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Geachte leden van de staten en gemeenteraden, 

U heeft allemaal wel dit bericht gelezen op de website van de
NOS: https://nos.nl/artikel/2358592-utrecht-wil-2-1-miljard-uit-
groeifonds-voor-aanleg-tramlijnen-en-treinstation. In het AD stond het
als volgt: https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-loopt-miljarden-euros-mis-
voor-ov-gevolg-bouw-tienduizenden-woningen-onder-druk-
br~a321a962/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Hierbij horen ook nog een paar andere linkjes:

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/utrechtse-
aanvraag-groeifonds-door-naar-beoordelingscommissie
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/investeren-in-
utrechts-ov-voor-een-gezonde-groei-van-nederland/

Veel van deze plannen hebben een gelijklopende relatie met het
'Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040'.  Na de afwijzing was er in de
gemeenteraad van Utrecht het nodige erom te doen. Het is raadzaam
dit als noodzakelijke en nuttige informatie te behandelen. Om te
voorkomen dat wij bij de tweede tot vierde ronde niet in dezelfde
valkuilen trappen rond het Deltaplan voor het Noorden? 

Hoe staan de OV plannen kwalitatief ten opzichte van de visie van de
gemeente Groningen of Provincie Groningen? Binnen Noord-Nederland zou
Groningen de vergelijkbare hoogwaardige internationale spoorknoop horen te zijn. 

Hoop dat u deze informatie nuttig gebruikt in de verschillende komende debatten, 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger

https://nos.nl/artikel/2358592-utrecht-wil-2-1-miljard-uit-groeifonds-voor-aanleg-tramlijnen-en-treinstation
https://nos.nl/artikel/2358592-utrecht-wil-2-1-miljard-uit-groeifonds-voor-aanleg-tramlijnen-en-treinstation
https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-loopt-miljarden-euros-mis-voor-ov-gevolg-bouw-tienduizenden-woningen-onder-druk-br~a321a962/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-loopt-miljarden-euros-mis-voor-ov-gevolg-bouw-tienduizenden-woningen-onder-druk-br~a321a962/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-loopt-miljarden-euros-mis-voor-ov-gevolg-bouw-tienduizenden-woningen-onder-druk-br~a321a962/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/utrechtse-aanvraag-groeifonds-door-naar-beoordelingscommissie
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/utrechtse-aanvraag-groeifonds-door-naar-beoordelingscommissie
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/investeren-in-utrechts-ov-voor-een-gezonde-groei-van-nederland/
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/investeren-in-utrechts-ov-voor-een-gezonde-groei-van-nederland/



Gemeenteraad
Dossiernummer 1805
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 22 april 2021
Agendapunt 8.1
Omschrijving Raadsbrief Propositie Nationaal Groeifonds
ID 1859
Behandelend ambtenaar A.F. de Vries
Telefoon
E-mail Aldert.de.vries@utrecht.nl
Datum collegebesluit 9 april 2021
Geocodering
Thema Verkeer, vervoer en waterstaat
Portefeuillehouder Wethouder Van Hooijdonk
Beleidsveld Mobiliteit
Referendabel
Reden niet referendabel
Raadsadviseur (lijst) Gijs Corten/Mobiliteit/gijs.corten@utrecht.nl


Geagendeerd Vergaderdatum
Gemeenteraad 22 april 2021


Voorgesteld besluit








Burgemeester en wethouders
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl


Aan de gemeenteraad


Behandeld door A.F. de Vries Datum 9 april 2021
Doorkiesnummer 14030 Kenmerk 210409MT
E-mail Aldert.de.vries@utrecht.nl Onderwerp Propositie Nationaal Groeifonds
Bijlage(n) 2 Beleidsveld Ruimtelijke ontwikkeling, Mobiliteit


Geachte leden van de raad,


Vandaag heeft het kabinet besloten over de toewijzing van de eerste tranche van het Nationaal 
Groeifonds (kamerbrief). Zoals we u op 14 januari jl. berichtten is de Utrechtse propositie “OV en 
verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” door het kabinet als één van de kansrijke voorstellen aan 
de beoordelingsadviescommissie aangeboden. 


Het kabinet volgt het advies van de commissie om vanuit de eerste tranche nog geen financiële 
middelen te reserveren voor de Utrechtse propositie. De beoordelingscommissie is positief over de 
samenhang in het plan tussen bereikbaarheid en het bouwen van nieuwe woningen en de komst van 
extra arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd constateert de commissie dat plannen als deze te omvangrijk zijn 
om volledig door het groeifonds te worden bekostigd. Woningbouw wordt als een regionale opgave 
neergezet, en is niet meegewogen in de toewijzing van de fondsmiddelen. Dit is een thema dat de 
formerende partijen ter harte zullen moeten nemen bij grote investeringsbesluiten van een nieuw 
kabinet.  


De twee grootste stedelijke agglomeraties in het land, de MRA en de MRDH, krijgen wel een 
reservering toegekend, met name omdat deze nadrukkelijk het nationaal belang in het 
mobiliteitssysteem dienen. Voor de uitwerking van de OV schaalsprong hebben we dus huiswerk te 
doen, samen met de ministeries en RWS, ProRail en NS, onder andere om de ontlasting van het 
nationaal spoor- en wegennet scherper in beeld te krijgen. 


Vanuit de regio Utrecht participeren de USP-partners in de proposities Ai Ned, Health RI en Regmed 
XB welke (deels) bekostigd zullen worden uit de 1e tranche van het Groeifonds. De OV schaalsprong 
is hard nodig om de groei van R&D en innovatie in de regio Utrecht te kunnen accommoderen.


Wij zien deze uitkomst dan ook als een belangrijke opmaat naar een besluit tot investering in de 
Utrechtse schaalsprong OV door de formerende partijen. De urgentie van de propositie voor Utrecht 
én voor Nederland is namelijk evident. Zonder een substantiële investering in de schaalsprong OV 
door aanleg van twee lightraillijnen en van een nieuw station Lunetten Koningsweg is het niet mogelijk 
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tot 73.000 woningen te ontwikkelen. Hiermee stagneert de realisatie van een groot deel van de vraag 
naar 125.000 woningen tot 2040 in de meest gewilde regio Nederland. Ook komt de realisatie van 
50.000 extra banen in de knel. Daarbovenop mist Nederland economische groei in toekomstgerichte 
sectoren als Life Science and Health en duurzame leefomgeving door onderbenutting van het Utrecht 
Science Park. Tenslotte loopt Nederland vast op weg en spoor door overbelasting van Utrecht 
Centraal en nog meer congestie op de ring Utrecht. 


Kortom: zonder deze investering hapert het hart van Nederland, en laten we woningzoekenden, 
ondernemers, werknemers, en reizigers in midden Nederland in de kou staan.


Als onderdeel van Utrechts Aanbod aan het nieuwe kabinet, starten we de komende weken dan ook 
een campagne om het belang van de Utrechtse schaalsprong OV breed onder de aandacht te 
brengen. Hierbij delen we een onderliggend position paper ten behoeve van die campagne met u. 
Tevens zijn deze te downloaden op www.utrecht.nl/gezondegroei.


De inhoud van het position paper sluit aan bij plannen van gemeente, regio en provincie zoals de 
concept Ruimtelijke Strategie Utrecht, het Integraal Ruimtelijk Perspectief van de regio en de 
Provinciale Omgevingsvisie. Het gezamenlijke ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid 
Metropoolregio Utrecht (Utrecht Nabij) is de basis voor verdere besluitvorming door het Rijk.


Ondertussen werken wij langs verschillende sporen verder aan de uitwerking van de Utrechtse 
schaalsprong OV onder andere in de MIRT-verkenning die in het programma U Ned uitgevoerd wordt. 
Provincie en gemeente bereiden daartoe ook een financiële propositie voor. U zult hier komende 
maanden nader over worden geïnformeerd.


Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,


de secretaris, de burgemeester,



https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/investeren-in-utrechts-ov-voor-een-gezonde-groei-van-nederland/
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We staan voor grote uitdagingen om ons land ook in de toekomst 


aantrekkelijk te houden om in te wonen, te werken en te ondernemen. 


Op tal van fronten lopen we tegen de grenzen van onze groei aan. Er is 


een tekort op zowel de woningmarkt als op de markt voor werklocaties. 


Er zijn – los van corona – toenemende files, vertragingen en overvolle 


stations. En onze brede welvaart staat onder druk. Als de netwerken in en 


rondom onze steden dichtslibben en de bereikbaarheid van Nederland 


afneemt, heeft dat negatieve gevolgen. De kosten lopen op en het 


vestigingsklimaat verslechtert. Terecht wordt daarom naast investeringen 


in toekomstbestendige sectoren en een inclusieve arbeidsmarkt, ingezet 


op een aantrekkelijker vestigingsklimaat. Investeringen in bereikbaarheid 


en daarmee in een schaalsprong in de (OV-)infrastructuur zijn hierin 


essentieel.  


Cruciale rol MRU in groei duurzaam verdienvermogen 


De Metropoolregio Utrecht (MRU) heeft een cruciale rol in het herstel en de 


groei van het duurzaam verdienvermogen van ons land: 


• Eén van de meest concurrerende regio’s van Europa met een economie 


die wat betreft competitiviteit in de top drie staat, door een combinatie 


van een excellent leefmilieu, een hoog opleidingsniveau, haar centrale 


ligging, en een publieke R&D sector die tot de wereldtop behoort. 


• De snelst groeiende regio van ons land met een grote 


verstedelijkingsopgave: tot 2040 is er vraag naar 125.000 woningen en 


80.000 arbeidsplaatsen. De stad Utrecht verdubbelt in 40 jaar in omvang. 


• De kennisleverancier van Nederland, met name op het gebied van Life 


Sciences & Health en duurzame, klimaatbestendige en gezonde 


leefomgeving. Met Utrecht Science Park als grootste en snelst groeiende 


campus van het land. 


• De ‘draaischijf van Nederland’ op de weg en het spoor, met het drukste 


station van Nederland met zo’n 60 miljoen reizigers per jaar en de Ring 


Utrecht als meest kwetsbare snelweg in het land. De regio is een cruciale 


schakel in het nationale en internationale netwerk. 


Nergens in Nederland zijn de nationale en regionale netwerken zo vervlochten 


als in de regio Utrecht. De uitdaging is letterlijk en figuurlijk de draaischijf van 


de Nederlandse economie draaiende houden op een plek die hard groeit. De 


sleutel daartoe ligt in het anders organiseren van de regionale bereikbaarheid. 


Onze propositie 


Vanuit het hart van Nederland willen wij: 


A. De woningnood op de meest gewilde plek van Nederland op een 


gezonde manier aanpakken door de verstedelijkingsopgave (woningen en 


arbeidsplaatsen) te accommoderen op plekken met een goede OV-


bereikbaarheid. 


B. Nederland bereikbaar houden en de ‘draaischijf van Nederland’ laten 


draaien door het regionale verkeer (weg én spoor) minder via de nationale 


netwerken af te wikkelen. 


C. Bijdragen aan duurzaam economische herstel door de agglomeratie-


kracht te vergroten en de interne en externe bereikbaarheid van de 


(economische) toplocaties en met name Utrecht Science Park te verbeteren. 


Om dit te bereiken, zetten de MRU en al haar partners in op een duurzame 


verstedelijkings- en mobiliteitsstrategie, gericht op een duurzaam en gezond 


leefmilieu, stedelijke verdichting en een mobiliteitstransitie. Dit een strategie 


gericht op spreiding over knooppunten in en rond de stad (van 


monocentrisch, naar polycentrisch) en gekoppeld aan zware HOV-assen.  


Als eerste fundamentele stap in deze strategie richt de Utrechtse propositie 


voor het groeifonds zich op het realiseren van twee lightrailverbindingen en 


een nieuw treinstation.  


Schaalsprong OV en Verstedelijking Metropoolregio Utrecht  


Gezonde en duurzame groei vanuit het hart van Nederland 
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• De Merwedelijn vormt een snelle, hoogwaardige OV-verbinding die de 


grote verstedelijkingslocaties langs het Merwedekanaal verbindt met 


Utrecht CS en omgeving en samen met de Waterlinielijn zorgt voor 


ontsluiting van de geplande verstedelijking in de A12-zone. 


• De Waterlinielijn is de belangrijkste maatregel om knelpunten te 


verminderen. De lijn ontlast Utrecht Centraal, verbetert de bereikbaarheid 


van Utrecht Science Park en maakt verdere groei van de campus mogelijk. 


De lijn ontsluit bovendien de A12-zone, een belangrijke 


woningbouwlocatie voor de regio Utrecht na 2030 en de 


verstedelijkingslocatie Lunetten-Koningsweg. 


• Een versterkt station Lunetten-Koningsweg creëert een kansrijke 


overstapknoop in het nationale en regionale OV-netwerk. Daarbij ontstaat 


een nieuw verdeelpunt in het zuidoosten van Utrecht waarbij een overstap 


mogelijk is tussen trein, tram en busnetwerk. Utrecht Science Park krijgt 


een meer directe verbinding met de rest van het land en treinreizigers 


worden minder afhankelijk van Utrecht CS.  


Nationale en regionale voordelen  


De Merwedelijn en Waterlinielijn zorgen in combinatie met station Lunetten-


Koningsweg aantoonbaar voor: 


• een vergroting van het verdienvermogen van Nederland. De regionale 


economie groeit door het voorstel met 1,9 procent. Hiermee draagt de 


regio jaarlijks voor 0,2 procent (1,6 mld) bij aan de nationale groei.  


• nieuwe woningen en arbeidsplaatsen. De lightraillijnen maken 45.000 tot 


73.000 woningen en 27.500 tot 49.500 arbeidsplaatsen mogelijk. 


• een betere bereikbaarheid van economische toplocaties  en daarmee 


vergroting van de agglomeratiekracht. Op Utrecht Science Park kunnen tot 


voorbij 4.000 R&D georiënteerde banen extra worden gecreëerd. 


• een alternatief voor de auto en ontlasting van Utrecht Centraal. Het 


autoverkeer op de Ring Utrecht neemt in combinatie met maatregelen als 


fiets, parkeerbeleid en spitsmijden tot 14% af in de ochtendspits en door 


20% minder regionale reizigers op Utrecht Centraal ontstaat er ruimte 


voor groei van het aantal (inter)nationale treinreizigers (tot 50%). 


De propositie levert een bijdrage aan een gezond en duurzaam leefmilieu. 


Vermindering van CO2 uitstoot door een sterke toename van minder 


vervuilende verplaatsingen (lopen, fiets, OV), en door een duurzame vorm van 


verstedelijking (lager energiegebruik, kortere verplaatsingen). Het maakt de 


mobiliteitstransitie mogelijk naar een stedelijke regio waarin lopen, fietsen én 


OV centraal staan. Waarin met name in de stad minder ruimte is voor de auto 


en meer ruimte voor groen, recreatie en cultuur. Bovendien draagt meer 


aandacht voor de actieve mobiliteitsvormen (lopen, fiets) bij aan de 


gezondheid en vitaliteit van mensen. Naast een investering in lightrail vraagt 


gezonde verstedelijking om voldoende ruimte voor en investeringen in groen, 


sport, maatschappelijke voorzieningen en energieopwekking. Deze aanpak, de 


"Utrechtse barcode", is mede bepalend voor de mate van verstedelijking die 


we uiteindelijk met elkaar weten te realiseren. 


Het voorstel draagt verder bij aan versterking van de centrale as in het 


kennisecosysteem van ons land. Met name die tussen het Utrecht Science 


Park en de campus van Wageningen University & Research. Maar ook met 


andere economische toplocaties zoals Brainport Eindhoven en de 


Metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam Den Haag. Zo worden 


kennisclusters op het gebied van gezondheid, milieu, voeding en technologie 


nauw met elkaar verbonden en kunnen we onze leidende positie in de wereld 


op dit gebied verder uitbouwen.  


Met dit alles dragen we bij aan de brede welvaart van mensen. Brede 


welvaart kijkt naar de materiële welvaart en het immateriële welzijn van 


mensen. Gezondheid, sociale verbanden, een veilige en aangename woon- en 


leefomgeving zijn daarin sleutelfactoren. Maar ook het hebben van werk naar 


vermogen en een betaalbare woning. Wij willen dat investeringen op het 


hoogste schaalniveau bijdragen aan het welbevinden van de individuele 


burger, jong en oud, werkend en niet werkend, praktisch en theoretisch 


opgeleid. Pas dan draagt welvaartsverhoging op het macro-niveau ook bij aan 


de welvaart op straat.  
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Nederland is een zeer welvarend land. Toch staan we voor grote 


uitdagingen om ons land ook in de toekomst aantrekkelijk te houden om 


in te wonen, te werken en te ondernemen. En hierbij tegelijkertijd 


invulling te geven aan transities op gebied van energie, gezondheid en 


digitalisering. Terecht wordt daarom ingezet op investeringen in 


toekomstbestendige sectoren en missies, in een inclusieve arbeidsmarkt 


waarin vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten en in een 


aantrekkelijker vestigingsklimaat. Investeringen in de bereikbaarheid zijn 


hierbij essentieel. Zo versterken we samen ons verdienvermogen zodat de 


economie een groeisprong kan maken.  


 Drivers van duurzaam verdienvermogen 


Eind 2019 verscheen de ‘Groeibrief’ van het Kabinet (zie kader pagina 11) met 


bovenstaande strekking. De Groeibrief benoemt de volgende fundamentele 


‘drivers’ van het verdienvermogen van Nederland.  


• Talent ontwikkelen en dóórontwikkelen: verbetering van het funderend 


onderwijs, verbetering van het systeem voor leven lang ontwikkelen;  


• Vergroten van de arbeidsparticipatie;  


• Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen: verbeteren van de 


samenwerking tussen onderwijs, fundamenteel en toegepast onderzoek, 


innovatieactiviteiten van bedrijven, en vermarkting van innovatie door 


grote bedrijven, MKB en startups;  


• Verbeteren van de bereikbaarheid: naast investeringen in schaalsprongen 


van (OV-)infrastructuur wordt deze ambitie gecombineerd met het 


 


1 Kansrijk Mobiliteitsbeleid, juni 2020 


klimaatbestendig en klimaatadaptief maken van netwerken, betere 


benutting van infrastructuur met nieuwe technologieën;  


• Benutten van de grote transities: CO2-reductie, energietransitie, circulaire 


economie voor het uitlokken van innovaties, onder meer voor digitale 


technologieën.  


Bereikbaarheid is een bepalende factor voor samenwerking tussen alle 


partijen. En omdat die bereikbaarheid, met name in stedelijk gebied, onder 


druk staat, is het aangemerkt als één van de thema’s uit de Groeibrief. Terecht 


stelt de Groeibrief dat steden een steeds belangrijkere rol innemen als de 


vestigingsplaats van economische activiteiten. Een groot deel van de 


economische en bevolkingsgroei zal zich daar concentreren. Het bieden van 


een hoge kwaliteit van leven in onze steden is cruciaal in het behouden en 


versterken van onze concurrentiepositie.  


De Groeibrief nodigt uit te investeren in onderzoeks- en innovatie ecosystemen 


en transities op die plekken in het land die het verdienvermogen van 


Nederland versterken. Specifiek wordt gesteld dat investeringen in een 


schaalsprong voor de (OV-) infrastructuur cruciaal zijn om de groeiende 


stedelijke gebieden in Nederland bereikbaar en aantrekkelijk te houden. 


De coronacrisis vergroot de urgentie en de noodzaak om slim te investeren en 


te anticiperen, met name in hoogstedelijk gebied. De verwachting (van onder 


meer het CPB en PBL1) is dat corona een tijdelijke dip betekent in de 


economische ontwikkeling en mobiliteit. Dit laat onverlet dat OV de drager van 


duurzame ruimtelijke ontwikkeling is geworden en dat de kwaliteit van de 


leefomgeving steeds belangrijker is voor het welzijn van mensen. In het pré-


Duurzaam verdienvermogen vanuit het hart van Nederland 
Cruciale rol Metropoolregio Utrecht 
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coronatijdperk waren we eigenlijk al te laat met veel (OV-)investeringen. Als we 


nu slim investeren, zijn we dus straks iets minder te laat. 


 Cruciale rol Metropoolregio Utrecht  


De Metropoolregio Utrecht (MRU) speelt een cruciale rol in het herstel en de 


groei van het verdienvermogen van ons land. Een groeiende, centraal gelegen 


metropoolregio, waar mensen graag willen wonen, werken, studeren en 


recreëren. Metropoolregio Utrecht:  


• Eén van de meest concurrerende regio’s van Europe met een economie 


die wat betreft competitiviteit in de top drie2 staat dankzij haar excellente 


wetenschappelijke positie, hoog niveau van publieke R&D uitgaven en een 


extreem hoogopgeleide beroepsbevolking.  


• De snelst groeiende regio van ons land met een grote 


verstedelijkingsopgave: tot 2040 is er vraag naar 125.000 woningen en 


80.000 arbeidsplaatsen3. De stad Utrecht verdubbelt in 40 jaar in omvang. 


• De kennisleverancier van Nederland, met name op het gebied van Life 


Sciences & Health en duurzame, klimaatbestendige en gezonde 


leefomgeving. Met Utrecht Science Park (USP) als grootste en snelst 


groeiende campus van het land. waar bedrijven als Genmab, het grootste 


biotech bedrijf van Europa, hun oorsprong vinden en groot geworden zijn. 


• Een veelzijdige regio met een excellent leefmilieu. De steden, dorpen en 


landschappen behoren tot de meest aantrekkelijke van Nederland4.  


• De ‘draaischijf van Nederland’ op de weg en het spoor, met het drukste 


station van Nederland met op dit moment een groeiend aantal reizigers 


van zo’n 60 miljoen per jaar en de Ring Utrecht als meest kwetsbare 


 


2 European Commission (2019): Regional European Competitiveness Index. 
3 Utrecht Nabij, Ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid Metropoolregio Utrecht 2040, met een 


doorkijk naar 2050, U Ned, november 2020.  


snelweg in het land. De regio is een cruciale schakel in het nationale en 


internationale netwerk. 


Elk van deze kwaliteiten kent ook uitdagingen om die cruciale rol te blijven 


vervullen. De draaischijf hapert, het centrum van Utrecht raakt overbelast, de 


woningmarkt is oververhit, en een belangrijk economisch potentieel aan kennis 


kan beter worden benut.  


De MRU staat voor de formidabele uitdaging om groei op een gezonde manier 


vorm te geven met versterking van de leefomgeving, haar goede 


uitgangspositie om te zetten in gezonde en duurzame economische groei, En 


dat in het middelpunt van ons nationaal weg- en spoorwegnetwerk. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4 Zie ook de monitor Kwaliteit van leven in de regio van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hieruit blijkt dat 


de regio op vrijwel alle indicatoren gemiddeld of beter scoort dan het gemiddelde van alle regio’s in Nederland. 
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 Toekomstbestendige groeistrategie MRU 


De regio volgt een integrale groeistrategie om de economische potentie van 


de regio te benutten, de groei op een gezonde manier vorm te geven en de 


nationale economie letterlijk en figuurlijk in beweging te houden. Kern van 


deze strategie is een gezond stedelijk leven voor iedereen. Dit is een 


strategie waar Rijk, regio en gemeenten samen met maatschappelijke partners 


en het bedrijfsleven invulling aan geven. Een groeistrategie die recht doet aan 


de ruimtelijk-economische opgave in de regio én de nationale 


bereikbaarheidsopgave. Een strategie waarin economie, verstedelijking, 


mobiliteit, maar ook duurzaamheid, leefbaarheid hand in hand gaan, met 


gezondheid als leidend motief. Vanuit deze strategie laten het waarom (‘why’), 


het hoe (‘how’) en het wat (‘what’) van deze lightrailpropositie zich als volgt 


duiden.  


 


Why - De hoofdopgave voor de regio is om het duurzaam verdienvermogen 


van Nederland te versterken door: 


1. De woningnood op de meest gewilde plek van Nederland op een gezonde 


manier aan te pakken door de verstedelijkingsopgave (woningen en 


arbeidsplaatsen) te accommoderen op plekken met een goede OV-


bereikbaarheid; 


2. Nederland bereikbaar te houden en de ‘draaischijf Nederland’ te laten 


draaien door het regionale verkeer (weg én spoor) minder via de nationale 


netwerken af te wikkelen; 


3. Bij te dragen aan duurzaam economische herstel door de 


agglomeratiekracht te vergroten en de interne en externe bereikbaarheid 


van de (economische) toplocaties en met name Utrecht Science Park te 


verbeteren. 


 


How - Om dit te bereiken, zetten de MRU en al haar partners in op een 


duurzame verstedelijkings- en mobiliteitsstrategie, gericht op een duurzaam en 


gezond leefmilieu, op stedelijke verdichting en op een mobiliteitstransitie. 


What -Als eerste betekenisvolle stap binnen deze strategie wordt ingezet op 


twee lightrailverbindingen in combinatie met een nieuw treinstation.  
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 Merwedelijn, Waterlinielijn en Lunetten/Koningsweg:  


een betekenisvolle stap  


Om de groei op een gezonde manier op te vangen en de mobiliteitstransitie 


waar te maken, is in de MRU behoefte aan een aantrekkelijk en reëel alternatief 


voor de auto. De regio investeert in fiets- en OV/lightrail-verbindingen om de 


groeiende stroom woon-werk verkeer in de stedelijke regio op te vangen. 


Hiermee beweegt Utrecht van een mono-centrische stad waarin alle druk op 


het centrum van Utrecht (CS) ligt, naar een stedelijke regio met meerdere 


centra gesitueerd langs een OV-ring. 


Zo verminderen we knelpunten op de nationale weg- en spoornetwerken. We 


bouwen nieuwe woningen en werklocaties zoveel mogelijk langs deze fiets- en 


OV/lightrail-verbindingen, voorzien we van goed bereikbare knooppunten. Op 


deze goed bereikbare plekken vindt tevens de uitwisseling tussen verschillende 


vormen van vervoer plaats.  


Als eerste fundamentele stap in deze strategie is de Utrechtse propositie voor 


het Groeifonds gericht op het realiseren van twee lightrailverbindingen en een 


nieuw treinstation.  


• De Merwedelijn vormt een snelle, hoogwaardige OV-verbinding die de 


verstedelijkingslocaties langs het Merwedekanaal verbindt met Utrecht CS 


en omgeving en samen met de Waterlinielijn zorgt voor ontsluiting van de 


geplande verstedelijking in de A12-zone. 


• De Waterlinielijn is de belangrijkste maatregel om knelpunten te 


verminderen. De lijn ontlast Utrecht Centraal, verbetert de bereikbaarheid 


van Utrecht Science Park (USP) en maakt verdere groei van de campus 


mogelijk. De lijn ontsluit bovendien de A12-zone, een belangrijke 


woningbouwlocatie voor de regio Utrecht na 2030 en de 


verstedelijkingslocatie Lunetten-Koningsweg. 


 


5 https://www.programma-uned.nl/relevante+documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1858010 


• Een versterkt station Lunetten-Koningsweg creëert een kansrijke 


overstapknoop in het nationale en regionale OV-netwerk. Daarbij ontstaat 


een nieuwe verdeelpunt in het zuidoosten van Utrecht waarbij een overstap 


mogelijk is tussen trein, tram en busnetwerk. USP krijgt een meer directe 


verbinding met de rest van het land en het steeds drukkere Utrecht CS 


wordt ontlast.  


Met deze Groeifondspropositie voor de Merwedelijn en de Waterlinielijn, 


zetten we een eerste, betekenisvolle stap. Een eerste stap met een groot 


ruimtelijk-economisch effect in de regio én op het verdienvermogen van 


Nederland. 


Na en parallel aan deze eerste stap zullen meer maatregelen nodig zijn, zoals 


het vervolmaken van de OV-ring, het versterken van de fietsinfrastructuur, 


creëren van voldoende en goede overstappunten van auto naar OV en het 


ontvlechten van nationaal en regionaal autoverkeer 


Uitgangspunt voor deze propositie zijn de vele visies en plannen die de 


afgelopen periode op de verschillende schaalniveaus zijn verschenen. De 


verstedelijkingsrichtingen in de NOVI, de Omgevingsvisie provincie Utrecht, het 


Ruimtelijk Economisch Programma (REP) en Regionale Economische Agenda 


(REA) en in de nog vast te stellen Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040) 


en het Mobiliteitsplan Utrecht zijn gelijkluidend. Tijdens het BO MIRT5 eind 


2020 is het ontwikkelperspectief ‘Utrecht Nabij’ vastgesteld. Dit vormt de basis 


voor de verdere uitwerking van de strategie door Rijk en Regio.  


Deze propositie is een volgende invulling van deze strategie. De exacte 


uitwerking zal zijn beslag moeten krijgen in het samenwerkingsprogramma  


U Ned van Rijk en regio. 
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Groeibrief benadrukt noodzaak tot investeringen in 


Schaalsprong OV-infrastructuur stedelijke regio’s 


Zoals aangegeven stelt de Groeibrief dat steden een steeds belangrijkere rol innemen als 


de vestigingsplaats van economische activiteiten. Terecht wordt erkend dat we grenzen 


ervaren aan het accommoderen van de vraag: er is een tekort op zowel de woningmarkt 


als op de markt voor werklocaties. Er zijn – los van corona – toenemende files, 


vertragingen en overvolle stations. Met name rondom onze steden. Als de netwerken in en 


rondom de steden dichtslibben en de bereikbaarheid van Nederland afneemt heeft dat 


negatieve gevolgen. De kosten lopen op en het vestigingsklimaat verslechtert. De 


toenemende mobiliteitsvraag kan deels worden opgevangen door betere benutting van 


bestaande infrastructuur. Echter, de Groeibrief concludeert dat de bestaande infrastructuur 


bij lange na niet genoeg zal zijn om aanhoudende toename van de mobiliteitsvraag op te 


vangen.  


De groei van goederen- en personenvervoer via achterlandverbindingen en de groei en 


verdichting van de steden vergen nieuwe oplossingen van ons mobiliteitssysteem. 


Investeringen in een schaalsprong in de (OV-)infrastructuur zijn nodig: hierdoor verbetert 


de bereikbaarheid van economische toplocaties en zorgen we ervoor dat Nederland een 


aantrekkelijke plaats blijft om te wonen, werken en ondernemen. Onze brede welvaart is 


gebouwd op creatieve zelfstandigen, innovatieve startups, trotse familiebedrijven, 


mondiale ondernemingen en een groot, gevarieerd en robuust midden- en kleinbedrijf. 


Mensen willen wonen in aantrekkelijke gebieden met goede voorzieningen. Een prettig 


leefklimaat en een hoge kwaliteit van de samenleving is daarmee bepalend voor ons 


economische succes. Ook voor het aantrekken van nieuwe talent. En, omgekeerd, kan 


verdere economische ontwikkeling ook bijdragen aan de versterking van die samenleving. 


Het bereikbaar en daarmee aantrekkelijk houden van de stedelijke gebieden in Nederland 


is dus cruciaal voor het vestigingsklimaat en het verdienvermogen van ons land. 


Foto: Petra Appelhof 
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Corona legt kwetsbaarheden van onze welvaart bloot. Het stelt ons voor  
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De kern van de opgave is meerledig en kent een grote samenhang. Er is 


sprake van onderbenutting van het grote economisch potentieel van de 


regio. Er moet een enorme verstedelijkingsopgave worden 


geaccommodeerd; tot 2040 125.000 woningen en 80.000 arbeidsplaatsen6. 


En er treedt in de huidige situatie al een overbelasting van de nationale en 


regionale mobiliteitsnetwerken op, die groter wordt in combinatie met de 


verstedelijkingsopgave. De Metropoolregio Utrecht is van grote waarde 


en betekenis voor de nationale economie. Daarmee zijn investeringen 


gericht op deze opgaven cruciaal voor het duurzaam verdienvermogen 


van Nederland als geheel. In dit hoofdstuk wordt de opgave op drie 


thema’s nader toegelicht. Hoofdstuk 3 gaat aansluitend in op hoe deze 


opgaven aan te pakken.  


 Accommoderen verstedelijkingsopgave 


De trek naar de stad neemt wereldwijd toe. Dat beeld zien we ook in 


Nederland. Meer dan de helft van de groei van Nederland zal zich concentreren 


in de G4-regio’s. Tot 2040 komen er in ons land zo’n 1,8 miljoen inwoners bij, 


waarvan meer dan de helft dus in de G4 en de omliggende stedelijke regio’s. 


De regio’s met de grootste opgave zijn de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 


en de MRU.  


MRU heeft momenteel een acuut woningtekort van ruim 26.000 woningen. Tot 


2040 zijn er 125.000 woningen nodig om de groei van de regio op te vangen. 


Daarnaast verwacht de MRU tot en met 2040 80.000 extra arbeidsplaatsen te 


moeten accommoderen om het aantal banen mee te laten groeien met de 


groei van de regio. Deze arbeidsplaatsen zijn cruciaal voor een gezonde balans 


 


6 Utrecht Nabij, Ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid Metropoolregio Utrecht 2040, met een 


doorkijk naar 2050, Uned, november 2020  


tussen inwoners en arbeidsplaatsen en om te voorkomen dat Utrecht een 


dominante ‘woonstad’ wordt.  


Ook deze arbeidsplaatsen concentreren zich met name in stedelijk gebied. 


70.000 arbeidsplaatsen moeten worden gerealiseerd in Utrecht stad. Hierbij 


wordt rekening gehouden met een verdeling van 33% kantoren, 5% 


wetenschap, 16% werken vanuit woning en 12% informeel. Voor deze 66% 


(ruim 50.000) van de toekomstige arbeidsplaatsen, is een goede OV-


bereikbaarheid van groot belang7. 


7 STEC, 2020 


Gezonde groei Metropoolregio Utrecht 
Opgave en doelen 


De deelgebieden van de Grote U (Utrecht Nabij, 2020) 
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De 7 Regiopoorten in het netwerk van sprintercorridors (Utrecht Nabij, 2020) 


De locaties waar de grootste woningbouwaantallen in de regio Utrecht kunnen 


worden gerealiseerd, bevinden zich primair aan de randen van het stedelijk 


gebied en nabij bestaande OV-knopen. Maar ook binnenstedelijk zijn er 


ontwikkellocaties, zoals Beurskwartier en Merwedekanaalzone. 


Op de afbeeldingen in deze paragraaf zijn de ontwikkellocaties aan de randen 


van het stedelijk gebied en nabij bestaande OV-knopen schematisch 


weergegeven. Concreet gaat het om de gebieden in de zogenaamde Grote U, 


rondom de stedelijke knopen van het Wiel met Spaken een nabij de 


Regiopoorten. 


Met de Grote U wordt de binnenstedelijke tussenruimte bedoeld waar nog 


plaats gemaakt kan worden om een groot deel van de economische groei en 


de groei van de bevolking op te vangen en tegelijkertijd de noodzakelijke 


verbinding te leggen tussen de binnenstad van Utrecht, de buitenwijken, de 


grootste randgemeenten en het waardevolle metropolitane landschap.  


 


 


 


Buiten het stedelijk kerngebied liggen mogelijkheden om een deel van de 


regionale groei op te vangen nabij de zeven Regiopoorten die met trein of 


HOV goed zijn verbonden met de MRU: Breukelen, Bunnik, De Bilt-Bilthoven, 


Houten, Vianen, Woerden en Zeist. 


Voor het ontwikkelen van de woningbouwlocaties is het belangrijk dat de 


bereikbaarheid goed wordt vormgegeven. De groei kan met de huidige 


netwerken echter niet worden opgevangen. In het bestaande OV-systeem zit te 


weinig rek. Bovendien is dit netwerk op dit moment primair gericht op Utrecht 


Centraal waar onvoldoende ruimte is om de capaciteit uit te breiden.  


 


De knopen met ontwikkelpotentie van het Wiel met Spaken  (Utrecht Nabij, 2020) 







 


8 april 2021 | Pagina 16 van 62 


Vanwege haar centrale ligging in het nationale netwerk, vormt groei van de 


regionale mobiliteit bovendien een bedreiging voor de nationale 


bereikbaarheid. De groei van regionaal en nationaal verkeer op de weg en het 


spoor genereren doorstromings- én leefbaarheidsknelpunten in de MRU.  


De opgave is een integrale verstedelijkings- en mobiliteitsstrategie te volgen 


die de groei van woningen en arbeidsplaatsen op een gezonde en duurzame 


manier faciliteert. In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd dat dit een strategie is gericht 


op spreiding over meerdere knooppunten in en rond de stad (van 


monocentrisch, naar polycentrisch) en gekoppeld aan zware HOV-assen. De 


ontwikkelopgave is nadrukkelijk een integrale, waarin ook groen, 


energietransitie, klimaatdaptatie, cultuur, erfgoed, voorzieningen en recreatie 


een plek in krijgen. 


Specifiek voor Utrecht Science Park geldt dat de uitbreidingsmogelijkheden 


worden beperkt door de knelpunten in bereikbaarheid. Deze bereikbaarheid is 


momenteel te autoafhankelijk en de regionale en nationale OV-bereikbaarheid 


van USP is ondanks de in gebruik name van de Uithoflijn onvoldoende.  


 Draaischijf van Nederland laten draaien 


De centrale ligging en goede autobereikbaarheid vanuit de rest van het land in 


brede zin zijn belangrijke assets van de MRU en mede bepalend voor het 


vestigingsklimaat. Deze kwaliteit staat onder druk. Het mobiliteitssysteem in en 


rond Utrecht wordt gekenmerkt door knelpunten, zowel op de weg als in het 


OV. En zowel op nationaal als regionaal schaalniveau (zie volgende pagina). 


Nergens in Nederland zijn de nationale en regionale netwerken zo vervlochten 


als in de regio Utrecht.  


Doorstroming op het wegennet rond Utrecht is van fundamenteel belang voor 


Nederland. De uitdaging is de draaischijf van de Nederlandse economie 


draaiende te houden. Het anders organiseren van de regionale bereikbaarheid 


is daarvoor randvoorwaardelijk. De schaalsprong OV kan een bijdrage leveren 


aan de doorstroming op het wegennet door een belangrijkdeel van het 


Visie op Utrecht Centraal 


Utrecht Centraal is en blijft vanwege de centrale ligging het belangrijkste 


knooppunt in het nationale spoornetwerk. Het is bovendien een aantrekkelijke 


(hoofd)kantoorlocatie en een belangrijk knooppunt op de internationale corridor 


richting Duitsland. Utrecht centrum is daarbij een bestemming van groot 


(inter)nationaal belang. Dit vergt over de gehele dag snelle, betrouwbare, 


comfortabele en hoogfrequente verbindingen met alle delen van Nederland en 


Schiphol als intercontinentale hub.  


De ruimte nabij Utrecht Centraal benutten we voor hoogstedelijk wonen, werken 


en verblijven. De beschikbare ruimte voor OV gebruiken we zoveel mogelijk voor 


reizigers die in Utrecht centrum moeten zijn of waarvoor Utrecht Centraal het 


meest aantrekkelijke overstappunt is. Dit zijn met name de (inter)nationale 


reizigers. We creëren meer ruimte voor reizigers die op Utrecht Centraal hun 


bestemming hebben of een (inter)nationale reis maken, door regionale 


overstappers te verleiden via andere (intercity)stations te reizen naar hun 


bestemming in de stad en de regio.  
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regionaal verkeer een alternatief te bieden, onder andere via overstappunten 


(hubs) op afstand van de stad. 


In essentie komt het erop neer dat het in de MRU ontbreekt aan een 


hoogwaardig regionaal OV-systeem dat past bij de schaal en de groei van de 


regio. Het huidig OV-systeem is teveel gericht op één hoofdknoop – Utrecht 


Centraal Station – die ook een belangrijke functie vervult in het nationale en 


internationale OV-netwerk. Hierdoor kan het OV-systeem de groei niet aan en 


is er onvoldoende een volwaardig alternatief voor de auto voor handen. 


Ondanks dat er (op meer stedelijk niveau) al een mobiliteitstransitie gaande is, 


is de regio nu en in de toekomst nog erg afhankelijk van de auto. 


Net zoals in andere metropoolregio’s in Nederland is in de Metropoolregio 


Utrecht een ontwikkeling gaande van een monocentrisch mobiliteitssysteem 


naar een polycentrisch systeem. In het verleden is met de ontwikkeling van 


Randstadspoor ingezet op een stervormig systeem met Utrecht Centraal in het 


hart. In dat treinsysteem zit nog enige ruimte voor groei, maar de grenzen 


komen in zicht. Voor aan- en afvoer van reizigers in de stedelijke omgeving 


rondom Utrecht Centraal zijn de grenzen nu al zichtbaar: er is nauwelijks nog 


ruimte voor meer bussen, trams en fietsen. Een vergelijking van het 


mobiliteitssysteem van de MRU met de MRA is hiernaast opgenomen.  


De opgave is de groei van de mobiliteit zodanig te faciliteren dat het tevens 


fungeert als drager voor de ruimtelijke ontwikkeling. Dit polycentrisch systeem 


(het Utrechts Wiel met Spaken) wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4.  


Knelpunten in het mobiliteitssysteem 


Een grove analyse van de ontwikkeling in de vervoerstromen laat zien waar de 


grootste opgaven voor het mobiliteitssysteem van Utrecht zitten. De groei van 


het aandeel fiets is enorm en leidt tot issues op het gebied van doorstroming, 


veiligheid en ruimtegebruik (o.a. stallingsvoorzieningen).  


 


8
 NMCA 2017 


 


De potentie van het OV is dusdanig groot dat dit leidt tot overbelasting van het 


systeem. Het OV loopt tegen de grens aan van het moment waarop een 


schaalsprong noodzakelijk is. Voor groei van het aantal autoritten is geen 


ruimte in de stad. Dit leidt tot knelpunten op de Ring en toeleidende wegen. 


De groei van de stad moet dus door andere modaliteiten worden opgevangen.  


Dit beeld wordt ondersteund door de knelpuntenanalyse voor de auto en het 


OV. De Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) van het Ministerie van 


Infrastructuur en Waterstaat, die elke vier jaar wordt uitgevoerd, laat zien dat 


Noordwest Nederland een landsdeel is dat sterk groeit in alle scenario’s. De 


NMCA8 identificeert verschillende knelpunten in en rondom Utrecht, zowel het 


Vergelijking Utrecht - Amsterdam 


Een vergelijking van enkele kentallen van het mobiliteitssysteem van de MRU met 


Grootstedelijk Amsterdam (aaneengesloten bebouwing rond de stad) laat zien dat 


het monocentrische model van de MRU niet langer houdbaar is.  


    Grootstedelijk  MRU 


    Amsterdam  


Inwoners    900.000   800.000 


Arbeidsplaatsen   300.000   250.000 


Aantal NS-stations  12   13 


Waarvan Intercity-station  5   1 


Metro    5   0 


Tramlijnen (aantal)  14   3 


In km’s    >200km   <40km 
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nationale spoor- en wegennet maar ook op de toegangsroutes naar Utrecht CS 


en op regionale OV-verbindingen.  


Voor het nationale wegennet ontstaan er bij ongewijzigd beleid knelpunten op 


de ring Utrecht, met name op de A12. De verlieskosten rondom Utrecht zullen 


in 2040 tussen 60 en 190 miljoen euro per jaar bedragen.  


Op nationale knooppunt Utrecht CS komen verschillende modaliteiten samen; 


trein, tram, bus, fietsers, voetgangers, auto’s en taxi’s. Verdiepend onderzoek 


naar dit NMCA knelpunt heeft inzicht gegeven in de zwakke schakels in en 


rondom Utrecht CS9. De verwachting is dat zonder maatregelen deze 


knelpunten zich in de komende jaren steeds nadrukkelijker manifesteren als 


gevolg van de groeiende vervoersvraag van, naar en via Utrecht CS.  


 


 


 


9 Analyse Multimodale Knoop Utrecht Centraal, versie C, d.d. 24 mei 2018. 
10 Achtergrondrapportage bus, tram en metro (2017) 


Voor het tram- en busnetwerk (BTM) komen vijf knelpunten naar voren10: 


• Binnenstadscorridor Utrecht – Centraal – Zeist 


• Lijn 28 Utrecht Centraal Station – Utrecht Science Park 


• Busbaan door Utrecht Science Park 


• Tramlijn 22 (‘Uithoflijn’): Centraal Station – P+R Utrecht Science Park 


• Van Zijstweg (route van/naar Merwedekanaalzone en Papendorp als 


ontwikkellocaties) 


https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/nmca-btm-2017 


Voorziene knelpunten OV-systeem (Mobiliteitsplan Utrecht, 2020) 


Voorziene knelpunten op de weg (Utrecht Nabij, 2020) 



https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/nmca-btm-2017
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Het gaat hier stuk voor stuk om verbindingen met een aanzienlijk OV-gebruik, 


waarbij de grenzen van de bestaande infrastructuur bereikt zijn terwijl er 


verdere groei wordt verwacht. 


De NMCA 2021 zal binnen enkele maanden worden gepubliceerd. Deze is 


uitgangspunt voor verdere verdieping. Studies die zijn uitgevoerd sinds de 


laatste NMCA laten zien dat knelpunten nog steeds bestaan en/of groter 


worden. Zo laat een actualisatie van de knelpuntenanalyse in 2019 zien dat de 


urgentie om de genoemde knelpunten in het BTM-netwerk op te lossen, fors is 


toegenomen11. Zo lag de groei op deze 5 knelpunten vanaf 2014 tussen de 3 


en 9% per jaar. Dit is fors hoger dan de NMCA-prognoses uit 2017 (tot 3% per 


jaar). De knelpunten die hieruit springen zijn de Van Zijstweg en de busbaan 


door Utrecht Science Park.  


De sterke groei van het OV valt ook op als je breder kijkt. Zo zijn er op het 


niveau van de provincie Utrecht forse verschillen met prognoses in de NMCA. 


Daar waar de NMCA uitgaat van 14% tot 31% (laag-hoog) in de periode 2014-


2040, was in 2019 al sprake van een gerealiseerde groei van ruim 22%.  


 


11 Bus, Tram, Metro-netwerk Toekomstbeeld OV (2019) 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/06/bus--tram---metro-netwerk---


toekomstbeeld-ov 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


De essentie is dat het mobiliteitssysteem in de breedte aan haar grens zit. Alle 


deelsystemen lopen over en maken in veel gevallen gebruik van dezelfde 


infrastructuur. En op die aanwezige infrastructuur is geen ruimte voor extra 


bussen en trams naar Utrecht Centraal. Ook zitten (kruisende) stromen 


voetgangers, fietsers, bussen, trams, taxi`s en auto’s elkaar op steeds meer 


plekken in de stad in de weg. Hierdoor wordt het hele mobiliteitssysteem 


steeds minder snel, betrouwbaar en veilig. Op meerdere drukke OV-corridors – 


onder andere in de binnenstad, maar ook op de Van Zijstweg en Koningin 


Wilhelminalaan – gaan zoveel bussen rijden dat de omgeving hier bij het 


uitblijven van aanvullende maatregelen veel overlast van ondervindt 


(doorstroming, veiligheid, leefbaarheid). 


Kortom: Als niet substantieel wordt geïnvesteerd in een schaalsprong, zal op 


Utrecht Centraal en omgeving (bv. binnenstadsas) geen ruimte zijn voor 


groei. Dit beperkt de bereikbaarheid en daarmee de verstedelijkingsopties in 


de hele regio.  


Foto: Kjell Postema 



https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/06/bus--tram---metro-netwerk---toekomstbeeld-ov

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/06/bus--tram---metro-netwerk---toekomstbeeld-ov
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 Vergroten agglomeratiekracht 


Uit verschillende onderzoeken van het CPB komt naar voren dat de 


productiviteit in stedelijke gebieden hoger is naarmate daar meer mensen 


wonen en werken. De drijvende gedachte achter deze agglomeratie-effecten is 


dat mensen en bedrijven profijt ondervinden van de aanwezigheid van andere 


mensen of bedrijven in hun omgeving. Deze effecten worden ook wel 


aangeduid als matching, sharing en learning. Naast een sterker 


innovatievermogen, hogere lonen, hogere productiviteit en hogere efficiëntie 


en economische inzet, neemt de bereikbaarheid toe zonder extra mobiliteit.  


Zoals eerder benoemd kent de MRU een excellent vestigingsklimaat en 


behoort het tot de top drie concurrerende regio’s van Europa. De MRU 


kenmerkt zich door een groot economisch potentieel; groot aandeel 


hoogopgeleide beroepsbevolking, centrale ligging, gediversifieerde economie, 


hoog niveau academische kennisproductie, hoog besteedbaar inkomen, 


aantrekkelijke leefomgeving. Volop kansen dus voor grote agglomeratie-


effecten.  


Echter, op dit moment vertaalt dat zich onvoldoende naar een 


bovengemiddeld hoge groei van het Bruto Regionaal Product en 


ondernemerschap. Anders geformuleerd: het bovengemiddelde hoge niveau 


van inputfactoren leidt niet tot een bovengemiddeld hoge output. 


Agglomeratievoordelen (sharing, matching, learning) worden nog onvoldoende 


benut voor economische groei via innovatie en bedoelde en onbedoelde 


kennisoverdracht binnen het ecosysteem (kennisspillovers). Datzelfde geldt 


voor het omzetten van hoogwaardige kennis naar commercieel haalbare 


producten, processen of diensten (valorisatie). Voor het goed kunnen benutten 


van de economische potentie is het cruciaal dat de economische kernlocaties 


optimaal worden ontsloten, zowel regionaal als nationaal.  


Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat is het bovendien van belang dat er 


voldoende woonruimte en arbeidsplaatsen (bereikbaar) zijn en blijven. En zoals 


de Groeibrief terecht constateert, staan wij voor grote opgaven als 


klimaatverandering, de energietransitie, het herstel van onze natuur en een 


transitie naar een circulaire economie: “Een beperkte structurele groei biedt ook 


weinig tot geen ruimte om verder te investeren in onze collectieve 


dienstverlening, beter onderwijs en een sterkere samenleving.” Ergo: de 


agglomeratiekracht moet worden vergroot om structureel te kunnen groeien.  


Als de lightrailverbindingen uit voorliggende propositie niet worden 


gerealiseerd, kan het gewenste groeipad van R&D investeringen en 


bedrijvigheid niet worden gerealiseerd. Door de bereikbaarheid te verbeteren, 


wordt het grootste knelpunt voor de groei van het USP weggenomen en 


ontstaat een extra prikkel voor bedrijven en instellingen om te investeren. De 


drempel om te kapitaliseren op de aanwezige kennis- & talentpool verlaagt. 


Zonder verbeteringen in de bereikbaarheid blijft deze drempel (te) hoog. 
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Utrecht Science Park 


USP is het grootste Science Park van Nederland en van wezenlijk belang voor de 


Nederlandse economie. Op de campus bevinden zich grote kennisinstellingen, 


gerenommeerde instituten en meer dan 130 bedrijven. Dagelijks komen zo’n 


51.000 studenten en 27.000 medewerkers naar de locaties in Utrecht en 


Bilthoven. Daarnaast komen er veel bezoekers naar het USP, onder andere door 


de aanwezigheid van ziekenhuizen met een regionale en nationale functie 


(Universitair Medisch Centrum Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis en het 


Prinses Maxima Centrum). 


Utrechts Science Park heeft zich, met haar satellietlocatie, ontwikkeld tot het 


landelijke hart van de kennis en economie over gezondheid en leefomgeving en 


de relatie daartussen. UMCU, RIVM, Deltares, KNMI en TNO vormen de basis, 


met een groeiend economisch ecosysteem met R&D-intensieve en snelgroeiende 


bedrijven, incubators, startups en venture capitalists. 


De hele funnel van fundamenteel onderzoek en valorisatie tot aan economische 


vermarkting en wereldwijde opschaling is gekoppeld aan het USP. Dit komt tot 


uiting in bedrijven als Genmab, het grootste biotech bedrijf van Europa 


(beurswaarde ca.12 mld) , dat vanaf het USP innovatieve therapeutische 


producten op basis van antilichamen ontwikkelt, om daarmee het leven te 


verbeteren van patiënten met ziekten als kanker.  


Naast Genmab leveren andere partijen op het USP, zoals Intravacc, Hubrecht 


Instituut, Bilthoven Biologicals en het Prinses Maxima Centrum een wezenlijke 


bijdrage aan opgaven op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. De 


urgentie en relevantie hiervan zijn groot.  


Zo neemt Intravacc, wereldwijd vooraanstaand op het gebied van translationeel 


onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins, binnenkort haar nieuwe 


moderne pilot productiefabriek in gebruik. Daarnaast geeft Intravacc leiding aan 


een consortium dat gaat starten met een zogeheten Multi Purpose Vaccine 


Production Plant (MPVPP). Deze fabriek zal in tijden van nood snel en veilig 


voldoende doses vaccin specifiek voor Nederland kunnen produceren. Dit zal 


Nederland in de toekomst minder afhankelijk maken van het buitenland in geval 


van een pandemie. De bouw van deze MPVPP draagt ook bij tot het aantrekken 


van nieuwe bedrijven op het USP-terrein. 
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Economische kenschets 


In de MRU is er sprake van onderbenutting van het economisch 


potentieel, terwijl het zonder meer één van de best ontwikkelde 


ecosystemen voor ondernemerschap in Nederland en Europa heeft12. Deze 


positie kan en moet dus beter worden benut. Hieronder wordt dat beeld 


samengevat geschetst. Het laat zien dat de potentie groot is, de realisatie 


daar nog wat bij achterblijft en wat de thema’s zijn waar de grootste 


kansen liggen.  


USP snelst groeiende Campus 


Met het USP heeft de regio een campus die op meerdere fronten excelleert. 


USP is een van de 10 volwassen campussen in Nederland en kent de sterkste 


groei van werkgelegenheid bij bedrijven. Op Utrecht SciencePark (deel Utrecht 


en Bilthoven) was deze groei 25% in de periode 2014-2018.  


Uit analyses van de connectiviteit binnen en tussen toplocaties in de G5 blijkt 


dat het Utrecht Science Park van alle campussen de meeste kennisrelaties 


onderhoudt met partners buiten het eigen gebied13.  


 


 


12 Stam (2020) 


8 Reos, 2018 


Hoogopgeleide beroepsbevolking 


Van de Utrechtse beroepsbevolking is bijna de helft (47%) hoogopgeleid (HBO 


of hoger) tegenover een landelijk gemiddelde van 34%. Naar schatting 80% 


van de 50.000 studenten op het Utrecht Science Park willen blijven wonen en 


werken in Utrecht. 


 


Economische groeicijfers 


Utrecht is een van de meest concurrerende regio’s van Europa. Wanneer de 


ontwikkeling van het BRP van Utrecht wordt vergeleken met regio’s die qua 


concurrentiekracht en economische uitgangspositie (=inputfactoren) op gelijke 


hoogte staan met Utrecht (ranking in de Regional Competitiveness Index) dan is 


te zien dat de economische groei van Utrecht achterblijft.   
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Groei inwoners en arbeidsplaatsen niet in balans 


In inwonertal groeit de regio jaarlijks structureel harder (0,84%) dan het landelijk 


gemiddelde (0,53). Alleen de MRA groeit de laatste jaren nog harder.  


De werkgelegenheid groeit echter niet in zelfde tempo mee als het inwonertal 


en daar wil de regio verandering in brengen. De groei van de werkgelegenheid 


moet gelijk opgaan met de groei van de stad. De groei van de regio Utrecht is 


nu nog gelijk aan het landelijk gemiddelde (1,5%). In de andere 


metropoolregio’s groeit de werkgelegenheid harder met de grootste groei in de 


Brainport regio Eindhoven (2,2%).  
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Kansen voor betere benutting economisch potentieel 


In de afbeelding hiernaast is een overzicht gemaakt van de ranking van Utrecht 


op het Regional Innovation Scoreboard 2019. In totaal zijn 263 Europese 


regio’s met elkaar vergeleken op innovatiethema’s. Hieruit blijkt dat de regio 


het goed op het gebied van academische kennis en publieke R&D-uitgaven. 


Op het vlak van private R&D-uitgaven kunnen nog stappen worden gezet.  


De internationaal excellente posities van de UU op het gebied van bio- en 


medische technologie, en op het gebied van klimaatkennis en 


aardwetenschappen zijn de voedingsbodem voor doorgroei14. 


Letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan innovatieve bedrijven en hun R&D-


investeringen en het verbeteren van de bereikbaarheid van en tussen de 


economische kernlocaties (binnen en buiten de regio), is het devies om de 


groeipotentie te benutten. Deze focus wordt ook geborgd in de Regionale 


Economische Agenda én in de uitgangspunten van de Regionale 


Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region: deze ondersteunt slechts die 


innovatieve bedrijven die bijdragen aan maatschappelijke opgaven.  


 


  


 


14 Shanghai Ranking 2020 
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Verdichten, mobiliteitstransitie en duurzaam en 


gezond stedelijk leven voor iedereen 
 


 Integrale 


verstedelijkings- en 


mobiliteitsstrategie 
 


 


 


Foto: Jurjen Drenth 
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‘Gezond leven in een stedelijk regio voor iedereen’ is de overkoepelende 


en samenbindende strategie. Deze strategie is door de betrokken 


overheden (nationaal en regionaal) en het bedrijfsleven vastgelegd in 


verschillende programma’s en strategieën. Daarmee is het een consistente 


en breed gedeelde strategie. Het vormt ook de basis van het Ruimtelijk 


Economisch Programma (REP) en de Regionale Economische Agenda 


(REA) van de regio. Dit hoofdstuk gaat in op het ‘hoe’, op de onderdelen 


van de strategie om de in het vorige hoofdstuk benoemde opgaven aan te 


pakken.  


 Duurzaam en gezond leefmilieu 


Een duurzaam en gezond leefmilieu is de basis voor brede welvaart, voor 


gelukkige mensen en een florerende economie. En groei van inwoners en 


arbeidsplaatsen stelt ons in dit kader voor uitdagingen op het gebied van de 


inrichting van de stad en de bijdrage vanuit de economische agenda.  


Inrichting stad 


De groei zorgt ervoor dat we meer mensen in dezelfde ruimte op moeten 


vangen en een aantrekkelijke, veilige en gezond mogelijke leefomgeving 


moeten bieden. Dit doen we door in de MRU de openbare ruimte zo in te 


richten dat mensen er graag willen zijn. We zorgen voor meer groen, meer 


ruimte voor de voetganger en meer ruimte voor de fiets. Er wordt ingezet op 


een schone stad en actieve vormen van mobiliteit. Zo zorgen we voor een 


aantrekkelijk en verkeersveilig verblijfsklimaat. Bovendien gaan we efficiënt om 


met de schaarse ruimte. 


De keuzes die gemaakt zijn in het ontwikkelperspectief ‘Utrecht Nabij’ zijn 


mede ingegeven door hun positieve impact op leefbaarheid, gezondheid, CO2 


emissie, en het faciliteren van arbeidsplaatsen in toekomstbestendige sectoren. 


Het faciliteert locaties voor toekomstbestendige werkgelegenheid, zoals het 


Life Sciences and Health cluster en circulaire economie.  


Bijdrage vanuit economische agenda 


Publieke, private en kennis- en onderwijspartners in de regio Utrecht voeren 


een Regionale Economische Agenda (REA) die in het teken staat van de 


maatschappelijke opgaven: gezonde mensen, toekomstbestendige 


leefomgeving en waardevolle digitalisering. De REA en de partners in het 


regionaal-economische ecosysteem (waaronder de Regionale 


Integrale verstedelijkings- en mobiliteitsstrategie 
Verdichten, mobiliteitstransitie en duurzaam en gezond stedelijk leven voor iedereen 
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Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region, Economic Board Utrecht) koppelen 


expliciet hun inzet (ook financieel) aan brede welvaartsdoelen en duurzame 


ontwikkelingsdoelen (‘SDG's’). Dit sluit aan bij de Groeibrief die stelt dat de 


SDG’s bijdragen aan de ontwikkelrichting op middellange termijn (2030) om 


gericht in te zetten op innovatie. 


Concreet betekent dit dat de regio vooral bedrijven in hun groeiambities 


ondersteunt die een bijdrage kunnen leveren aan oplossingen voor deze 


transitievraagstukken. Het economisch profiel van gezond stedelijk leven richt 


zich dus op een verantwoorde, kwalitatieve groei van de regio. 


Economische ontwikkeling moet bijdragen aan het bereiken van 


maatschappelijke doelen en daarmee aan de brede welvaart. De MRU werkt 


aan een sterke competitieve duurzame economische structuur met 


aantrekkelijke en toekomstbestendige voorzieningen voor bedrijven en 


werknemers. Daarnaast maakt de regio innovatieve ontwikkelingen op het 


gebied van gezond stedelijk leven en circulaire economie mogelijk. Een goed 


voorbeeld hiervan is de Data-en Kennishub Gezond Stedelijk Leven waarin 


overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen én inwoners samen werken aan de 


ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde, praktische en concrete 


producten en diensten, die een positief effect hebben op de gezondheid van 


inwoners. 


 Stedelijk verdichten zorgt voor meer nabijheid 


We faciliteren de verstedelijkingsopgave door een polycentrische ontwikkeling. 


Concreet betekent dit dat de verstedelijking wordt gericht op knopen en de 


dragende metropolitane fiets- en OV-/ lightrail-assen. Dit heeft dat een positief 


effect op de duurzaamheid van het mobiliteitsprofiel. Met een toename van 


(hoog) stedelijke milieus neemt de vraag naar automobiliteit af en de vraag 


 


15 Bron: ‘Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij’, College van Rijksadviseurs,  


naar duurzame vormen van mobiliteit toe15. Voorwaarde is wel dat het 


mobiliteitsaanbod aansluit op deze veranderende vraag.  


 


 


Polycentrisch model (Ruimtelijk Strategie Utrecht 2040) 


 


Concentratie van woningbouw en arbeidsplaatsen, zorgt voor meer nabijheid 


en minder bewegingen, minder hinder en minder vertraging. Het stimuleert 


lopen en fietsen, gezonde manieren van verplaatsen. Door binnenstedelijk te 


verdichten beperken we bovendien het verlies aan kostbaar landschap rond 
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onze steden. Binnenstedelijk verdichten leidt tot minder autoverkeer in de 


steden en leidt tot een toename van actieve vormen van mobiliteit. Er ontstaat 


meer draagvlak voor OV en voorzieningen op fietsafstand. In de Ruimtelijke 


Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040) is de groeistrategie als volgt samengevat en 


geprioriteerd: 


1. Verdichten rondom binnenstedelijke knooppunten; 


2. Verdichten bij knooppunten aan de rand van de stad en verdichten 


binnenstedelijk waarbij groen (inclusief klein groen) en openbare ruimte 


(specifiek pleintjes) waar mogelijk ontzien worden; waarbij hier pas op 


ingezet wordt als (1) volledig benut is; 


3. Buiten de stad. 


Het ruimtelijk-economisch beleid in de regio sluit hierbij aan. Hiermee wordt 


bijgedragen aan het mobiliteitsbeleid, door: 


• Nabijheid: Functiemenging van wonen, werken en voorzieningen in een 


goede mix, zodat minder (lange) verplaatsingen nodig zijn. 


• Concentratie: Intensiveren van het aantal werknemers per hectare 


bedrijvigheid, zodat OV en voorzieningen voor deelmobiliteit met een 


hogere kwaliteit kunnen worden georganiseerd en de sociale veiligheid 


verbetert. 


• Verdichten rond stedelijke knooppunten, omdat hierdoor gebruik van fiets 


en OV gestimuleerd wordt. 


• Zoveel mogelijk de mobiliteitsvraag (in de spits) beperken door middel van 


het stimuleren van thuiswerken (en spitsmijden) om het mobiliteitssysteem 


te ontlasten (met name autonetwerk, OV en parkeren). 


Bij de uitwerking gaat het steeds om het vinden van de juiste balans die 


aansluit bij een specifieke locatie. 


 Mobiliteitstransitie 


Om de voorziene knelpunten op te lossen en de groei aan inwoners, woningen 


en banen in de MRU op een gezonde manier op te vangen is een 


mobiliteitstransitie noodzakelijk én onvermijdelijk. Deze mobiliteitstransitie is 


erop gericht om ruimte-efficiënte, schone en actieve vormen van mobiliteit te 


stimuleren. Daarmee reduceren we emissie van CO2, stikstof, fijnstof en geluid. 


Op deze manier geven we invulling aan de omvangrijke klimaat- en 


milieuopgaven waar we voor staan en bovendien maken we ons leefmilieu 


hiermee aantrekkelijker. 


Te veel verplaatsingen binnen fietsafstand in de stad en de regio worden met 


de auto afgelegd (1-5km: 45%, 5-10km: 65% en 10-15km: 75%). Dit kost relatief 


veel verkeers- en milieuruimte. Door alternatieven aantrekkelijker te maken, 


geven we de mobiliteitstransitie een impuls: minder, anders en duurzamer 


reizen. We zetten binnen de regio in op het maximaal faciliteren van actieve en 


gedeelde mobiliteit, op OV, of op een combinatie hiervan.  


De aanpak die bij deze mobiliteitstransitie hoort, bestaat uit vijf 


samenhangende stappen. In samenhang worden ze ingezet om gezond 


stedelijk leven voor iedereen mogelijk te maken. Het Mobiliteitsplan Utrecht 


2040 vat ze als volgt samen:  


1. Slim bestemmen. Wonen, werken en voorzieningen brengen we dichter bij 


elkaar zodat mensen minder hoeven te reizen. Creëren van nabijheid.  


2. Anders reizen. Samenwerken met werkgevers, onderwijsinstellingen en 


publiekstrekkers in de stad om inwoners en bezoekers te stimuleren om 


waar mogelijk niet, op een ander tijdstip of anders te reizen (met een 


duurzaam vervoermiddel of via een andere route).  
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3. Netwerken op orde. Om de groei van de mobiliteit op te vangen met 


lopen, fietsen, auto en openbaar vervoer moeten deze netwerken worden 


aangepast.  


4. Slim parkeren. Terugbrengen aantal parkeerplaatsen op straat door 


gebruik te maken van P+R in combinatie met OV en deelmobiliteit.  


5. Slim sturen. Beter sturen op het functioneren van het gehele netwerk met 


fiets- en voetpaden, autowegen en openbaar vervoer. Hiermee houden we 


de openbare ruimte aantrekkelijk en maken we de groei mogelijk van 


schone vervoermiddelen die zo min mogelijk ruimte innemen. 


In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op een essentieel onderdeel van 


‘Netwerken op orde’, te weten het concept van het ‘Wiel met spaken’ als 


ruggengraat van het OV-netwerk en de overstappunten van auto naar OV.  


  


Stimuleren ‘anders reizen’ in de MRU 


In de regio zijn meerdere concrete voorbeelden die ‘anders reizen’ door inwoners, 


werknemers en studenten stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn de USP 


Campusbike, de inzet van mobiliteitsmakelaars voor werkgevers en de Ikfiets-app 


waarmee werknemers punten verdienen door vaker naar het werk te fietsen.   
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  Dragend concept voor mobiliteit en verstedelijking 
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Het Utrechtse ‘Wiel met Spaken’ is het logische antwoord op veel van de 


in de vorige hoofdstukken beschreven opgaven. Het Wiel met Spaken 


behelst een schaalsprong in het OV waarmee verschillende gebieden in 


stad en regio direct met elkaar worden verbonden via hoogwaardig 


openbaar vervoer en waarmee een reis via Utrecht Centraal niet meer 


noodzakelijk is. Hiermee wordt niet alleen de druk op Utrecht Centraal 


verminderd, maar ook de leefbaarheid in de buurten verhoogd waar de 


bereikbaarheid toeneemt. Het zorgt ervoor dat iedereen die in de regio 


Utrecht woont, werkt of de stad bezoekt, snel en comfortabel gebruik kan 


maken van openbaar vervoer om op de plaats van bestemming te komen. 


De autoafhankelijkheid in de stad wordt minder wat zorgt voor minder 


toename van de drukte op de wegen in en om de stad. Het belang van het 


Wiel met Spaken overstijgt de stedelijke ontwikkeling van (Regio) Utrecht; 


het lost een nationaal mobiliteitsvraagstuk op doordat het regionale 


verkeer minder via de nationale netwerken wordt afgewikkeld. 


 Dragend concept ruimtelijke ontwikkeling 


Het Wiel met Spaken is een netwerk van hoogwaardige bus-, tram- en 


treinverbindingen. Het ‘Wiel’ is de verdeelring rond Utrecht, die de spaken met 


elkaar verbindt. Het Wiel zorgt voor ontlasting van de hoofdknoop en biedt 


directe, frequente verbindingen tussen woongebieden, P+R-locaties en 


economische kerngebieden. De ‘Spaken’ bieden vanuit de regio en daarbuiten 


verbindingen met het centrum en het nationaal knooppunt Utrecht Centraal. 


Het Wiel met Spaken bouwt logisch voort op het bestaande (H)OV-netwerk in 


de MRU, met de spoorlijnen (intercity en sprinter), de tramlijnen (SuNij en 


Uithoflijn) als bepalende onderdelen.  


Het Wiel met Spaken is op deze wijze de conceptuele drager van de 


polycentrische ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht. Op de plekken waar 


spaken en wielverbindingen elkaar kruisen, ontstaan knooppunten. Naast 


multimodale overstappunten zijn deze knooppunten ook zelf een belangrijke 


bestemming. Hier wordt gewoond, geleefd, gewerkt, gerecreëerd, gesport en 


ontmoet in een (hoog) stedelijk milieu. Het zijn bij uitstek geschikte locaties 


voor nieuwe verstedelijking (wonen en werken).  


 


 


Utrechts Wiel met Spaken  
Dragend concept voor mobiliteits- en verstedelijkingsstrategie 


Concept Wiel met Spaken (Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040) 
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 Beoogde effecten Wiel met Spaken 


De belangrijkste effecten zijn in de inleiding van dit hoofdstuk al benoemd, 


maar worden hieronder worden ze nog eens overzichtelijk opgesomd:  


• Het Wiel met Spaken biedt snelle en directe OV-verbindingen vanuit de 


regio naar belangrijke woon- en werklocaties. Het USP wordt vanuit alle 


windstreken sneller en directer ontsloten. Bestaande en nieuwe woon- en 


werklocaties krijgen een verbeterde aansluiting op het hoofdspoor. Dat 


geldt ook voor de kernen om Utrecht heen, zoals Nieuwegein, Houten en 


Zeist.  


• Het Wiel met Spaken maakt een gezonde verstedelijking mogelijk is. Op 


verschillende plekken in de stad ontstaan interessante knooppunten. Deze 


goed bereikbare plekken vormen bronpunten voor toekomstige woon- en 


werklocaties. In combinatie met flankerend beleid zullen meer mensen 


kiezen voor het openbaar vervoer en minder voor de auto. Dit heeft een 


positief effect op lokale, regionale en nationale vervoersstromen. Bovendien 


leidt dit tot een aantrekkelijker leefmilieu. 


• Het Wiel met Spaken maakt scheiding van nationale en regionale 


verkeersstromen mogelijk waardoor er ruimte voor groei op alle netwerken 


ontstaat: 


• Er is minder noodzaak om via Utrecht Centraal te reizen. In 2040 rijdt 


er op alle belangrijke treinverbindingen minimaal elke 10 minuten een 


trein. Doordat een deel van de snelle treinen ook de stations Leidsche 


Rijn Centrum, Overvecht en Lunetten (inclusief station Koningsweg) 


aandoet, zijn de verbindingen over het wiel en via de OV-knooppunten 


zodanig snel en aantrekkelijk, dat minder mensen via station Utrecht 


Centraal zullen reizen. 


• Met hoogfrequent en hoogwaardig OV wordt een alternatief geboden 


voor de auto. Het Wiel met Spaken zorgt voor een betere spreiding van 


de reizigersstromen. Nieuwe hubs vóór de ring Utrecht vangen verkeer 


af en zorgen voor aantrekkelijke overstapmogelijkheden van auto op OV. 


Hierdoor zal het functioneren van de snelwegring voor doorgaand 


verkeer verbeteren, de bereikbaarheid van de stad toenemen en de 


(parkeer)druk bij belangrijke bestemmingen afnemen.  


 


 Wiel met Spaken gedragen door alle partijen 


Het Utrechts Wiel met Spaken is een door alle betrokken stakeholders in de 


MRU gedragen ontwikkelconcept voor het mobiliteitssysteem van de toekomst. 


Het vormt de ruggengraat voor de mobiliteitstransitie en de basis voor de 


verstedelijkingsstrategie. En daarmee de basis voor de samenwerking tussen 


stad, regio en provincie om de komende decennia aan de stapsgewijze 


ontwikkeling hiervan te werken. Dit wordt onder andere ingevuld in het 


programma U Ned waarin Rijk en Regio samen optrekken.  
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• De grote private investeringsbereidheid van Brainport Eindhoven is uniek in 


Nederland. Met 2,4 miljard euro in 2017 investeert het bedrijfsleven in de 


regio veruit het meeste in research & development (R&D) van heel 


Nederland. De z 


 


 


 


 


  


Samenhangende Lightrailpropositie  
 


 Start Schaalsprong OV 
 


Foto: Jelle Verhoeks 
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Met deze Groeifondspropositie voor de Merwedelijn, de Waterlinielijn en 


station Lunetten-Koningsweg, zet de MRU een eerste, betekenisvolle stap 


in de realisatie van het Wiel met Spaken. Daarmee legt de MRU de basis 


voor een schaalsprong naar een volwaardig regionaal OV-systeem in 


combinatie met knooppuntontwikkeling. Met dragende HOV-assen als 


basis voor de verstedelijking en een overgang van een monocentrische 


naar een polycentrische stad met meerdere centra.  


 Lightrailnetwerk zuidelijk deel MRU 


Deze eerste fundamentele stap bestaat uit de aanleg van een lightrail netwerk 


in het zuidelijk deel van de MRU in combinatie met knooppunten. Met de 


eerste stap wordt beoogd zoveel mogelijk van de beschreven opgaven in 


samenhang aan te pakken. Een blik op kaart maakt duidelijk waarom juist dit 


de eerste stap is. Het beoogde netwerk ontsluit de bepalende toplocaties (USP) 


en de nieuwe verstedelijkingslocaties. Het zorgt voor een eerste serieuze stap 


naar een tweede hoofdknoop naast Utrecht CS. En het realiseert hoogwaardige 


railverbindingen in windrichtingen (Zeist en Nieuwegein) waar dit tot op heden 


node wordt gemist. De start van de Schaalsprong bestaat uit drie onderdelen:   


1. De Merwedelijn betekent een versnelling van de verbinding van 


Nieuwegein/Westraven naar Utrecht CS. Via een aftakking wordt ook 


Papendorp aangesloten op het lightrailnetwerk. De Merwedelijn ontsluit 


verstedelijkingslocaties in Utrecht Zuidwest, de A12 zone en Nieuwegein. 


Omvangrijke binnenstedelijke woningbouwontwikkeling in Utrecht 


Zuidwest en Nieuwgein wordt met deze verbinding mogelijk.  


2. De realisatie van de Waterlinielijn vanaf knooppunt A12 Westraven, via 


het USP, naar Zeist. Deze verbinding halteert bij de nieuwe knoop 


Lunetten-Koningsweg en ontlast hoofdknoop Utrecht Centraal. Voor OV-


reizigers ontstaat een ’short cut‘ tussen Lunetten-Koningsweg en het USP. 


Zo ontstaat een directere, aantrekkelijke verbinding voor reizigers die 


vanuit de regio en andere delen van Nederland naar het USP willen reizen. 


Bovendien hoeven reizigers niet meer allemaal via Utrecht Centraal te 


reizen.  


3. De realisatie van dubbelstation Lunetten-Koningsweg als overstappunt 


van het nationaal spoornetwerk naar het lightrail- en Sprinternetwerk. Dit 


station is een cruciale schakel in de verdeelring rond Utrecht. Het voorkomt 


dat mensen met een bestemming aan de oostzijde van Utrecht (o.a. USP), 


via Utrecht Centraal moeten reizen. Dit zorgt voor ontlasting van Utrecht 


CS én biedt op de reisrelaties naar Utrecht Oost een volwaardig alternatief 


voor de auto.  


De onderdelen worden hieronder kort nader toegelicht.  


Start Schaalsprong OV 
Samenhangende Lightrailpropositie 
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 Merwedelijn 


De Merwedelijn vormt een snelle, hoogwaardige OV-verbinding met hoge 


capaciteit om de verstedelijkingslocaties te verbinden met Utrecht CS en 


omgeving. Deze nieuwe lightrail ontsluit de verstedelijkingslocaties binnen de 


OV ring en zorgt samen met Waterlinielijn voor ontsluiting van de geplande 


verstedelijking in de A12-zone. Ook biedt deze verbinding een forse 


verbetering voor reizigers uit omliggende gebieden met kortere reistijden en 


hogere betrouwbaarheid. Met deze extra capaciteit en kwaliteit zorgen wij voor 


een goede basis om mobiliteitstransitie in de regio Utrecht te versterken. 


We werken meerdere varianten van de Merwedelijn uit (zie kaart vorige 


pagina), zoals een versnelling van de huidige tramlijn naar Nieuwegein of een 


tramlijn via de Merwedekanaalzone. De praktische uitvoering hebben we op 


hoofdlijnen uitgewerkt. In de plannen voor de Merwedekanaalzone valt een 


tram in de openbare ruimte goed in te passen. 


Vanwege de doorsnijding van hoogstedelijk gebied en de hoge kwaliteitseisen 


aan deze verbinding is de inzet om bij een mogelijk nieuwe route deze zoveel 


mogelijk ongelijkvloers aan te leggen in de vorm van een ‘metrotram’. Op 


termijn is het een optie om de tramverbinding door te trekken door de 


binnenstad naar Utrecht Science Park. 


De variant met aftakking naar Papendorp volgt een deel van het bestaande 


tramtracé en sluit aan op een reeds eerder aangelegde vrije busbaan. Bij het 


ontwerp van die busbaan is rekening gehouden met de eventuele latere 


ombouw naar een trambaan. Dat geldt ook voor de brug over het 


Amsterdamrijnkanaal. 


 Waterlinielijn 


De Waterlinielijn is de belangrijkste maatregel om knelpunten te verminderen. 


De lijn ontlast Utrecht Centraal, verbetert de bereikbaarheid van USP en maakt 


verdere groei van USP mogelijk. De lijn ontsluit bovendien de A12-zone, een 


belangrijke woningbouwlocatie voor de regio Utrecht na 2030 en de 


verstedelijkingslocatie Lunetten-Koningsweg. Ook verbeteren de 


bereikbaarheid en leefbaarheid van bestaand (hoog)stedelijk gebied in 


Overzicht A12-zone (Werkboek Ontwikkelprincipes, januari 2021) Visualisatie hoogstedelijk woonmilieu Merwedekanaalzone (OKRA landschapsarchitecten) 
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Nieuwegein en Zeist. De lijn betekent een substantiële impuls in en verbetering 


van de robuustheid van het regionale OV-systeem. Bij uitval rond Utrecht 


Centraal biedt de Waterlinielijn een tweede route om de stedelijke gebieden 


aan de zuid- en oostkant van de regio met het spoor en met elkaar te 


verbinden. 


De meerwaarde van het doortrekken van de Waterlinielijn naar Zeist is groot. 


Per dag rijden er veel bussen vanaf Zeist via de binnenstad van Utrecht naar 


Utrecht CS. Door de realisatie van een lightrailverbinding naar Zeist-Noord 


hoeven deze bussen niet allemaal meer via de binnenstad van Utrecht te rijden. 


Zo wordt een alternatief geboden voor de groeiende stromen bussen en 


worden conflicten met – de eveneens groeiende stromen – fietsers en 


voetgangers gereduceerd. Dit komt de verkeersveiligheid en leefbaarheid ten 


goede. En maakt zo de binnenstad aantrekkelijker als regionaal centrum en 


(inter)nationale trekpleister.  


Voor inwoners van Zeist betekent het doortrekken van de Waterlinielijn een 


kortere reistijd naar het USP vanuit heel Zeist. De Waterlinielijn zal de 


bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en grond- en vastgoedwaarden van dit 


gebied een extra impuls geven. Het doortrekken naar Zeist draagt verder bij 


aan een spits in twee richtingen waardoor het gehele traject van de 


Waterlinielijn en de bestaande Uithoflijn beter rendeert. Door het aantakken 


van Zeist op de Waterlinielijn ontstaat nieuwe, directe verbindingen tussen 


Zeist en de oostkant van Utrecht en Nieuwegein en zullen minder reizigers 


vanuit Zeist met de auto reizen. Ook wordt hiermee de potentie vergroot voor 


het aanleggen van een hub aan de A28, waar reizigers vanuit het oosten met 


een bestemming in de MRU de overstap kunnen maken naar OV. Dit ontlast de 


Ring Utrecht. Tevens kunnen reizigers uit Zeist naar de Randstad en naar 


Brabant sneller via station Lunetten-Koningsweg reizen waardoor Utrecht 


Centraal wordt ontlast. Met de introductie van lightrail zal een aantal directe 


busverbindingen komen te vervallen en worden sommige regionale reizigers 


geconfronteerd met een extra overstap. Dit vergt een zorgvuldige afweging, 


die de provincie verder uitwerkt in de ‘Netwerkstudie OV’.  


De Waterlinielijn biedt een goede basis om op termijn een doorkoppeling te 


maken bij een eventuele ontwikkeling op termijn van Rijnenburg, met name om 


OV ontsluiting richting Lunetten-Koningsweg en USP mogelijk te maken. De 


verschillende varianten van de Merwedelijn bieden een fundament voor een 


snelle verbinding met Utrecht CS 


 Lunetten-Koningsweg 


Een versterkt station Lunetten Koningsweg creëert een kansrijke overstapknoop 


in het totale OV-netwerk. Daarbij ontstaat een nieuwe verdeelpunt in het 


zuidoosten kan Utrecht waarbij een overstap mogelijk is tussen trein en tram 


en busnetwerk. Het station verknoopt de Waterlinielijn met het nationale 


spoornetwerk en zorgt voor een verschuiving van reizigers van routes van/naar 


Utrecht CS naar buitenom, zodat op verbindingen zoals de Merwedelijn ook 


ruimte bestaat voor verdere groei als gevolg van de ingezette 


mobiliteitstransitie. Het station legt ook de basis voor een verdere 


polycentrische ontwikkeling van de regio.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Lunetten-Koningsweg: een van de Metropoolpoorten van de MRU (Bron: Utrecht Nabij) 







 


8 april 2021 | Pagina 38 van 62 


De Waterlinielijn zal het station mogelijk ongelijkvloers kruisen om een goede 


overstap mogelijk te maken. Naast het bieden van een goede overstapknoop in 


het netwerk zijn er ook kans om deze nieuwe knoop verder te versterken als 


verblijfsgebied met onder andere bestemmingsfuncties. Daarmee wordt 


Lunetten-Koningsweg letterlijk de toegangspoort tot Utrecht voor reizigers uit 


het zuiden en oosten van Nederland. Ook biedt het station voor reizigers uit de 


Randstad met bestemming USP of de zuidflank van de stad een alternatief voor 


een overstap op Utrecht CS. Er zijn verschillende varianten mogelijk voor de 


bediening van dit station. De keuze voor sprinter of IC-station is een nadere 


uitwerking en mogelijk faseringsvraagstuk waarbij belangen van 


bestemmingsreizigers en doorgaande reizigers nog goed moeten worden 


afgewogen. 


 Lightrail maakt andere interventies mogelijk 


Inzet is een volwaardig alternatief te bieden voor de auto in de vorm van snel 


openbaar vervoer naar de meest essentiële bestemmingen in de stad en de 


regio. Dit vormt de basis voor een ‘modal shift’ van auto naar fiets en OV. De 


realisatie van de voorgestelde lightraillijnen is hiervoor het fundament. Zonder 


dit fundament zijn andere onderdelen van het breder pakket van mobiliteits- 


en ruimtelijke ingrepen niet mogelijk. Daarbij gaat het onder andere om: 


• Hanteren van lage parkeernormen bij nieuwe ontwikkelingen. 


• Realiseren van P+R locaties en parkeren op afstand nabij de 


toegangspoorten (Mooi Zeist, Westraven en Papendorp), met een passend 


voorzieningenniveau (waaronder goed voor- en natransport en 


hoogwaardig aanbod van deelmobiliteit). 


• Stimuleren multimodale reis met de fiets in de stad. Waaronder actief 


stimuleringsbeleid voor duurzame mobiliteit bij werkgevers en 


onderwijsinstellingen. 


 


16 Regionaal Toekomstbeeld OV 


De Utrechtse mobiliteitsaanpak gaat uit van deze integrale en brede inzet. Om 


hier invulling aan te kunnen geven, is het lightrailnetwerk dus 


randvoorwaardelijk.  


 Ruim voldoende vervoerpotentie voor lightrail 


Lightrail biedt een hoge kwaliteit voor de reiziger en heeft een grote 


structurerende werking in de ruimtelijke ontwikkeling en het gezonde 


leefmilieu. Het biedt dus kansen op vele vlakken. Uiteraard is het ook belangrijk 


dat er voldoende reizigers zijn voor een gezonde exploitatie.  


Gangbare kentallen in Nederland laten zien dat het bij een reizigersaantal rond 


20.000 per dag al interessant is een vorm van lightrail te verkennen. 


Vervoerkundige analyses16 laten zien dat dit aantal op de meeste deeltracés 


ruimschoots wordt gehaald. Onderstaand figuur geeft de bandbreedte van de 


reizigersaantallen op de Merwedelijn en Waterlinielijn weer in het overzicht van 


de kentallen per OV-modaliteit17.  


 


17 Integrale Mobiliteitskoers Utrecht Zuidwest, middellange termijn, Goudappel 2020 


 
Bandbreedte reizigers  


Merwedelijn en Waterlinielijn 
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In het kader hiernaast wordt kort ingegaan op de meerwaarde van het 


voorgestelde lightrailnetwerk boven andere onderzochte oplossingsrichtingen. 


Opgemerkt wordt dat het in deze propositie gaat om hoogwaardige OV 


verbindingen die met de huidige kennis met de term ‘lightrail’ worden 


aangeduid. Bij de definitieve uitwerking wordt uiteraard de stand van de 


techniek gevolgd en waar interessant en relevant ook gekeken naar innovatieve 


gelijkwaardige alternatieven.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


Meerwaarde lightrail boven andere oplossingen 


Er is breed onderzoek gedaan naar andere mogelijke oplossingsrichtingen voor 


de uitbereiding van het OV-netwerk. Alternatieve oplossingsrichtingen die zijn 


onderzocht zijn onder andere het opwaarderen van diverse stations buiten de 


gemeente Utrecht (Houten, Bunnik en Bilthoven) in combinatie met een nieuwe 


regionale OV-ring en een lightrailnetwerk volledig gericht op Utrecht Centraal.  


Deze oplossingsrichtingen zijn onder andere getoetst op het effect op NMCA 


knelpunten (waaronder Utrecht Centraal), op bereikbaarheid (economisch en 


sociaal), technische maakbaarheid, exploitatie, reizigersopbrengsten en 


benodigde investeringen. De effectiviteit van deze oplossingsrichtingen was lager 


dan de voorgestelde schaalsprong OV met de Merwedelijn en Waterlinielijn. 


Reizigersstromen op de hoofdverbindingen zijn daarnaast te groot om efficiënt te 


faciliteren door een grotere inzet van busvervoer.  


Foto: Jelle Verhoeks 
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• De grote private investeringsbereidheid van Brainport Eindhoven is uniek in 


Nederland. Met 2,4 miljard euro in 2017 investeert het bedrijfsleven in de 


regio veruit het meeste in research & development (R&D) van heel 


Nederland. De z 


 


 


 


 


  


Agglomeratiekracht versterkt, groei wordt 


opgevangen en Draaischijf blijft draaien 
 


 Effecten 


Lightrailpropositie 
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De Merwedelijn en Waterlinielijn zorgen er, in combinatie met station 


Lunetten-Koningsweg aantoonbaar voor dat: 


a) de toplocaties (waaronder USP) zowel regionaal als nationaal beter 


bereikbaar worden en daarmee de agglomeratiekracht vergroot. Op 


USP kunnen tot voorbij 4.000 R&D banen extra worden gecreëerd; 


b) de groei van nieuwe woningen en arbeidsplaatsen wordt opgevangen. 


De lightraillijnen maken 45.000 tot 73.000 woningen en 27.500 tot 


49.500 arbeidsplaatsen mogelijk; 


c) er een concurrerend alternatief wordt geboden voor de auto en 


Utrecht Centraal. Het autoverkeer op de Ring Utrecht neemt in 


combinatie met maatregelen als fiets, parkeerbeleid en spitsmijden in 


de ochtendspits tot 14% af en door 20% minder regionale reizigers op 


Utrecht Centraal ontstaat er in algemene zin ruimte voor groei van het 


aantal treinreizigers (tot 50%). 


Dit hoofdstuk gaat nader in op deze effecten van de lightrailpropositie. In 


het volgende hoofdstuk wordt dat concreet vertaald in kosten en baten in 


termen van verdienvermogen.  


 Versterken agglomeratiekracht MRU en positie USP  


De aanleg van het voorgestelde lightrailnetwerk zorgt ervoor dat de 


economische kerngebieden beter worden ontsloten. Bedrijven, instellingen en 


inwoners van de metropoolregio Utrecht profiteren van betere bereikbaarheid 


en kortere reistijden. Dit draagt bij aan versterking van agglomeratie-effecten. 


Dit heeft een stedelijke, regionale, maar ook nationale component. Naast 


verbetering van de binnenstedelijke bereikbaarheid, verbetert ook de regionale 


ontsluiting van woon- en werklocaties. Denk hierbij aan Zeist en Nieuwegein, 


maar ook aan Bilthoven en Bunnik.  


Met de realisatie van het knooppunt Lunetten-Koningsweg wordt ook 


bovenregionale en nationale connectiviteit sterk verbeterd. Denk hierbij aan de 


verbinding van de internationaal georiënteerde campus USP naar gerelateerde 


bedrijvenclusters in het oosten (Amersfoort, Wageningen) en het zuiden (Den 


Bosch, Eindhoven) en de metropoolregio’s als MRA en MRDH.  


Het lightrailnetwerk zorgt dus voor een impuls voor de waardeketens, zowel 


binnen als buiten de regio. Het leidt tot reductie van economische zoekkosten 


en versterking van het innovatiepotentieel binnen hoogwaardige kennismilieus. 


Concreet biedt de verbeterde (OV)-bereikbaarheid van USP de mogelijkheid 


om tot meer dan 4.000 R&D-georiënteerde banen te creëren. Juist deze 


banen, die de bestaande sterktes op het gebied van medtech, biotech en 


klimaatkennis verder versterken, leiden tot extra waardecreatie en een bijdrage 


aan het regionale en nationale verdienvermogen.  


Hiermee kapitaliseert de propositie de onderbenutting van het economisch 


potentieel van de Metropoolregio Utrecht. Dit agglomeratie-effect wordt 


versterkt, doordat de lightraillijnen een intensievere verstedelijking (meer 


woningbouw) mogelijk maken.  


Hiernaast kan in algemene zin worden opgemerkt dat het aannemelijk is dat 


het vastgoed binnen de invloedssfeer van de Waterlinie- en Merwedelijn en de 


tweede hoofdknoop Lunetten-Koningsweg in waarde zal stijgen. Vergelijkbare 


effecten zijn recent ook elders gerealiseerd, zoals rond RandstadRail (lightrail 


tussen Rotterdam en Den Haag) en in Amsterdam (Noord-Zuidlijn). 


Hieronder wordt specifiek ingegaan op de agglomeratie-effecten voor USP en 


de bredere regio.  


 


 


Effecten Lichtrailpropositie 
Agglomeratiekracht versterkt, groei wordt opgevangen en Draaischijf blijft draaien 







 


8 april 2021 | Pagina 42 van 62 


Versterken positie USP 


Het voorgestelde lightrailnetwerk draagt letterlijk en figuurlijk bij aan de 


doorontwikkeling van het Utrecht Science Park als toplocatie voor onderwijs, 


kennis, innovatie en R&D ontwikkelingen. De connectiviteit met omliggende 


gebieden vergroot de reikwijdte van de kennisspillovers en versterkt de 


valorisatie. Niet alleen in de eigen regio, maar door opbouw, uitbouw en 


verlenging van de waardeketens (productie, toelevering, verdere product- en 


dienstontwikkeling) juist ook in andere regio's.  


Bedrijven en instellingen als Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, UMC 


Utrecht, Danone Nutricia Research, Genmab, Bilthoven Biologicals en Intravacc 


profiteren van een verbeterde bereikbaarheid van USP. Dit maakt het voor hen 


makkelijker om talent aan te trekken en te behouden en versterkt het nationale 


en internationale samenwerkingsverbanden en waardeketens. Hierbij gaat het 


niet alleen om de hoofdlocatie in Utrecht maar ook om de USP-satellietlocatie 


op korte afstand (Utrecht Science Park Bilthoven) en de overlooplocatie in 


Zeist. En het geldt daarbij ook niet alleen voor de genoemde bedrijven, maar 


 


18 BCI, 2020 


ook voor de vele ‘spin-off-companies’. Bedrijven die in veel gevallen zijn 


gebaseerd op intellectueel eigendom dat is gegenereerd door de Universiteit 


Utrecht of het UMC Utrecht. Publieke R&D wordt op deze wijze omgezet in 


privaat verdienvermogen (valorisatie). 


Een infrastructurele investering betekent ook een specifieke impuls voor de 


aantrekkingskracht van USP en zijn regionale satellietlocaties op R&D-


intensieve organisaties of organisatieonderdelen. Dit betekent groei van 


kennisintensieve werkgelegenheid, zowel in kennisproductie als 


kennisbenutting in de waarde-/productieketen. Verondersteld wordt dat de 


bestedingen aan R&D toenemen met tot meer dan 4.000 R&D-gerelateerde 


arbeidsplaatsen18 als gevolg van de aanleg van het lightrailnetwerk.  


 


 


Koppeling andere groeifondsproposities 


Het R&D accent binnen USP ligt op R&D met grote groeipotentie: gezondheid 


(biotech, farma, medtech), duurzaamheid (energie, klimaat, civiele techniek) en 


voedingstechnologie (Balland & Boschma, 2020). Dit komt ook tot uiting in de 


participatie van de regio Utrecht, m.n. via haar kennisinstellingen (UU en 


UMCU), in enkele kennis & innovatie proposities die ingediend zijn voor het 


Nationaal Groeifonds (RegmedXB, Health-RI, FoodSwitch en NL AI-Coalitie). Met 


deze specialisaties levert Utrecht nationaal en internationaal een bijdrage aan 


het zowel het toekomstige BBP van Nederland als de brede welvaart van 


mensen. Er liggen daarmee voldoende aanknopingspunten om het Utrechtse 


niveau aan R&D te verhogen, onder andere door het verbeteren van de 


bereikbaarheid met lightrail. 
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Breder economisch effect regio 


De propositie heeft een breder economisch effect (zie nevenstaand tekstkader). 


Ook andere economische kerngebieden binnen (Midden) Nederland profiteren 


immers van deze ingreep. Daarmee stijgt het arbeids- en klantpotentieel voor 


bedrijven en het potentiële bedieningsgebied van onderwijsinstellingen en 


voorzieningen, ook in andere economische kerngebieden in de regio. 


Werkgelegenheid die minder R&D-gebonden is (kantoren en productie), zal 


hierdoor ook op andere plekken in de regio landen. Betere toegankelijkheid 


van kennisclusters draagt via bovenregionale waarde- en productieketens bij 


aan groei, zowel in Utrecht als in andere regio's. 


De maatregelen zorgen er onder andere voor dat Utrecht Centraal kan 


doorgroeien als landelijk knooppunt. Ook bedrijven en organisaties die mede 


afhankelijk zijn van kennis ontwikkeld op het USP profiteren zodat 


kennisspillovers een grotere geografische reikwijdte hebben. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Versterken kennisecosysteem Midden-Nederland 


Het voorstel draagt bij aan versterking van de centrale as in het 


kennisecosysteem in Midden-Nederland: die tussen het Utrecht Science Park en 


de campus van Wageningen University & Research. Gezamenlijk hebben deze 


twee universiteiten een mondiaal leidende positie op het gebied van 


klimaatwetenschappen, gezondheid, toekomstbestendige leefomgeving en 


gezonde voeding. Meer dan de helft van de Nederlandse studenten op het gebied 


van klimaat- en milieuwetenschappen wordt aan deze twee instituten opgeleid. 


Bijna een kwart van de Nederlandse studenten op het gebied van gezondheid en 


biotechnologie is aan deze instituten verbonden. De toekomstgerichtheid van de 


instituten wordt onderstreept door de alliantie die UU, UMCU, WUR en 


Technische Universiteit Eindhoven hebben gesloten. Zo worden kennisclusters op 


het gebied van gezondheid, milieu, voeding en technologie nauw met elkaar 


verbonden (zie ook Kamerbrief (met bijlagen) inzake Versterken van onderzoeks- 


en innovatie-ecosystemen, 2020). Bundeling van expertise, excellentie in 


onderzoek en herkenbare sterktes zorgen voor een maximale hefboom op R&D 


en aantrekkingskracht op investeringen in nieuwe en bestaande bedrijven. 







 


8 april 2021 | Pagina 44 van 62 


Mogelijke versterking LSH-cluster 


De MRU is een sterke Life Science & Health (LSH) regio die verder reikt dan het 


USP. Versterking van dit LSH-cluster zal in de toekomst dan ook op meerdere 


plekken in de regio (kunnen) neerslaan. Op nevenstaande kaart zijn 


verschillende locaties aangemerkt waar in de periode tot 2040 potentie is voor 


uitbreiding en versterking van de regionale LSH-cluster19. Hetzij als locatie voor 


R&D, productie, of kantoorfuncties.  


  


 


19 BCI, 2021 


Foto Huibrecht Instituut: Jurjen Drenth 
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 Ruggengraat gezonde verstedelijking MRU 


De twee lightrail verbindingen vormen de ruggengraat van de 


uitbreidingsopgave van stad en regio (zie kaart volgende pagina). Van de in 


totaal 125.000 te bouwen woningen in de MRU, komen tussen de 45.000 en 


73.000 woningen in de directe invloedssfeer van de nieuwe verbindingen te 


liggen. Van de 80.0000 nieuwe arbeidsplaatsen, gaat het om tussen de 27.500 


en 49.500 arbeidsplaatsen in de directe invloedssfeer van de 


lightrailverbindingen. Het gaat hier om de beoogde ontwikkeling tot 2040. 


De lightrailverbindingen bieden een robuust mobiliteitssysteem om de groei in 


inwoners en arbeidsplaatsen te faciliteren. Hiermee wordt (extra) congestie op 


de Ring Utrecht voorkomen, hetgeen tot groot economisch verlies voor 


ondernemend Nederland zou leiden. Zonder deze verbindingen kan maar een 


klein deel van het beoogde woonvolume gerealiseerd worden, waarmee de 


grote druk op de woningmarkt verder zal toenemen.  


De tabellen op de volgende pagina geven een indicatie van de bandbreedte 


van de woningen en arbeidsplaatsen die in de directe invloedssfeer van de 


nieuwe lightraillijnen kunnen worden gerealiseerd. 


Ook locaties die niet direct aan deze lijnen liggen, profiteren van de betere OV-


bereikbaarheid. Door een sterker OV-mobiliteitsprofiel kan ook daar in hogere 


dichtheden, met een lagere parkeernorm, worden gebouwd. Daarnaast bieden 


de lightraillijnen een toekomstvaste basis voor verdere verstedelijking op lange 


termijn. Zo bouwt een eventuele ontwikkeling van Rijnenburg voort op het 


basisnetwerk dat met deze lightraillijnen wordt gelegd.  


Zonder realisatie van de lightrailverbindingen loopt het hele mobiliteitssysteem 


vast. Hierdoor kan op (een deel van) de beoogde woningbouwlocaties niet in 


de beoogde dichtheden worden gebouwd en op bepaalde plekken, zoals de 


A12 zone, helemaal niet worden gebouwd. 


 


20 Overig grondgebied buiten Metropoolpoort Zuid 


Woningen   Bandbreedte tot 2040 


CS    14.500 – 17.500 


Metropoolpoort Zuid  13.500 – 24.000 


Metropoolpoort Oost  9.500 - 22.000 


Nieuwegein20   4.500 – 4.500 


Zeist    3.000 – 5.000 


Totaal     45.000 – 73.000 


 


Arbeidsplaatsen  Bandbreedte tot 2040 


CS    9.500– 18.000 


Metropoolpoort Zuid  10.500 – 15.500 


Metropoolpoort Oost  7.500 -16.000 


Nieuwegein   pm  


Zeist    pm 


Totaal    27.500 – 49.500 
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 Draaischijf blijft draaien 


Het lightrailnetwerk heeft een regionale (metropolitane) functie. Het schept 


letterlijk ruimte voor bovenregionale verkeersbewegingen (via Ring Utrecht of 


Utrecht CS). Met een OV-systeem als volwaardig alternatief voor de lokale en 


regionale autoritten wordt ingezet op een modal shift en wordt de Ring 


Utrecht deels ontlast van regionaal verkeer. Het nationale, doorgaande verkeer 


ervaart minder hinder van de groei van regio Utrecht. En door het verleggen 


van de reizigersstroom via station Lunetten-Koningsweg en de Waterlinielijn 


hebben nationale OV-reizigers minder last van de drukte op en rondom CS.  


Concurrerend alternatief voor de auto 


Een belangrijke voorwaarde voor groei is dat het nationale wegennet er niet 


extra door wordt belast. Dit geldt specifiek voor de Ring Utrecht (tussen 


knooppunten Oudenrijn en Rijnsweerd).  


De realisatie van het lightrail netwerk levert langs twee lijnen een bijdrage aan 


het beperken van de groei van het autoverkeer op de Ring rondom Utrecht. De 


Waterlinielijn zal een aantrekkelijk alternatief zijn voor de autoritten binnen de 


regio waar in veel gevallen gebruik wordt gemaakt van de Ring Utrecht, en 


door een overstap te bieden op hubs langs snelweglocaties wordt 


bewerkstelligd dat forenzen en bezoekers van de stad voor de ring op het OV 


overstappen. 


Uit berekeningen in het kader van het Mobiliteitsplan van de gemeente Utrecht 


blijkt dat – indien alleen de effecten van de netwerkaanpassingen in 


aanmerking worden genomen –er in 2040 een reductie van het totale 


autoverkeer in de ochtendspits van 5% op de Ring Utrecht in 2040 optreedt ten 


opzichte van het referentiemodel. Wanneer dit in combinatie gebeurt in 


combinatie met een pakket flankerende maatregelen (de 4 andere stappen van 


de Utrechtse Mobiliteitsaanpak) is een totale reductie van 14% in de 


ochtendspits mogelijk. NB: Deze percentages hebben betrekking op de Ring 


Utrecht (met inbegrip van de parallelwegen), niet op het gebied binnen de 


Ring. 


Meerwaarde Lunetten-Koningsweg als IC-station 


De voorgestelde propositie gaat uit van een aansluiting van knoop Lunetten-


Koningsweg op het landelijk spoornetwerk. Berekeningen in het Regionaal 


Toekomsbeeld OV laten zien dat de potentie bij een volwaardige IC-status zelfs 


zo groot is dag het in combinatie met de aanleg van de Waterlinielijn tot de 10 


drukste stations van Nederland zou kunnen gaan behoren, vergelijkbaar met de 


omvang van het huidige station Amsterdam Zuid. Dit in lijn met de filosofie van 


het Wiel met Spaken. In algemene zin werkt het Wiel met Spaken ‘beter’ 


wanneer (een deel van) de Intercity’s die hier langs rijden, ook halteren.  


Wanneer er alleen frequente Sprinters stoppen, dan werkt het principe van Wiel 


met Spaken nog steeds, maar is het effect kleiner. Dan wordt Utrecht Centraal 


minder ontlast, zowel wat betreft in- en uitstappers, fietsers als bus- en 


tramreizigers. Daarnaast neemt ook het verwachte aantal in- en uitstappers met 


ruim de helft af wanneer het station niet als IC, maar als Sprinterstation zou 


worden gerealiseerd (71.000 vs. 31.000). Berekeningen laten tevens zien, dat het 


ontbreken van een IC status Lunetten-Koningsweg resulteert in 7.000 OV-reizen 


minder per dag via de Waterlinielijn. Deze groep profiteert daarmee niet van een 


reistijdwinst. Daarnaast zijn er zo’n 46.000 treinreizigers die via Utrecht Centraal 


blijven reizen en/of via andere modaliteiten, wat extra belasting van de ring 


Utrecht en Utrecht CS met zich meebrengt. 


De meerwaarde van een IC-status voor Lunetten-Koningsweg lijkt hiermee 


evident. Echter, voor een definitief besluit hierover is nadere weging nodig 


tegenover andere belangen, zoals het snel verbinden van landsdelen (eventueel 


reistijdverlies voor doorgaande reizigers), de waarde van het Sprinternetwerk en 


bediening op de internationale corridor naar Duitsland.  


Partijen in de spoorsector (ProRail/NS) delen het principe dat er een impuls in 


het regionale HOV/lightrailnetwerk nodig is om de opgaven aan te pakken. En 


dat het Wiel met Spaken hiervoor een sterk concept biedt en de Waterlinielijn en 


Merwedelijn daarin logische eerste stappen zijn. Ook wordt gedeeld dat 


Lunetten-Koningsweg een logische knoop voor de regionale reiziger is. De exacte 


bediening van deze knoop is vervolgens het resultaat van een integrale afweging 


door alle betrokken partijen.  
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Ontlasten Utrecht CS 


Ook het hoofdspoor wordt ontlast met de twee lightrailverbindingen. Terwijl 


het OV-aandeel met deze ingrepen provinciebreed aanzienlijk toeneemt (12% 


in 2040), vindt tegelijk nauwelijks groei van het aantal overstappers op Utrecht 


Centraal plaats. Een groter aandeel OV-reizigers kiest namelijk andere routes. 


Met de maatregelen is het mogelijk om de groei in de regio te faciliteren én de 


focus van de verwachte reizigersgroei op Utrecht CS te verleggen van een in- 


en uitstapstation naar een (internationaal) overstapknooppunt.  


Het resultaat is een toename van het aantal overstappen binnen het 


treinsysteem (+50%) en een afname van knelpunten in de directe 


stationsomgeving door andere routekeuzes van bus- en tram reizigers (–20% 


in- en overstappers tussen bus en tram en –45% inclusief overstappers 


bus/tram naar trein). De effecten word  en mede bepaald door de 


verbeteringen in het spoornetwerk vanuit de landelijke netwerkvisie. 


Lunetten-Koningsweg in potentie 9e station van Nederland 


Berekeningen laten zien dat Lunetten-Koningsweg in 2040 in potentie het 9e 


station van Nederland kan zijn indien het dubbelstation op termijn een 


volwaardige IC status zou krijgen. Hieronder een overzicht van de top 10 


drukste stations van Nederland in 2040 (doorrekening Nationaal Toekomstbeeld 


OV). Met 71.000 reizigers komt Lunetten-Koningsweg in deze de top 10.  


1. Utrecht Centraal  257.000 


2. Amsterdam Centraal  192.000 


3. Schiphol Airport  147.000 


4. Rotterdam Centraal  118.000 


5. Den Haag Centraal  117.000 


6. Leiden Centraal  96.000 


7. Eindhoven   92.000 


8. Amsterdam Zuid  86.000 


9. Amsterdam Sloterdijk  53.000 


10. Zwolle   50.000 


Het gaat hierbij uitdrukkelijk om de potentie van dit station. Of een IC-status 


daadwerkelijk wordt gerealiseerd, hangt af van een bredere belangenafweging 


zoals in het kader op de vorige pagina aangegeven. 


 Samenhangend effect Schaalsprong 


De lightrailpropositie bestaat uit drie samenhangende onderdelen die op hun 


beurt weer deel uitmaken van een groter concept (Wiel met Spaken / 


mobiliteitstransitie). De meerwaarde van deze drie onderdelen in samenhang is 


groot.  


Enkel realisatie van dubbelstation Lunetten-Koningsweg zou niet veel 


knelpunten oplossen, zo blijkt uit doorrekeningen. Zonder (snelle) Waterlinielijn 


is het bereik van het dubbelstation beperkt tot de directe omgeving. 


Bovenregionale treinreizigers van/naar USP, Nieuwegein en de A12-zone zullen 


via Utrecht Centraal blijven reizen waardoor de druk op de centrale knoop blijft.  


De Waterlinielijn helpt bij het oplossen van knelpunten. Het heeft een grote 


vervoerwaarde voor reizigers vanuit de Zuidlob naar USP; en een nog grotere 


vervoerswaarde bij doorontwikkeling van Lunetten-Koningsweg tot 


intercitystation zodat ook reizigers vanuit Arnhem, Den Bosch, Amsterdam en 


Rotterdam/Den Haag een alternatief voor CS hebben. 


Benadrukt dient te worden dat bij een soberder uitvoering de beoogde 


schaalsprong niet zal worden gerealiseerd. De beoogde schaalsprong met 


betere verbindingen en significant meer woningbouw, die via agglomeratie-


effecten leidt tot creatie van arbeidsplaatsen en structureel meer economische 


groei. Met andere woorden: hoe minder groot de schaalsprong, hoe minder 


toekomstbestendig de oplossing, en hoe groter het risico dat op relatief korte 


termijn toch weer extra investeringen gedaan zullen moeten worden. Dat zou 


geen efficiënte aanwending van schaarse middelen zijn.  
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 Bijdrage brede welvaart 


Brede welvaart kijkt naar de materiële welvaart en het immateriële welzijn van 


mensen. Gezondheid, sociale verbanden, een veilige en aangename woon- en 


leefomgeving vormen daarin sleutelfactoren. Maar ook het hebben van werk 


naar vermogen en een betaalbare woning. De partijen in de Utrechtse regio 


willen dat investeringen op het hoogste schaalniveau bijdragen aan het 


welbevinden van de individuele burger, jong en oud, werkend en niet werkend, 


praktisch en theoretisch opgeleid. Pas dan draagt welvaartsverhoging op het 


macro-niveau ook bij aan de welvaart op straat.  


Voor Utrechtse partijen - overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, 


ondernemers, maatschappelijke organisaties - is de keuze voor gezond 


stedelijk leven als regionaal motto dan ook een zeer logische. Investeringen 


moeten bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners, in 


het hier & nu en later. Dat kunnen investeringen zijn in infrastructuur en 


economisch beleid, in natuur en in woningen. De regio geeft daarmee ook 


concreet invulling aan de relatie die in de Omgevingswet en de Omgevingsvisie 


wordt gelegd tussen ruimtelijke inrichting en gezondheidsbevordering21.  


Deze focus op gezondheid heeft niet alleen een maatschappelijke component 


maar in het Utrechtse ook nadrukkelijk een economische. Ze wortelt in een 


kennis- en innovatiesysteem dat rust op hoogwaardige expertise over 


gezondheid van mens en dier, en de relatie met omgevingsfactoren.  


Het economisch potentieel en de maatschappelijke impact van dit systeem 


kunnen nauwelijks worden overschat. Met een toenemende verstedelijking in 


alle delen van de wereld groeien de zorgen over het gezond, klimaatbestendig 


en duurzaam houden van deze concentraties van menselijk talent. In Utrecht 


bieden we bouwstenen voor oplossingen, die bijdragen aan het internationale 


concurrentievermogen van Nederland. En uiteraard moeten we dan in onze 


eigen mooie achtertuin beginnen: de Utrechtse regio.  


 


21 kabinetsreactie (2019) op Rli-advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' 


Foto: Juri Hiench 
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De propositie leidt tot een aantal maatschappelijke en duurzaamheidseffecten. 


Het levert een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Vermindering van CO2 


uitstoot door een sterke toename van minder vervuilende verplaatsingen 


(lopen, fiets, OV), en door een duurzame vorm van verstedelijking (lager 


energiegebruik, kortere verplaatsingen). Het maakt de mobiliteitstransitie 


mogelijk naar een stedelijke regio waarin lopen, fietsen én OV centraal en 


boven de auto staan. Waarin er minder ruimte is voor de auto en meer ruimte 


(elders) voor groen, klimaatadaptatie, energieopwek, cultuur (Nieuwe Hollande 


Waterlinie). Bovendien draagt meer aandacht voor de actieve 


mobiliteitsvormen (lopen, fiets) bij aan de gezondheid en vitaliteit van mensen. 


Naast een investering in lightrail vraagt gezonde verstedelijking om voldoende 


ruimte voor en investeringen in groen, sport, maatschappelijke voorzieningen 


en energieopwekking. Deze aanpak, de "Utrechtse barcode", is mede bepalend 


voor de mate van verstedelijking die we uiteindelijk met elkaar weten te 


realiseren. 


Berekeningen tonen aan dat de groei van de regionale economie door het 


voorstel met 1,9 procent verhoogt ten opzichte van de basislijn. Dit is op basis 


van investeringen in de railinfrastructuur (1 procent) en het effect van 


bestedingen aan R&D (0,9 procent), als gevolg van een veronderstelde groei 


van 4.000 R&D banen. Met de 1,9 procent extra groei van het BRP draagt 


de regio voor 0,2 procent jaarlijks bij aan de nationale groei.  


Kosten en baten van de lightrail propositie zijn gericht in beeld gebracht in een 


maatschappelijke business case. Uit deze studie blijkt dat met name 


agglomeratiekracht en mobiliteitseffecten de grootste baten vormen, naast 


positieve effecten zoals leefbaarheid, woningmarkt en energiebesparing. Het 


effect op de agglomeratiekracht is relatief hoog ten opzichte van andere 


integrale gebiedsontwikkelingsprojecten. Dit is een gestapeld effect van 


toevoeging van een relatief groot aantal woningen in een klein gebied, dat 


bovendien economisch welvarend is.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


Score Utrecht op index Regional well-being (bron: OECD) 
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Bijdrage aan nationaal verdienvermogen 
 


 Baten wegen op tegen 


kosten 
 


Foto: Claire Bontje 
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De verschillende effecten van de lightrailpropositie zijn in een 


maatschappelijke businesscase gekwantificeerd en gemonetariseerd. 


Daarmee is inzicht in de maatschappelijke kosten en baten die 


samenhangen met de schaalsprong OV die in gang wordt gezet met de 


lightrailverbindingen. Uit deze analyse blijkt dat de maatschappelijke en 


economische baten van de propositie opwegen tegen de kosten. 


 Wat kost het? 


De totale kosten van de lightrail lijnen en het dubbelstation Lunetten-


Koningsweg tellen op tot 2,43 miljard euro. De opbouw is als volgt: 


 


 


Hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat de lightrail lijnen zich bevinden zich 


in de fase van beleidsvoorbereiding. Kosteninschattingen zijn gebaseerd op 


ervaringscijfers van aanleg per strekkende kilometer, inschatting van 


benodigde inpassingskunstwerken, vastgoed- en plankosten, kosten proef- en 


testbedrijf. Bedragen zijn inclusief BTW, in miljoenen euro’s. Het betreft een 


kosteninschatting van de op dit moment meest waarschijnlijke varianten van de 


lightrail lijnen. Deze kan nog variëren naar gelang de planvormingsfase tot 


keuze voor andere varianten met grotere of kleinere inpassingsmaatregelen 


leidt.  


 Wat levert het op? 


Er treden twee voorname baten op als gevolg van het realiseren van de 


lightrailverbindingen. Door het opgewaardeerde OV-systeem treden diverse 


mobiliteitseffecten op en wordt het mogelijk om tot 2040 sterker stedelijk te 


verdichten. In het vervolg van deze paragraaf gaan we nader in op de 


belangrijkste uitkomsten uit de maatschappelijke businesscase.  


Financiële effecten 


De maatschappelijke businesscase is vanuit de integrale opgave op het gebied 


van mobiliteit, infrastructuur en verstedelijking opgesteld. Om die reden zijn 


naast de in paragraaf 7.1 beschreven kosten voor het mobiliteitssysteem, ook 


kosten meegerekend om binnenstedelijke gebiedsontwikkeling te realiseren. 


Het gaat om verschillende bovenplanse ingrepen in de ontsluiting van 


projectgebieden, het verbeteren van de openbare ruimte (zoals 


groenvoorzieningen), het uitplaatsen van hinder gevende bedrijvigheid en 


wegnemen van fysieke barrières in de stad. Het betreft in totaal een investering 


van circa 700 miljoen euro (nominaal, exclusief BTW). Een deel van deze 


investeringen dient ook de bestaande stad, in de maatschappelijke 


businesscase is om die reden onderscheid gemaakt in de volledig toerekenbare 


investeringen en deels toerekenbare investeringen. Daarbij zijn diverse 


ingrepen reeds noodzakelijk om de autonome groei van Utrecht te faciliteren. 


Het gaat om een pakket maatregelen ter waarde van circa 130 miljoen euro 


(nominaal, excl. BTW).  


Baten wegen op tegen de kosten 
Bijdrage aan nationaal verdienvermogen 


Onderdeel  Kosten (miljoen €) 


Waterlinielijn 1.256 


Merwedelijn  870 


Station Lunetten/Koningsweg 300 


Totaal  2.426 
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Verder is in de analyse rekening gehouden met de langjarige financiële 


effecten die ontstaan als gevolg van de verschillende ingrepen in het 


mobiliteitssysteem. Het betreft de kosten voor het beheer en onderhoud van 


de nieuwe infrastructuur (geraamd op circa 15 miljoen per jaar) en de 


exploitatiekosten en -opbrengsten (nog niet expliciet doorgerekend en 


verondersteld kostenneutraal te zijn).  


 


Mobiliteitseffecten 


Als gevolg van de ingrepen in het OV-systeem treden een drietal 


netwerkeffecten op:  


1. Station Utrecht Centraal wordt ontlast. Utrecht Centraal is een 


belangrijke draaischijf voor het landelijk spoornetwerk en regionaal bus- en 


tramvervoer. De druk op het station neemt de komende jaren toe. De 


verschillende lightrailverbindingen en het realiseren van Lunetten-


Koningsweg zorgen ervoor dat deze druk verlicht wordt. Een minder 


geconcentreerde bundel van OV-verbindingen is nodig om iedereen snel 


van A naar B te krijgen. Daardoor neemt vertraging in regionaal bus- en 


tramvervoer af, waardoor de betrouwbaarheid van het OV-systeem 


toeneemt. Daarnaast neemt het comfort voor reizigers toe (minder volle 


bussen, trams, treinen én perrons). Deze effecten zijn op basis van de ‘value 


of time’ gewaardeerd op circa 10 miljoen euro per jaar vanaf 2030. 


2. De bereikbaarheid voor bewoners van en werknemers (bezoekers aan) de 


regio Utrecht wordt verbeterd. De lightrailverbindingen zorgen er op 


bepaalde trajecten voor dat de reistijd voor een grote groep reizigers 


afneemt. Er worden immers nieuwe (kortere) verbindingen gerealiseerd en 


bestaande verbindingen worden opgewaardeerd (van bus naar lightrail). 


Deze effecten zijn gewaardeerd op circa 50 miljoen euro per jaar vanaf 


2035. 


3. Een modal shift treedt op. Er zijn meer mensen die gebruik maken van het 


openbaar vervoer. Zij zullen minder de auto gebruiken. Daardoor treden 


verschillende zogeheten ‘externe effecten’ op, bijvoorbeeld op het gebied 


van congestie, milieu, gezondheid, infrastructuurkosten, CO2 en geluid. 


Deze effecten zijn gewaardeerd op circa 9 miljoen euro per jaar (peiljaar 


2030).  


 


Effecten verstedelijking 


Als gevolg van de verdere verstedelijking in de regio Utrecht, de 


binnenstedelijke verdichting in de stad en de ingrepen in de openbare ruimte 


treden diverse maatschappelijke effecten op.  


• Duurzaam mobiliteitsgedrag nieuwe bewoners en werknemers. In de 


maatschappelijke businesscase is een vergelijking gemaakt tussen het 


projectalternatief, waarin sprake is van het realiseren van de woningen en 


arbeidsplaatsen op hoogstedelijke locaties, en nulalternatief, waarin de 


woningen en arbeidsplaatsen op locaties elders, meer verspreid over de 


regio (of het land) op minder goed met OV bereikbare locaties worden 


gerealiseerd. nabij HOV. In de regel leidt het ontwikkelen van 


binnenstedelijke locaties tot minder autoverkeer dan wanneer de woningen 


en arbeidsplaatsen op uitleglocaties gerealiseerd worden. De nabijheid aan 


voorzieningen (horeca, winkels, theaters) en banen is groter op 


binnenstedelijke locaties wat de noodzaak tot autogebruik kleiner maakt 


en de mogelijkheid om de fiets te gebruiken vergroot. Bovendien is het 


OV-aanbod op binnenstedelijke locaties groter wat een extra effect heeft 


op een reductie van het autogebruik en ook mogelijkheden biedt om 


autobeperkende maatregelen in de gebiedsontwikkeling mee te nemen. De 


externe effecten van het duurzamere mobiliteitsgedrag zijn gewaardeerd 


op circa 17 miljoen euro per jaar.   


• Agglomeratiekracht. De agglomeratiekracht in de regio Utrecht stijgt als 


gevolg van een hogere effectieve dichtheid in de stad. Uit verschillende 


onderzoeken van het CPB komt naar voren dat de productiviteit in 


stedelijke gebieden hoger is naarmate daar meer mensen wonen en 
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werken. De drijvende gedachte achter deze agglomeratie-effecten is dat 


mensen en bedrijven profijt ondervinden van de aanwezigheid van andere 


mensen of bedrijven in hun omgeving. Deze agglomeratie-effecten worden 


ook wel uitgesplitst in matching, sharing en learning. Het 


agglomeratiekracht effect is gewaardeerd aan de hand van de relatieve 


toename van het aantal inwoners in de regio Utrecht. Het gaat om een 


versimpelde manier om het effect tot uitdrukking te brengen, gebaseerd 


op de publicatie ‘Stad en Land’ (CPB, 2010. Uit die studie blijkt dat een 


verdubbeling van het aantal inwoners zorgt voor een stijging van de 


productiviteit van 2 procent. Bij doorrekening van dit effect is het echter 


van belang in ogenschouw te nemen dat het gaat om een effect dat 


ontstaat als gevolg van de integrale investeringen in het mobiliteitssysteem 


(die zorgen voor betere bereikbaarheid en nabijheid van wonen en werken) 


en in gebiedsontwikkeling waarbij ook van belang is ruimte voor 


voldoende passende arbeidsplaatsen wordt gecreëerd. De 


agglomeratiekracht van de regio neemt met circa 100 miljoen euro per jaar 


toe, dat is een toename van 55 miljoen euro per jaar ten opzichte van de 


autonome ontwikkeling.  


• Leefbaarheid. De leefbaarheid in de stad neemt toe doordat ingezet wordt 


op verbetering van de openbare ruimte. Meer groen in de stad en betere 


verbindingen naar het groen buiten de stad zorgen voor een prettiger 


leefklimaat. Daarnaast worden diverse ingrepen gedaan om barrières in de 


stad weg te werken, deze maken het bovendien mogelijk om in de stad 


verder te verdichten. Deze maatregelen hebben ook effect op de 


bestaande leefomgeving en zorgen voor een hoger woongenot voor 


bestaande inwoners. Deze effecten zijn gemonetariseerd aan de hand van 


vastgoedwaardestijgingen. Het gaat om een eenmalig effect van 55 miljoen 


euro.  


• Consumentensurplus sociale huur. Een deel van de nieuwe woningen in 


Utrecht wordt sociaal gerealiseerd, namelijk 35 procent (uitgangspunt). 


Huurders in de sociale huursector betalen minder dan de huurprijs in de 


vrije sector. Dit verschil betekent een welvaartswinst of, het 


consumentensurplus, voor deze huurders. Zij betalen immers minder dan 


de marktwaarde van een vergelijkbare woning in de vrije sector met een 


vergelijkbaar woongenot. Het consumentensurplus sociale huur is 


gewaardeerd door het verschil tussen de gemiddelde huurwaarde van een 


woning en de maximale sociale huurprijs. Daarbij is rekening gehouden 


met de rule-of-half, niet alle huurders zouden immers de volledige 


marktwaarde van de woning kunnen betalen. Daarbij is een vergelijking 


gemaakt met het consumentensurplus binnenstedelijk (projectalternatief) 


en buitenstedelijk (nulalternatief), zodat een netto woongenot effect 


inzichtelijk wordt. In de analyse is het effect op 14 miljoen euro per jaar 


gewaardeerd (extra ten opzichte van het nulalternatief).  


• Energie. Investeringen in gebiedsontwikkeling en stedelijke verdichting 


zorgen ervoor dat meer mensen in de stad kunnen wonen. Deze mensen 


wonen over het algemeen compacter en vaker in appartementen dan 


wanneer ze elders buiten de stad zouden gaan wonen. Compacter en 


gestapeld wonen is in het algemeen energiezuiniger dan in een vrijstaande 


woning of tussenwoning met meerdere verdiepingen. In de 


projectgebieden binnen de stad Utrecht wordt over het algemeen in een 


relatief hoge dichtheid gebouwd. Woningbouw¬programma’s op 


uitleglocaties (verondersteld in het nulalternatief) gaan vaker uit van 


eengezinswoningen (vrijstaande huizen of rijtjeshuizen). Doordat minder 


energie wordt verbruikt in de kleinere en compactere woningen is de CO2-


uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van de energie lager. Deze 


CO2-baat is gewaardeerd op circa 1 miljoen euro per jaar.  


• Landschap en natuur. De afweging tussen het binnen- of buitenstedelijk 


toevoegen van locaties voor wonen en werken staat in verhouding tot de 


hoeveelheid landschap en natuur. Woon- en werklocaties die in suburbane 


of landelijke gebieden worden toegevoegd, zullen voor een deel ten koste 


gaan van bestaande natuur, polder, weiland of glastuinbouw. Verdichting 


en binnenstedelijk bouwen heeft een positief effect als het gaat om 


behoud daarvan. Bovendien wordt daarmee de toegankelijkheid van en de 


waardering voor deze landschappen vergroot voor een groter deel van de 
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mensen die in de stad wonen en werken. Het effect is in voorliggende 


maatschappelijke businesscase niet gekwantificeerd, maar wel kwalitatief 


beschreven en als een “+” (plus) meegenomen in de overzichtstabel. 


 


Saldo van kosten en baten 


In de maatschappelijke businesscase zijn alle financiële en maatschappelijke 


effecten over een zichtperiode van 100 jaar beschouwd en netto contant 


gemaakt aan de hand van een discontovoet van 4,5 procent. Op die manier is 


het mogelijk de verschillende effecten in eenzelfde monetaire eenheid met 


elkaar te vergelijken en tegen elkaar af te zetten. De totale kosten (inclusief 


beheer en onderhoud) bedragen in contante waarden (exclusief BTW) iets meer 


dan 2 miljard euro. De totale verdisconteerde baten bedragen ruim 2,7 miljard 


euro. Het saldo van kosten en baten komt daarmee uit op 680 miljoen euro (in 


contante waarden)22. Dat betekent dat sprake is van een (potentieel) 


maatschappelijk renderend project. De baten/kostenverhouding van 1,33 laat 


zien dat voor elke euro die in het project gestoken wordt, 1,33 euro 


maatschappelijk rendement is te verwachten. 


 


 


 


 


 


  


 


22 Bron: Decisio (2020): Maatschappelijke businesscase ‘Wiel met Spaken’ 
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Samen kom je verder 
 


 Samenwerking binnen 


de MRU 
 


Foto: Juri Hiensch 







 


8 april 2021 | Pagina 57 van 62 


De MRU wordt gekenmerkt door een lange geschiedenis van succesvolle 


samenwerking binnen de triple helix, maar ook tussen Rijk en Regio als 


overheidspartijen. Het gebiedsgericht ontwikkelprogramma U Ned kan in 


het kader van deze propositie als belangrijkste samenwerkingsverband 


worden genoemd.  


Binnen U Ned werken de gemeente Utrecht, de U16, de provincie Utrecht, het 


Rijk (IenW, BZK en EZK), NS, ProRail en Rijkswaterstaat samen om er voor te 


zorgen dat de regio tot 2040 én daarna bereikbaar, bewoonbaar en leefbaar 


blijft. Het resultaat van het MIRT onderzoek “Utrecht Nabij; 


Ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid Metropoolregio Utrecht 


2040 met een doorkijk naar 2050”, is het leidend kader voor deze 


samenwerking. Rijk en regio onderschrijven in dit MIRT Onderzoek de urgentie 


van een multimodale schaalsprong van zowel fiets, OV en auto naast een 


pakket aan gedragsmaatregelen en de hoofdkeuzes over verstedelijkings-


locaties. Voor een belangrijk deel liggen deze locaties aan de beoogde lightrail 


lijnen. 


U Ned werkt dit perspectief uit in diverse programmalijnen met ieder hun eigen 


opgave en tijdshorizon. Een belangrijke programmalijn is de lopende MIRT 


verkenning “OV en wonen”. Deze MIRT verkenning heeft als doel de OV 


bereikbaarheid van USP te vergroten, ontsluiting van nieuwe woon- en 


werkgebieden in Utrecht Zuidwest en Nieuwegein mogelijk te maken, en 


Utrecht Centraal te ontlasten. Voor deze MIRT verkenning hebben Rijk en regio 


380 miljoen euro gereserveerd. De voorgestelde oplossingsrichtingen 


overlappen voor een deel met de inhoud van deze propositie. De MIRT 


verkenning kent echter een scope tot 2030. Bovendien volstaan de 


gereserveerde middelen voor eerste verbeterstappen, zoals de aanleg en 


aanpassing van busbanen, maar niet voor de beoogde schaalsprong die een 


robuuste basis legt voor ontwikkeling voor de komende decennia.  


 


 


Samenwerking binnen de MRU 
Samen kom je verder 


Afspraken BO-MIRT 2020 


Binnen het programma U ned werken Rijk en Regio al vele jaren schouder 


aan schouder aan de complexe verstedelijkings- en 


bereikbaarheidsopgave. Enkele hoofdpunten uit de BO-MIRT afspraken 


van november 2020 zijn: 


• Rijk en Regio constateren dat het MIRT onderzoek is afgerond en 


stellen het ontwikkelperspectief “Utrecht Nabij” en het bijbehorende 


adaptief ontwikkelpad vast. 


• Het perspectief stelt nabijheid als leidend principe, voorziet 


verstedelijking op knooppunten en in “de grote U”, en versterking van 


de metropolitane bereikbaarheid met een multimodaal 


mobiliteitspakket. 


• Rijk en Regio geven vervolg aan het verstedelijkingsperspectief met 


verdiepende gebiedsonderzoeken en een mobiliteitsstrategie. 


• Rijk en Regio werken de mobiliteitsvisie in het 


verstedelijkingsperspectief uit tot een mobiliteitsstrategie. 


• Doel van deze mobiliteitsstrategie is om tot een samenhangend en 


multimodaal voorkeursnetwerk, inclusief mobiliteitsmaatregelen, te 


komen. 


• Deze strategie moet in 2021 in samenhang met de verdiepende 


gebiedsonderzoeken afgerond worden en biedt een basis voor op te 


stellen investeringsbesluiten. 
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Met deze propositie streven we dan ook naar een uitbreiding van deze scope in 


tijd en middelen, bij voorkeur gekoppeld aan de lopende MIRT verkenning. De 


U Ned partners onderschrijven de noodzaak en urgentie van een 


investeringsimpuls in een schaalsprong OV op basis van het concept wiel met 


spaken. De stap naar lightrail wordt breed onderkend, evenals de focus op de 


grootste verstedelijkingslocaties, met name de A12 zone. Zoals gebruikelijk in 


dergelijke grote infrastructurele ingrepen zijn er nog veel uitzoekkwesties, zoals 


tracékeuze, inpassing, en fasering. Ook haalbaarheid en functie van 


dubbelstation Lunetten-Koningsweg, al dan niet met IC status, vergen nadere 


studie, evenals de vraag hoe effectief een schaalsprong OV in combinatie met 


andere maatregelen zoals parkeerbeleid, parkeren op afstand, 


fietsmaatregelen, en spitsmijden zal zijn voor de doorstroming op de ring, en 


welke aanvullende maatregelen dit eventueel vereist. Tenslotte bereidt U Ned 


besluitvorming van Rijk en regio voor of, en zo ja hoe op termijn woningbouw 


in Rijnenburg mogelijk gemaakt gaat worden. 


De USP-partners zijn mede ondertekenaars van deze propositie. Het gaat 


hierbij om de volgende organisaties: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, 


Universitair Medisch Centrum Utrecht, Prinses Maxima Centrum Utrecht, 


Danone Nutricia Research, Hubrecht instituut, Bilthoven Biologicals, Genmab, 


Intravacc, Kromhout Kazerne, a.s.r. en PwC. Deze partners benadrukken allen 


het cruciale belang van het verbeteren van de OV-bereikbaarheid voor de 


doorontwikkeling van hun activiteiten op  en rond het USP. Als bijlage is een 


korte beschrijving opgenomen van de partners van deze propositie. 


Andere relevante samenwerkingsverbanden zijn de Regionale 


Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region en de Economic Board Utrecht. Ook 


deze samenwerkingsverbanden onderstrepen  de noodzaak om als regio een 


schaalsprong richting gezonde groei te maken.  


 


 


 


 


 


  


Samenwerkingspartners USP 
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“Als universiteit dragen we bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. 


Steeds weer constateer ik dat een multidisciplinaire aanpak hierbij cruciaal is. Juist als 


brede universiteit kunnen wij die bieden. Fysieke nabijheid tussen faculteiten, en de 


verschillende partners op het Utrecht Science Park blijkt keer op keer in die 


samenwerking van groot belang. Om onze maatschappelijke meerwaarde te 


behouden, is de blijvende bereikbaarheid en toegankelijk van de Universiteit Utrecht 


en onze partners cruciaal.” 


Anton Pijpers, voorzitter college van bestuur Universiteit Utrecht  


“Utrecht behoort al tot de topregio’s van Nederland en Europa en heeft een 


nog grotere potentie. Om die te benutten en te blijven groeien en innoveren, 


zet Utrecht in op investeringen in de ontwikkeling van sleuteltechnologieën. 


Daarvoor is een goede bereikbaarheid van het USP van cruciaal belang, zowel 


regionaal als nationaal. Alleen zo kunnen we de economische kansen en de 


maatschappelijke uitdagingen optimaal met elkaar verbinden.” 


Arjan van den Born, directeur Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 


(ROM Utrecht Region). 


“Stichting Utrecht Science Park ondersteunt de aanvraag samen met vijftien 


grotere partners op en rondom het USP, dat 27.000 werknemers en ruim 50.000 


studenten telt. Utrecht Science Park is het grootste science park van Nederland en 


heeft een internationaal gezien unieke kennisconcentratie. Met deze investering in 


bereikbaarheid, kunnen we deze enorme potentie verder benutten. Daarmee 


dragen de bedrijven en instellingen op het USP bij aan een gezonder en 


duurzamer leven en geven zij een grote impuls aan de kenniseconomie.” 


Jan Henk van der Velden, directeur-bestuurder van Stichting USP 


“Om de kankermedicijnen van de toekomst succesvol te kunnen blijven ontwikkelen, is 


biotechnologiebedrijf Genmab gebaat bij een aantrekkelijk innovatie ecosysteem. In onze sterk 


groeiende sector concurreren wij op wereldniveau. Om dat ook in de toekomst succesvol te kunnen 


blijven doen zullen wij nieuwe samenwerkingsmodellen aangaan, onder meer met andere Biotech 


en Farma bedrijven en andere industrieën, zoals datasciences, medische elektronica en medisch 


hulpmiddelen. Wat wij nodig hebben voor onze vestiging op het Utrecht Science Park zijn goede 


onderwijsvoorzieningen, een uitstekende bereikbaarheid en infrastructuur, innovatieve publiek-


private samenwerkingen en lange termijn denken van alle betrokken partijen.” 


Jan van de Winkel, CEO Genmab 


“De aanvraag voor het groeifonds is cruciaal om onze ambities op de campus van het 


Utrecht Science Park te kunnen realiseren. Het Prinses Máxima Centrum is niet alleen 


ons nationale kinderkanker centrum, maar tevens het grootste kinderoncologisch 


centrum van Europa. Een goede bereikbaarheid met dito voorzieningen zijn letterlijk 


van levensbelang voor onze kinderen en ouders, die van ver en uit het buitenland 


komen. Bovendien ondersteunt het groeifonds de samenwerking op het brede terrein 


van life sciences waar het Utrecht Science Park veel te bieden heeft.” 


Gita Gallé, Bestuurder Prinses Máxima Centrum  


“Om de woningbouwopgave in de gemeente Utrecht en de regio te kunnen faciliteren, is 


een investering in onderliggend OV van essentieel belang. Door te investeren in het 


regionale OV-systeem in Utrecht ontstaan kansen om naast de verstedelijking de 


toekomstige vervoeropgave op duurzame wijze te organiseren. Zo is het mogelijk om de 


mobiliteit van de regio Utrecht en de omgeving van station Utrecht Centraal 


gecontroleerd te laten groeien. Als NS ondersteunen wij dan ook de Schaalsprong OV op 


basis van het concept van het Wiel met Spaken en de verstedelijking van de 


Metropoolregio Utrecht.” 


Irma Winkenius, regiodirecteur Nederlandse Spoorwegen 
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Bijlage: beschrijving samenwerkingspartners Groeifondspropositie 


 


Provincie Utrecht 


De provincie Utrecht beslaat zo'n 1.560 vierkante kilometer, kent 26 gemeenten 


met samen circa 1,34 miljoen inwoners. Utrecht is een groene provincie, maar 


het wegennet is het drukste en meest gebruikte wegennet van Nederland. Het 


centraal station van Utrecht verwerkt evenveel reizigers als Schiphol: 57 miljoen 


per jaar. Het provinciehuis is gevestigd nabij het Utrecht Science Park. Er 


werken ongeveer 1.000 werknemers voor de provincie.  


Gemeente Utrecht 


De gemeente Utrecht is de grootste gemeente van de provincie Utrecht. 


Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We 


stoppen daarom energie in een betere kwaliteit van leven voor iedereen. 


Utrecht heeft 357.719 inwoners en er werken 4555 werknemers voor de 


gemeente.  


U10 


De U10 is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bunnik, De Bilt, 


Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, 


Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Ze vormen samen één 


daily urban system en hebben een bestuurlijke samenwerking op meerdere 


maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, mobiliteit en economie. In de 


U10 gezamenlijk wonen circa 1 miljoen mensen. 


Utrecht Science Park 


Stichting Utrecht Science Park behartigt samen met de gebiedspartners de 


belangen van het Utrecht Science Park: een innovatieve science community 


voor de versnelde ontwikkeling van een gezondere, duurzame samenleving. Op 


loopafstand van elkaar werken hier ruim 75.000 studenten, wetenschappers en 


medewerkers van gerenommeerde medische centra, kennisinstellingen en 


bedrijven intensief samen aan het ontwikkelen en toepassen van baanbrekende 


wetenschap en oplossingen op het gebied van gezondheidzorg, life sciences en 


duurzaamheid. Het Utrecht Science Park is als grootste science park van 


Nederland een inspirerende hotspot met optimale omgeving, omstandigheden 


en ondersteuning voor onderlinge ontmoeting, kennisuitwisseling en 


samenwerking op regionaal, nationaal en internationaal niveau. 


Universiteit Utrecht 


De universiteit Utrecht bestaat sinds 26 maart 1636 en is met ruim 32.000 


studenten en 7400 medewerkers een van de grootste Nederlandse 


universiteiten. De Universiteit Utrecht heeft zeven faculteiten die gezamenlijk 


het hele wetenschappelijke spectrum van onderzoek en onderwijs bestrijken. 


Dit onderwijs wordt gegeven verspreid over 3 campussen: de International 


Campus Utrecht, Binnenstadscampus Universiteitskwartier en Campus Utrecht 


Science Park.   


Hogeschool Utrecht 


Hier komt alles samen: Hogeschool Utrecht is een plek waar bijna 40.000 


studenten, docenten en professionals elke dag samen bouwen aan de 


toekomst. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt de HU aan 


professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk. En we doen meer: de 


HU wil een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van (samen)leven in 


onze stedelijke omgeving.  


UMC Utrecht 


Het UMC Utrecht heeft als missie om de gezondheid van kinderen en 


volwassenen te verbeteren en de zorg van morgen te creëren. Hiervoor richten 


we ons op drie kerntaken: Zorg, Onderzoek en Onderwijs. Bij ons werken 


11.513 medewerkers en 1600 wetenschappelijke medewerkers. In 2019 
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leverden wij zorg aan 225.579 patiënten, schreven 3947 studenten zich in en 


werden 2623 wetenschappelijke publicaties geschreven. 


Prinses Máximacentrum voor kinderoncologie 


Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland kanker. Om kinderen te 


kunnen genezen van kanker is alle zorg en onderzoek in Nederland 


geconcentreerd in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in 


Utrecht op het Utrecht Science Park. Het Prinses Máxima Centrum is het 


grootste kinderoncologisch centrum van Europa waar zorg en onderzoek nauw 


met elkaar verweven zijn. Er werken circa 1500 medewerkers, waaronder 400 


wetenschappers en meer dan 800 zorgprofessionals. 


Danone Nutricia Research 


De Danone Nutricia Research locatie op het Science park in Utrecht is de 


corporate research locatie waarin Danone al haar onderzoek voor haar 


Specialized Nutrition divisie heeft samengebracht voor haar onderzoek naar 


innovatieve baby voeding en medische voedingen en huisvest 680 


medewerkers. Naast haar medewerkers ontvangt Danone Nutricia research op 


jaar basis ongeveer 12.000 bezoekers van over de gehele wereld om kennis te 


nemen van de onderzoeksresultaten en nieuwe producten. 


Hubrecht instituut  


Het onderzoek binnen het Hubrecht Institute (onderdeel van de KNAW) richt 


zich op de ontwikkelings- en stamcelbiologie. Het kennisinstituut heeft 25 


onderzoeksgroepen met ongeveer 300 medewerkers met daarnaast 200 


gastonderzoekers, studenten en stagiairs die fundamenteel, multidisciplinair 


onderzoek verrichten op gezonde en zieke cellen, weefsels en organismen. Het 


wereldvermaarde instituut is dynamisch, divers met jonge onderzoekers van 


veel verschillende nationaliteiten. 


Bilthoven Biologicals 


Bilthoven Biologicals (BBio) – sinds 2012 onderdeel van Cyrus Poonawalla 


Group–, is een wereldwijd opererend biofarmaceutisch bedrijf dat vaccins 


produceert zoals polio, difterie-tetanus-polio (DTP) en BCG. Bij BBio werken 


550 gedreven medewerkers die dagelijks hun expertise en kennis inzetten om 


de wereldbevolking een kans te geven op een leven zonder ziektes.  


Genmab 


Genmab is een internationaal, beursgenoteerd biotechnologiebedrijf dat 


innovatieve therapeutische medicijnen op basis van antilichamen ontwikkelt, 


om daarmee het leven te verbeteren van patiënten met ziekten als kanker. Bij 


Genmab werken wereldwijd circa 1000 mensen, waaronder circa 400 in de 


research and development vestiging in Utrecht. Genmab heeft drie medicijnen 


ontwikkeld die door partners op de markt zijn gebracht en heeft een groot 


aantal producten in de klinische en preklinische pijplijn.  


Intravacc 


Intravacc, gevestigd op het Utrecht Science Park Bilthoven, is een wereldwijd 


toonaangevende organisatie met jarenlange ervaring in translationele 


vaccinologie. Als onafhankelijke klinische ontwikkelings- en 


productieorganisatie (CDMO) in de vaccinindustrie met ca. 140 medewerkers 


heeft Intravacc een zeer brede expertise die de kloof overbrugt tussen 


ontdekking, GMP-productie op proefschaal, tot fase I/II klinische onderzoeken. 


Kromhout Kazerne  


De Kromhout Kazerne heeft 200 jaar Defensiegeschiedenis en onderdelen van 


de Koninklijke Landmacht, het Defensie Ondersteuningscommando en 


Defensie Materieel Organisatie zijn er gevestigd. Het groene kantorencomplex 


heeft 3400 werkplekken (78.000 m2 kantoorvloer) en ook sport-, vergader-, 


restaurant- en legeringsfaciliteiten. 


In 2010 is de nieuwe kazerne in gebruik genomen, een publiek-private 


samenwerking die Defensie is aangegaan met onder meer het bedrijf Komfort. 



http://cyruspoonawallagroup.com/

http://cyruspoonawallagroup.com/
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a.s.r. 


De rijke historie van a.s.r. begint in 1720. 300 jaar later, is a.s.r. één van de 


grootste verzekeraars in Nederland. Als onderdeel van haar missie wil a.s.r. in 


de maatschappij de volgende rollen vervullen: een verzekeraar waar klanten op 


kunnen vertrouwen, een stabiele financiële instelling, een mensgerichte 


werkgever en een waardevolle deelnemer aan de maatschappij. Bij a.s.r. werken 


ruim 4000 medewerkers waarvan zo’n 3.500 op het hoofdkantoor in Utrecht op 


kantorenpark Rijnsweerd. 


Kantorenpark Rijnsweerd 


De ambitie van het Kantorenpark Rijnsweerd is uit te groeien tot één van de 


top-woon-werkgebieden in de regio en mogelijk zelfs in Nederland. Dit willen 


we realiseren door op een gezonde manier economisch en ruimtelijk het 


kantorenpark te ontwikkelen in relatie tot het naastgelegen Utrecht Science 


Park en het gebied beter te verbinden met de stad en regio. Het verbeteren 


van de bereikbaarheid van Rijnsweerd op een toekomstbestendige wijze in 


relatie tot en in samenwerking met het Utrecht Science Park is een essentiële 


randvoorwaarde om onze ambities te verwezenlijken. 


PwC 


PwC Nederland is gehuisvest op 14 locaties in Nederland waar in totaal 


ongeveer 5500 collega's werken. PwC bestaat uit drie Lines of Services 


(Assurance, Tax, Advisory) die diensten leveren aan onze klanten ondersteund 


door Internal Firm Services welke de support aan onze organisatie leveren zoals 


IT, Finance, Huisvesting, Marketing, etc. Sinds de zomer van 2007 is PwC 


gehuisvest in Rijnsweerd. Onze locatie daar is de standplaats voor ongeveer 


500 collega's. Ook is deze locatie, vanwege zijn ligging in het midden van het 


land, een favoriete ontmoetingsplek als collega's elkaar vanuit verschillende 


locaties willen ontmoeten. 
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Geachte leden van de raad,

Vandaag heeft het kabinet besloten over de toewijzing van de eerste tranche van het Nationaal 
Groeifonds (kamerbrief). Zoals we u op 14 januari jl. berichtten is de Utrechtse propositie “OV en 
verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” door het kabinet als één van de kansrijke voorstellen aan 
de beoordelingsadviescommissie aangeboden. 

Het kabinet volgt het advies van de commissie om vanuit de eerste tranche nog geen financiële 
middelen te reserveren voor de Utrechtse propositie. De beoordelingscommissie is positief over de 
samenhang in het plan tussen bereikbaarheid en het bouwen van nieuwe woningen en de komst van 
extra arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd constateert de commissie dat plannen als deze te omvangrijk zijn 
om volledig door het groeifonds te worden bekostigd. Woningbouw wordt als een regionale opgave 
neergezet, en is niet meegewogen in de toewijzing van de fondsmiddelen. Dit is een thema dat de 
formerende partijen ter harte zullen moeten nemen bij grote investeringsbesluiten van een nieuw 
kabinet.  

De twee grootste stedelijke agglomeraties in het land, de MRA en de MRDH, krijgen wel een 
reservering toegekend, met name omdat deze nadrukkelijk het nationaal belang in het 
mobiliteitssysteem dienen. Voor de uitwerking van de OV schaalsprong hebben we dus huiswerk te 
doen, samen met de ministeries en RWS, ProRail en NS, onder andere om de ontlasting van het 
nationaal spoor- en wegennet scherper in beeld te krijgen. 

Vanuit de regio Utrecht participeren de USP-partners in de proposities Ai Ned, Health RI en Regmed 
XB welke (deels) bekostigd zullen worden uit de 1e tranche van het Groeifonds. De OV schaalsprong 
is hard nodig om de groei van R&D en innovatie in de regio Utrecht te kunnen accommoderen.

Wij zien deze uitkomst dan ook als een belangrijke opmaat naar een besluit tot investering in de 
Utrechtse schaalsprong OV door de formerende partijen. De urgentie van de propositie voor Utrecht 
én voor Nederland is namelijk evident. Zonder een substantiële investering in de schaalsprong OV 
door aanleg van twee lightraillijnen en van een nieuw station Lunetten Koningsweg is het niet mogelijk 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/09/kamerbrief-bekostiging-investeringsvoorstellen-uit-nationaal-groeifonds
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tot 73.000 woningen te ontwikkelen. Hiermee stagneert de realisatie van een groot deel van de vraag 
naar 125.000 woningen tot 2040 in de meest gewilde regio Nederland. Ook komt de realisatie van 
50.000 extra banen in de knel. Daarbovenop mist Nederland economische groei in toekomstgerichte 
sectoren als Life Science and Health en duurzame leefomgeving door onderbenutting van het Utrecht 
Science Park. Tenslotte loopt Nederland vast op weg en spoor door overbelasting van Utrecht 
Centraal en nog meer congestie op de ring Utrecht. 

Kortom: zonder deze investering hapert het hart van Nederland, en laten we woningzoekenden, 
ondernemers, werknemers, en reizigers in midden Nederland in de kou staan.

Als onderdeel van Utrechts Aanbod aan het nieuwe kabinet, starten we de komende weken dan ook 
een campagne om het belang van de Utrechtse schaalsprong OV breed onder de aandacht te 
brengen. Hierbij delen we een onderliggend position paper ten behoeve van die campagne met u. 
Tevens zijn deze te downloaden op www.utrecht.nl/gezondegroei.

De inhoud van het position paper sluit aan bij plannen van gemeente, regio en provincie zoals de 
concept Ruimtelijke Strategie Utrecht, het Integraal Ruimtelijk Perspectief van de regio en de 
Provinciale Omgevingsvisie. Het gezamenlijke ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid 
Metropoolregio Utrecht (Utrecht Nabij) is de basis voor verdere besluitvorming door het Rijk.

Ondertussen werken wij langs verschillende sporen verder aan de uitwerking van de Utrechtse 
schaalsprong OV onder andere in de MIRT-verkenning die in het programma U Ned uitgevoerd wordt. 
Provincie en gemeente bereiden daartoe ook een financiële propositie voor. U zult hier komende 
maanden nader over worden geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/investeren-in-utrechts-ov-voor-een-gezonde-groei-van-nederland/
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We staan voor grote uitdagingen om ons land ook in de toekomst 

aantrekkelijk te houden om in te wonen, te werken en te ondernemen. 

Op tal van fronten lopen we tegen de grenzen van onze groei aan. Er is 

een tekort op zowel de woningmarkt als op de markt voor werklocaties. 

Er zijn – los van corona – toenemende files, vertragingen en overvolle 

stations. En onze brede welvaart staat onder druk. Als de netwerken in en 

rondom onze steden dichtslibben en de bereikbaarheid van Nederland 

afneemt, heeft dat negatieve gevolgen. De kosten lopen op en het 

vestigingsklimaat verslechtert. Terecht wordt daarom naast investeringen 

in toekomstbestendige sectoren en een inclusieve arbeidsmarkt, ingezet 

op een aantrekkelijker vestigingsklimaat. Investeringen in bereikbaarheid 

en daarmee in een schaalsprong in de (OV-)infrastructuur zijn hierin 

essentieel.  

Cruciale rol MRU in groei duurzaam verdienvermogen 

De Metropoolregio Utrecht (MRU) heeft een cruciale rol in het herstel en de 

groei van het duurzaam verdienvermogen van ons land: 

• Eén van de meest concurrerende regio’s van Europa met een economie 

die wat betreft competitiviteit in de top drie staat, door een combinatie 

van een excellent leefmilieu, een hoog opleidingsniveau, haar centrale 

ligging, en een publieke R&D sector die tot de wereldtop behoort. 

• De snelst groeiende regio van ons land met een grote 

verstedelijkingsopgave: tot 2040 is er vraag naar 125.000 woningen en 

80.000 arbeidsplaatsen. De stad Utrecht verdubbelt in 40 jaar in omvang. 

• De kennisleverancier van Nederland, met name op het gebied van Life 

Sciences & Health en duurzame, klimaatbestendige en gezonde 

leefomgeving. Met Utrecht Science Park als grootste en snelst groeiende 

campus van het land. 

• De ‘draaischijf van Nederland’ op de weg en het spoor, met het drukste 

station van Nederland met zo’n 60 miljoen reizigers per jaar en de Ring 

Utrecht als meest kwetsbare snelweg in het land. De regio is een cruciale 

schakel in het nationale en internationale netwerk. 

Nergens in Nederland zijn de nationale en regionale netwerken zo vervlochten 

als in de regio Utrecht. De uitdaging is letterlijk en figuurlijk de draaischijf van 

de Nederlandse economie draaiende houden op een plek die hard groeit. De 

sleutel daartoe ligt in het anders organiseren van de regionale bereikbaarheid. 

Onze propositie 

Vanuit het hart van Nederland willen wij: 

A. De woningnood op de meest gewilde plek van Nederland op een 

gezonde manier aanpakken door de verstedelijkingsopgave (woningen en 

arbeidsplaatsen) te accommoderen op plekken met een goede OV-

bereikbaarheid. 

B. Nederland bereikbaar houden en de ‘draaischijf van Nederland’ laten 

draaien door het regionale verkeer (weg én spoor) minder via de nationale 

netwerken af te wikkelen. 

C. Bijdragen aan duurzaam economische herstel door de agglomeratie-

kracht te vergroten en de interne en externe bereikbaarheid van de 

(economische) toplocaties en met name Utrecht Science Park te verbeteren. 

Om dit te bereiken, zetten de MRU en al haar partners in op een duurzame 

verstedelijkings- en mobiliteitsstrategie, gericht op een duurzaam en gezond 

leefmilieu, stedelijke verdichting en een mobiliteitstransitie. Dit een strategie 

gericht op spreiding over knooppunten in en rond de stad (van 

monocentrisch, naar polycentrisch) en gekoppeld aan zware HOV-assen.  

Als eerste fundamentele stap in deze strategie richt de Utrechtse propositie 

voor het groeifonds zich op het realiseren van twee lightrailverbindingen en 

een nieuw treinstation.  

Schaalsprong OV en Verstedelijking Metropoolregio Utrecht  

Gezonde en duurzame groei vanuit het hart van Nederland 
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• De Merwedelijn vormt een snelle, hoogwaardige OV-verbinding die de 

grote verstedelijkingslocaties langs het Merwedekanaal verbindt met 

Utrecht CS en omgeving en samen met de Waterlinielijn zorgt voor 

ontsluiting van de geplande verstedelijking in de A12-zone. 

• De Waterlinielijn is de belangrijkste maatregel om knelpunten te 

verminderen. De lijn ontlast Utrecht Centraal, verbetert de bereikbaarheid 

van Utrecht Science Park en maakt verdere groei van de campus mogelijk. 

De lijn ontsluit bovendien de A12-zone, een belangrijke 

woningbouwlocatie voor de regio Utrecht na 2030 en de 

verstedelijkingslocatie Lunetten-Koningsweg. 

• Een versterkt station Lunetten-Koningsweg creëert een kansrijke 

overstapknoop in het nationale en regionale OV-netwerk. Daarbij ontstaat 

een nieuw verdeelpunt in het zuidoosten van Utrecht waarbij een overstap 

mogelijk is tussen trein, tram en busnetwerk. Utrecht Science Park krijgt 

een meer directe verbinding met de rest van het land en treinreizigers 

worden minder afhankelijk van Utrecht CS.  

Nationale en regionale voordelen  

De Merwedelijn en Waterlinielijn zorgen in combinatie met station Lunetten-

Koningsweg aantoonbaar voor: 

• een vergroting van het verdienvermogen van Nederland. De regionale 

economie groeit door het voorstel met 1,9 procent. Hiermee draagt de 

regio jaarlijks voor 0,2 procent (1,6 mld) bij aan de nationale groei.  

• nieuwe woningen en arbeidsplaatsen. De lightraillijnen maken 45.000 tot 

73.000 woningen en 27.500 tot 49.500 arbeidsplaatsen mogelijk. 

• een betere bereikbaarheid van economische toplocaties  en daarmee 

vergroting van de agglomeratiekracht. Op Utrecht Science Park kunnen tot 

voorbij 4.000 R&D georiënteerde banen extra worden gecreëerd. 

• een alternatief voor de auto en ontlasting van Utrecht Centraal. Het 

autoverkeer op de Ring Utrecht neemt in combinatie met maatregelen als 

fiets, parkeerbeleid en spitsmijden tot 14% af in de ochtendspits en door 

20% minder regionale reizigers op Utrecht Centraal ontstaat er ruimte 

voor groei van het aantal (inter)nationale treinreizigers (tot 50%). 

De propositie levert een bijdrage aan een gezond en duurzaam leefmilieu. 

Vermindering van CO2 uitstoot door een sterke toename van minder 

vervuilende verplaatsingen (lopen, fiets, OV), en door een duurzame vorm van 

verstedelijking (lager energiegebruik, kortere verplaatsingen). Het maakt de 

mobiliteitstransitie mogelijk naar een stedelijke regio waarin lopen, fietsen én 

OV centraal staan. Waarin met name in de stad minder ruimte is voor de auto 

en meer ruimte voor groen, recreatie en cultuur. Bovendien draagt meer 

aandacht voor de actieve mobiliteitsvormen (lopen, fiets) bij aan de 

gezondheid en vitaliteit van mensen. Naast een investering in lightrail vraagt 

gezonde verstedelijking om voldoende ruimte voor en investeringen in groen, 

sport, maatschappelijke voorzieningen en energieopwekking. Deze aanpak, de 

"Utrechtse barcode", is mede bepalend voor de mate van verstedelijking die 

we uiteindelijk met elkaar weten te realiseren. 

Het voorstel draagt verder bij aan versterking van de centrale as in het 

kennisecosysteem van ons land. Met name die tussen het Utrecht Science 

Park en de campus van Wageningen University & Research. Maar ook met 

andere economische toplocaties zoals Brainport Eindhoven en de 

Metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam Den Haag. Zo worden 

kennisclusters op het gebied van gezondheid, milieu, voeding en technologie 

nauw met elkaar verbonden en kunnen we onze leidende positie in de wereld 

op dit gebied verder uitbouwen.  

Met dit alles dragen we bij aan de brede welvaart van mensen. Brede 

welvaart kijkt naar de materiële welvaart en het immateriële welzijn van 

mensen. Gezondheid, sociale verbanden, een veilige en aangename woon- en 

leefomgeving zijn daarin sleutelfactoren. Maar ook het hebben van werk naar 

vermogen en een betaalbare woning. Wij willen dat investeringen op het 

hoogste schaalniveau bijdragen aan het welbevinden van de individuele 

burger, jong en oud, werkend en niet werkend, praktisch en theoretisch 

opgeleid. Pas dan draagt welvaartsverhoging op het macro-niveau ook bij aan 

de welvaart op straat.  
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Nederland is een zeer welvarend land. Toch staan we voor grote 

uitdagingen om ons land ook in de toekomst aantrekkelijk te houden om 

in te wonen, te werken en te ondernemen. En hierbij tegelijkertijd 

invulling te geven aan transities op gebied van energie, gezondheid en 

digitalisering. Terecht wordt daarom ingezet op investeringen in 

toekomstbestendige sectoren en missies, in een inclusieve arbeidsmarkt 

waarin vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten en in een 

aantrekkelijker vestigingsklimaat. Investeringen in de bereikbaarheid zijn 

hierbij essentieel. Zo versterken we samen ons verdienvermogen zodat de 

economie een groeisprong kan maken.  

 Drivers van duurzaam verdienvermogen 

Eind 2019 verscheen de ‘Groeibrief’ van het Kabinet (zie kader pagina 11) met 

bovenstaande strekking. De Groeibrief benoemt de volgende fundamentele 

‘drivers’ van het verdienvermogen van Nederland.  

• Talent ontwikkelen en dóórontwikkelen: verbetering van het funderend 

onderwijs, verbetering van het systeem voor leven lang ontwikkelen;  

• Vergroten van de arbeidsparticipatie;  

• Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen: verbeteren van de 

samenwerking tussen onderwijs, fundamenteel en toegepast onderzoek, 

innovatieactiviteiten van bedrijven, en vermarkting van innovatie door 

grote bedrijven, MKB en startups;  

• Verbeteren van de bereikbaarheid: naast investeringen in schaalsprongen 

van (OV-)infrastructuur wordt deze ambitie gecombineerd met het 

 

1 Kansrijk Mobiliteitsbeleid, juni 2020 

klimaatbestendig en klimaatadaptief maken van netwerken, betere 

benutting van infrastructuur met nieuwe technologieën;  

• Benutten van de grote transities: CO2-reductie, energietransitie, circulaire 

economie voor het uitlokken van innovaties, onder meer voor digitale 

technologieën.  

Bereikbaarheid is een bepalende factor voor samenwerking tussen alle 

partijen. En omdat die bereikbaarheid, met name in stedelijk gebied, onder 

druk staat, is het aangemerkt als één van de thema’s uit de Groeibrief. Terecht 

stelt de Groeibrief dat steden een steeds belangrijkere rol innemen als de 

vestigingsplaats van economische activiteiten. Een groot deel van de 

economische en bevolkingsgroei zal zich daar concentreren. Het bieden van 

een hoge kwaliteit van leven in onze steden is cruciaal in het behouden en 

versterken van onze concurrentiepositie.  

De Groeibrief nodigt uit te investeren in onderzoeks- en innovatie ecosystemen 

en transities op die plekken in het land die het verdienvermogen van 

Nederland versterken. Specifiek wordt gesteld dat investeringen in een 

schaalsprong voor de (OV-) infrastructuur cruciaal zijn om de groeiende 

stedelijke gebieden in Nederland bereikbaar en aantrekkelijk te houden. 

De coronacrisis vergroot de urgentie en de noodzaak om slim te investeren en 

te anticiperen, met name in hoogstedelijk gebied. De verwachting (van onder 

meer het CPB en PBL1) is dat corona een tijdelijke dip betekent in de 

economische ontwikkeling en mobiliteit. Dit laat onverlet dat OV de drager van 

duurzame ruimtelijke ontwikkeling is geworden en dat de kwaliteit van de 

leefomgeving steeds belangrijker is voor het welzijn van mensen. In het pré-

Duurzaam verdienvermogen vanuit het hart van Nederland 
Cruciale rol Metropoolregio Utrecht 
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coronatijdperk waren we eigenlijk al te laat met veel (OV-)investeringen. Als we 

nu slim investeren, zijn we dus straks iets minder te laat. 

 Cruciale rol Metropoolregio Utrecht  

De Metropoolregio Utrecht (MRU) speelt een cruciale rol in het herstel en de 

groei van het verdienvermogen van ons land. Een groeiende, centraal gelegen 

metropoolregio, waar mensen graag willen wonen, werken, studeren en 

recreëren. Metropoolregio Utrecht:  

• Eén van de meest concurrerende regio’s van Europe met een economie 

die wat betreft competitiviteit in de top drie2 staat dankzij haar excellente 

wetenschappelijke positie, hoog niveau van publieke R&D uitgaven en een 

extreem hoogopgeleide beroepsbevolking.  

• De snelst groeiende regio van ons land met een grote 

verstedelijkingsopgave: tot 2040 is er vraag naar 125.000 woningen en 

80.000 arbeidsplaatsen3. De stad Utrecht verdubbelt in 40 jaar in omvang. 

• De kennisleverancier van Nederland, met name op het gebied van Life 

Sciences & Health en duurzame, klimaatbestendige en gezonde 

leefomgeving. Met Utrecht Science Park (USP) als grootste en snelst 

groeiende campus van het land. waar bedrijven als Genmab, het grootste 

biotech bedrijf van Europa, hun oorsprong vinden en groot geworden zijn. 

• Een veelzijdige regio met een excellent leefmilieu. De steden, dorpen en 

landschappen behoren tot de meest aantrekkelijke van Nederland4.  

• De ‘draaischijf van Nederland’ op de weg en het spoor, met het drukste 

station van Nederland met op dit moment een groeiend aantal reizigers 

van zo’n 60 miljoen per jaar en de Ring Utrecht als meest kwetsbare 

 

2 European Commission (2019): Regional European Competitiveness Index. 
3 Utrecht Nabij, Ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid Metropoolregio Utrecht 2040, met een 

doorkijk naar 2050, U Ned, november 2020.  

snelweg in het land. De regio is een cruciale schakel in het nationale en 

internationale netwerk. 

Elk van deze kwaliteiten kent ook uitdagingen om die cruciale rol te blijven 

vervullen. De draaischijf hapert, het centrum van Utrecht raakt overbelast, de 

woningmarkt is oververhit, en een belangrijk economisch potentieel aan kennis 

kan beter worden benut.  

De MRU staat voor de formidabele uitdaging om groei op een gezonde manier 

vorm te geven met versterking van de leefomgeving, haar goede 

uitgangspositie om te zetten in gezonde en duurzame economische groei, En 

dat in het middelpunt van ons nationaal weg- en spoorwegnetwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Zie ook de monitor Kwaliteit van leven in de regio van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hieruit blijkt dat 

de regio op vrijwel alle indicatoren gemiddeld of beter scoort dan het gemiddelde van alle regio’s in Nederland. 
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 Toekomstbestendige groeistrategie MRU 

De regio volgt een integrale groeistrategie om de economische potentie van 

de regio te benutten, de groei op een gezonde manier vorm te geven en de 

nationale economie letterlijk en figuurlijk in beweging te houden. Kern van 

deze strategie is een gezond stedelijk leven voor iedereen. Dit is een 

strategie waar Rijk, regio en gemeenten samen met maatschappelijke partners 

en het bedrijfsleven invulling aan geven. Een groeistrategie die recht doet aan 

de ruimtelijk-economische opgave in de regio én de nationale 

bereikbaarheidsopgave. Een strategie waarin economie, verstedelijking, 

mobiliteit, maar ook duurzaamheid, leefbaarheid hand in hand gaan, met 

gezondheid als leidend motief. Vanuit deze strategie laten het waarom (‘why’), 

het hoe (‘how’) en het wat (‘what’) van deze lightrailpropositie zich als volgt 

duiden.  

 

Why - De hoofdopgave voor de regio is om het duurzaam verdienvermogen 

van Nederland te versterken door: 

1. De woningnood op de meest gewilde plek van Nederland op een gezonde 

manier aan te pakken door de verstedelijkingsopgave (woningen en 

arbeidsplaatsen) te accommoderen op plekken met een goede OV-

bereikbaarheid; 

2. Nederland bereikbaar te houden en de ‘draaischijf Nederland’ te laten 

draaien door het regionale verkeer (weg én spoor) minder via de nationale 

netwerken af te wikkelen; 

3. Bij te dragen aan duurzaam economische herstel door de 

agglomeratiekracht te vergroten en de interne en externe bereikbaarheid 

van de (economische) toplocaties en met name Utrecht Science Park te 

verbeteren. 

 

How - Om dit te bereiken, zetten de MRU en al haar partners in op een 

duurzame verstedelijkings- en mobiliteitsstrategie, gericht op een duurzaam en 

gezond leefmilieu, op stedelijke verdichting en op een mobiliteitstransitie. 

What -Als eerste betekenisvolle stap binnen deze strategie wordt ingezet op 

twee lightrailverbindingen in combinatie met een nieuw treinstation.  
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 Merwedelijn, Waterlinielijn en Lunetten/Koningsweg:  

een betekenisvolle stap  

Om de groei op een gezonde manier op te vangen en de mobiliteitstransitie 

waar te maken, is in de MRU behoefte aan een aantrekkelijk en reëel alternatief 

voor de auto. De regio investeert in fiets- en OV/lightrail-verbindingen om de 

groeiende stroom woon-werk verkeer in de stedelijke regio op te vangen. 

Hiermee beweegt Utrecht van een mono-centrische stad waarin alle druk op 

het centrum van Utrecht (CS) ligt, naar een stedelijke regio met meerdere 

centra gesitueerd langs een OV-ring. 

Zo verminderen we knelpunten op de nationale weg- en spoornetwerken. We 

bouwen nieuwe woningen en werklocaties zoveel mogelijk langs deze fiets- en 

OV/lightrail-verbindingen, voorzien we van goed bereikbare knooppunten. Op 

deze goed bereikbare plekken vindt tevens de uitwisseling tussen verschillende 

vormen van vervoer plaats.  

Als eerste fundamentele stap in deze strategie is de Utrechtse propositie voor 

het Groeifonds gericht op het realiseren van twee lightrailverbindingen en een 

nieuw treinstation.  

• De Merwedelijn vormt een snelle, hoogwaardige OV-verbinding die de 

verstedelijkingslocaties langs het Merwedekanaal verbindt met Utrecht CS 

en omgeving en samen met de Waterlinielijn zorgt voor ontsluiting van de 

geplande verstedelijking in de A12-zone. 

• De Waterlinielijn is de belangrijkste maatregel om knelpunten te 

verminderen. De lijn ontlast Utrecht Centraal, verbetert de bereikbaarheid 

van Utrecht Science Park (USP) en maakt verdere groei van de campus 

mogelijk. De lijn ontsluit bovendien de A12-zone, een belangrijke 

woningbouwlocatie voor de regio Utrecht na 2030 en de 

verstedelijkingslocatie Lunetten-Koningsweg. 

 

5 https://www.programma-uned.nl/relevante+documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1858010 

• Een versterkt station Lunetten-Koningsweg creëert een kansrijke 

overstapknoop in het nationale en regionale OV-netwerk. Daarbij ontstaat 

een nieuwe verdeelpunt in het zuidoosten van Utrecht waarbij een overstap 

mogelijk is tussen trein, tram en busnetwerk. USP krijgt een meer directe 

verbinding met de rest van het land en het steeds drukkere Utrecht CS 

wordt ontlast.  

Met deze Groeifondspropositie voor de Merwedelijn en de Waterlinielijn, 

zetten we een eerste, betekenisvolle stap. Een eerste stap met een groot 

ruimtelijk-economisch effect in de regio én op het verdienvermogen van 

Nederland. 

Na en parallel aan deze eerste stap zullen meer maatregelen nodig zijn, zoals 

het vervolmaken van de OV-ring, het versterken van de fietsinfrastructuur, 

creëren van voldoende en goede overstappunten van auto naar OV en het 

ontvlechten van nationaal en regionaal autoverkeer 

Uitgangspunt voor deze propositie zijn de vele visies en plannen die de 

afgelopen periode op de verschillende schaalniveaus zijn verschenen. De 

verstedelijkingsrichtingen in de NOVI, de Omgevingsvisie provincie Utrecht, het 

Ruimtelijk Economisch Programma (REP) en Regionale Economische Agenda 

(REA) en in de nog vast te stellen Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040) 

en het Mobiliteitsplan Utrecht zijn gelijkluidend. Tijdens het BO MIRT5 eind 

2020 is het ontwikkelperspectief ‘Utrecht Nabij’ vastgesteld. Dit vormt de basis 

voor de verdere uitwerking van de strategie door Rijk en Regio.  

Deze propositie is een volgende invulling van deze strategie. De exacte 

uitwerking zal zijn beslag moeten krijgen in het samenwerkingsprogramma  

U Ned van Rijk en regio. 
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Groeibrief benadrukt noodzaak tot investeringen in 

Schaalsprong OV-infrastructuur stedelijke regio’s 

Zoals aangegeven stelt de Groeibrief dat steden een steeds belangrijkere rol innemen als 

de vestigingsplaats van economische activiteiten. Terecht wordt erkend dat we grenzen 

ervaren aan het accommoderen van de vraag: er is een tekort op zowel de woningmarkt 

als op de markt voor werklocaties. Er zijn – los van corona – toenemende files, 

vertragingen en overvolle stations. Met name rondom onze steden. Als de netwerken in en 

rondom de steden dichtslibben en de bereikbaarheid van Nederland afneemt heeft dat 

negatieve gevolgen. De kosten lopen op en het vestigingsklimaat verslechtert. De 

toenemende mobiliteitsvraag kan deels worden opgevangen door betere benutting van 

bestaande infrastructuur. Echter, de Groeibrief concludeert dat de bestaande infrastructuur 

bij lange na niet genoeg zal zijn om aanhoudende toename van de mobiliteitsvraag op te 

vangen.  

De groei van goederen- en personenvervoer via achterlandverbindingen en de groei en 

verdichting van de steden vergen nieuwe oplossingen van ons mobiliteitssysteem. 

Investeringen in een schaalsprong in de (OV-)infrastructuur zijn nodig: hierdoor verbetert 

de bereikbaarheid van economische toplocaties en zorgen we ervoor dat Nederland een 

aantrekkelijke plaats blijft om te wonen, werken en ondernemen. Onze brede welvaart is 

gebouwd op creatieve zelfstandigen, innovatieve startups, trotse familiebedrijven, 

mondiale ondernemingen en een groot, gevarieerd en robuust midden- en kleinbedrijf. 

Mensen willen wonen in aantrekkelijke gebieden met goede voorzieningen. Een prettig 

leefklimaat en een hoge kwaliteit van de samenleving is daarmee bepalend voor ons 

economische succes. Ook voor het aantrekken van nieuwe talent. En, omgekeerd, kan 

verdere economische ontwikkeling ook bijdragen aan de versterking van die samenleving. 

Het bereikbaar en daarmee aantrekkelijk houden van de stedelijke gebieden in Nederland 

is dus cruciaal voor het vestigingsklimaat en het verdienvermogen van ons land. 

Foto: Petra Appelhof 
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De kern van de opgave is meerledig en kent een grote samenhang. Er is 

sprake van onderbenutting van het grote economisch potentieel van de 

regio. Er moet een enorme verstedelijkingsopgave worden 

geaccommodeerd; tot 2040 125.000 woningen en 80.000 arbeidsplaatsen6. 

En er treedt in de huidige situatie al een overbelasting van de nationale en 

regionale mobiliteitsnetwerken op, die groter wordt in combinatie met de 

verstedelijkingsopgave. De Metropoolregio Utrecht is van grote waarde 

en betekenis voor de nationale economie. Daarmee zijn investeringen 

gericht op deze opgaven cruciaal voor het duurzaam verdienvermogen 

van Nederland als geheel. In dit hoofdstuk wordt de opgave op drie 

thema’s nader toegelicht. Hoofdstuk 3 gaat aansluitend in op hoe deze 

opgaven aan te pakken.  

 Accommoderen verstedelijkingsopgave 

De trek naar de stad neemt wereldwijd toe. Dat beeld zien we ook in 

Nederland. Meer dan de helft van de groei van Nederland zal zich concentreren 

in de G4-regio’s. Tot 2040 komen er in ons land zo’n 1,8 miljoen inwoners bij, 

waarvan meer dan de helft dus in de G4 en de omliggende stedelijke regio’s. 

De regio’s met de grootste opgave zijn de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 

en de MRU.  

MRU heeft momenteel een acuut woningtekort van ruim 26.000 woningen. Tot 

2040 zijn er 125.000 woningen nodig om de groei van de regio op te vangen. 

Daarnaast verwacht de MRU tot en met 2040 80.000 extra arbeidsplaatsen te 

moeten accommoderen om het aantal banen mee te laten groeien met de 

groei van de regio. Deze arbeidsplaatsen zijn cruciaal voor een gezonde balans 

 

6 Utrecht Nabij, Ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid Metropoolregio Utrecht 2040, met een 

doorkijk naar 2050, Uned, november 2020  

tussen inwoners en arbeidsplaatsen en om te voorkomen dat Utrecht een 

dominante ‘woonstad’ wordt.  

Ook deze arbeidsplaatsen concentreren zich met name in stedelijk gebied. 

70.000 arbeidsplaatsen moeten worden gerealiseerd in Utrecht stad. Hierbij 

wordt rekening gehouden met een verdeling van 33% kantoren, 5% 

wetenschap, 16% werken vanuit woning en 12% informeel. Voor deze 66% 

(ruim 50.000) van de toekomstige arbeidsplaatsen, is een goede OV-

bereikbaarheid van groot belang7. 

7 STEC, 2020 

Gezonde groei Metropoolregio Utrecht 
Opgave en doelen 

De deelgebieden van de Grote U (Utrecht Nabij, 2020) 
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De 7 Regiopoorten in het netwerk van sprintercorridors (Utrecht Nabij, 2020) 

De locaties waar de grootste woningbouwaantallen in de regio Utrecht kunnen 

worden gerealiseerd, bevinden zich primair aan de randen van het stedelijk 

gebied en nabij bestaande OV-knopen. Maar ook binnenstedelijk zijn er 

ontwikkellocaties, zoals Beurskwartier en Merwedekanaalzone. 

Op de afbeeldingen in deze paragraaf zijn de ontwikkellocaties aan de randen 

van het stedelijk gebied en nabij bestaande OV-knopen schematisch 

weergegeven. Concreet gaat het om de gebieden in de zogenaamde Grote U, 

rondom de stedelijke knopen van het Wiel met Spaken een nabij de 

Regiopoorten. 

Met de Grote U wordt de binnenstedelijke tussenruimte bedoeld waar nog 

plaats gemaakt kan worden om een groot deel van de economische groei en 

de groei van de bevolking op te vangen en tegelijkertijd de noodzakelijke 

verbinding te leggen tussen de binnenstad van Utrecht, de buitenwijken, de 

grootste randgemeenten en het waardevolle metropolitane landschap.  

 

 

 

Buiten het stedelijk kerngebied liggen mogelijkheden om een deel van de 

regionale groei op te vangen nabij de zeven Regiopoorten die met trein of 

HOV goed zijn verbonden met de MRU: Breukelen, Bunnik, De Bilt-Bilthoven, 

Houten, Vianen, Woerden en Zeist. 

Voor het ontwikkelen van de woningbouwlocaties is het belangrijk dat de 

bereikbaarheid goed wordt vormgegeven. De groei kan met de huidige 

netwerken echter niet worden opgevangen. In het bestaande OV-systeem zit te 

weinig rek. Bovendien is dit netwerk op dit moment primair gericht op Utrecht 

Centraal waar onvoldoende ruimte is om de capaciteit uit te breiden.  

 

De knopen met ontwikkelpotentie van het Wiel met Spaken  (Utrecht Nabij, 2020) 
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Vanwege haar centrale ligging in het nationale netwerk, vormt groei van de 

regionale mobiliteit bovendien een bedreiging voor de nationale 

bereikbaarheid. De groei van regionaal en nationaal verkeer op de weg en het 

spoor genereren doorstromings- én leefbaarheidsknelpunten in de MRU.  

De opgave is een integrale verstedelijkings- en mobiliteitsstrategie te volgen 

die de groei van woningen en arbeidsplaatsen op een gezonde en duurzame 

manier faciliteert. In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd dat dit een strategie is gericht 

op spreiding over meerdere knooppunten in en rond de stad (van 

monocentrisch, naar polycentrisch) en gekoppeld aan zware HOV-assen. De 

ontwikkelopgave is nadrukkelijk een integrale, waarin ook groen, 

energietransitie, klimaatdaptatie, cultuur, erfgoed, voorzieningen en recreatie 

een plek in krijgen. 

Specifiek voor Utrecht Science Park geldt dat de uitbreidingsmogelijkheden 

worden beperkt door de knelpunten in bereikbaarheid. Deze bereikbaarheid is 

momenteel te autoafhankelijk en de regionale en nationale OV-bereikbaarheid 

van USP is ondanks de in gebruik name van de Uithoflijn onvoldoende.  

 Draaischijf van Nederland laten draaien 

De centrale ligging en goede autobereikbaarheid vanuit de rest van het land in 

brede zin zijn belangrijke assets van de MRU en mede bepalend voor het 

vestigingsklimaat. Deze kwaliteit staat onder druk. Het mobiliteitssysteem in en 

rond Utrecht wordt gekenmerkt door knelpunten, zowel op de weg als in het 

OV. En zowel op nationaal als regionaal schaalniveau (zie volgende pagina). 

Nergens in Nederland zijn de nationale en regionale netwerken zo vervlochten 

als in de regio Utrecht.  

Doorstroming op het wegennet rond Utrecht is van fundamenteel belang voor 

Nederland. De uitdaging is de draaischijf van de Nederlandse economie 

draaiende te houden. Het anders organiseren van de regionale bereikbaarheid 

is daarvoor randvoorwaardelijk. De schaalsprong OV kan een bijdrage leveren 

aan de doorstroming op het wegennet door een belangrijkdeel van het 

Visie op Utrecht Centraal 

Utrecht Centraal is en blijft vanwege de centrale ligging het belangrijkste 

knooppunt in het nationale spoornetwerk. Het is bovendien een aantrekkelijke 

(hoofd)kantoorlocatie en een belangrijk knooppunt op de internationale corridor 

richting Duitsland. Utrecht centrum is daarbij een bestemming van groot 

(inter)nationaal belang. Dit vergt over de gehele dag snelle, betrouwbare, 

comfortabele en hoogfrequente verbindingen met alle delen van Nederland en 

Schiphol als intercontinentale hub.  

De ruimte nabij Utrecht Centraal benutten we voor hoogstedelijk wonen, werken 

en verblijven. De beschikbare ruimte voor OV gebruiken we zoveel mogelijk voor 

reizigers die in Utrecht centrum moeten zijn of waarvoor Utrecht Centraal het 

meest aantrekkelijke overstappunt is. Dit zijn met name de (inter)nationale 

reizigers. We creëren meer ruimte voor reizigers die op Utrecht Centraal hun 

bestemming hebben of een (inter)nationale reis maken, door regionale 

overstappers te verleiden via andere (intercity)stations te reizen naar hun 

bestemming in de stad en de regio.  
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regionaal verkeer een alternatief te bieden, onder andere via overstappunten 

(hubs) op afstand van de stad. 

In essentie komt het erop neer dat het in de MRU ontbreekt aan een 

hoogwaardig regionaal OV-systeem dat past bij de schaal en de groei van de 

regio. Het huidig OV-systeem is teveel gericht op één hoofdknoop – Utrecht 

Centraal Station – die ook een belangrijke functie vervult in het nationale en 

internationale OV-netwerk. Hierdoor kan het OV-systeem de groei niet aan en 

is er onvoldoende een volwaardig alternatief voor de auto voor handen. 

Ondanks dat er (op meer stedelijk niveau) al een mobiliteitstransitie gaande is, 

is de regio nu en in de toekomst nog erg afhankelijk van de auto. 

Net zoals in andere metropoolregio’s in Nederland is in de Metropoolregio 

Utrecht een ontwikkeling gaande van een monocentrisch mobiliteitssysteem 

naar een polycentrisch systeem. In het verleden is met de ontwikkeling van 

Randstadspoor ingezet op een stervormig systeem met Utrecht Centraal in het 

hart. In dat treinsysteem zit nog enige ruimte voor groei, maar de grenzen 

komen in zicht. Voor aan- en afvoer van reizigers in de stedelijke omgeving 

rondom Utrecht Centraal zijn de grenzen nu al zichtbaar: er is nauwelijks nog 

ruimte voor meer bussen, trams en fietsen. Een vergelijking van het 

mobiliteitssysteem van de MRU met de MRA is hiernaast opgenomen.  

De opgave is de groei van de mobiliteit zodanig te faciliteren dat het tevens 

fungeert als drager voor de ruimtelijke ontwikkeling. Dit polycentrisch systeem 

(het Utrechts Wiel met Spaken) wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4.  

Knelpunten in het mobiliteitssysteem 

Een grove analyse van de ontwikkeling in de vervoerstromen laat zien waar de 

grootste opgaven voor het mobiliteitssysteem van Utrecht zitten. De groei van 

het aandeel fiets is enorm en leidt tot issues op het gebied van doorstroming, 

veiligheid en ruimtegebruik (o.a. stallingsvoorzieningen).  

 

8
 NMCA 2017 

 

De potentie van het OV is dusdanig groot dat dit leidt tot overbelasting van het 

systeem. Het OV loopt tegen de grens aan van het moment waarop een 

schaalsprong noodzakelijk is. Voor groei van het aantal autoritten is geen 

ruimte in de stad. Dit leidt tot knelpunten op de Ring en toeleidende wegen. 

De groei van de stad moet dus door andere modaliteiten worden opgevangen.  

Dit beeld wordt ondersteund door de knelpuntenanalyse voor de auto en het 

OV. De Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) van het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat, die elke vier jaar wordt uitgevoerd, laat zien dat 

Noordwest Nederland een landsdeel is dat sterk groeit in alle scenario’s. De 

NMCA8 identificeert verschillende knelpunten in en rondom Utrecht, zowel het 

Vergelijking Utrecht - Amsterdam 

Een vergelijking van enkele kentallen van het mobiliteitssysteem van de MRU met 

Grootstedelijk Amsterdam (aaneengesloten bebouwing rond de stad) laat zien dat 

het monocentrische model van de MRU niet langer houdbaar is.  

    Grootstedelijk  MRU 

    Amsterdam  

Inwoners    900.000   800.000 

Arbeidsplaatsen   300.000   250.000 

Aantal NS-stations  12   13 

Waarvan Intercity-station  5   1 

Metro    5   0 

Tramlijnen (aantal)  14   3 

In km’s    >200km   <40km 
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nationale spoor- en wegennet maar ook op de toegangsroutes naar Utrecht CS 

en op regionale OV-verbindingen.  

Voor het nationale wegennet ontstaan er bij ongewijzigd beleid knelpunten op 

de ring Utrecht, met name op de A12. De verlieskosten rondom Utrecht zullen 

in 2040 tussen 60 en 190 miljoen euro per jaar bedragen.  

Op nationale knooppunt Utrecht CS komen verschillende modaliteiten samen; 

trein, tram, bus, fietsers, voetgangers, auto’s en taxi’s. Verdiepend onderzoek 

naar dit NMCA knelpunt heeft inzicht gegeven in de zwakke schakels in en 

rondom Utrecht CS9. De verwachting is dat zonder maatregelen deze 

knelpunten zich in de komende jaren steeds nadrukkelijker manifesteren als 

gevolg van de groeiende vervoersvraag van, naar en via Utrecht CS.  

 

 

 

9 Analyse Multimodale Knoop Utrecht Centraal, versie C, d.d. 24 mei 2018. 
10 Achtergrondrapportage bus, tram en metro (2017) 

Voor het tram- en busnetwerk (BTM) komen vijf knelpunten naar voren10: 

• Binnenstadscorridor Utrecht – Centraal – Zeist 

• Lijn 28 Utrecht Centraal Station – Utrecht Science Park 

• Busbaan door Utrecht Science Park 

• Tramlijn 22 (‘Uithoflijn’): Centraal Station – P+R Utrecht Science Park 

• Van Zijstweg (route van/naar Merwedekanaalzone en Papendorp als 

ontwikkellocaties) 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/nmca-btm-2017 

Voorziene knelpunten OV-systeem (Mobiliteitsplan Utrecht, 2020) 

Voorziene knelpunten op de weg (Utrecht Nabij, 2020) 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/nmca-btm-2017
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Het gaat hier stuk voor stuk om verbindingen met een aanzienlijk OV-gebruik, 

waarbij de grenzen van de bestaande infrastructuur bereikt zijn terwijl er 

verdere groei wordt verwacht. 

De NMCA 2021 zal binnen enkele maanden worden gepubliceerd. Deze is 

uitgangspunt voor verdere verdieping. Studies die zijn uitgevoerd sinds de 

laatste NMCA laten zien dat knelpunten nog steeds bestaan en/of groter 

worden. Zo laat een actualisatie van de knelpuntenanalyse in 2019 zien dat de 

urgentie om de genoemde knelpunten in het BTM-netwerk op te lossen, fors is 

toegenomen11. Zo lag de groei op deze 5 knelpunten vanaf 2014 tussen de 3 

en 9% per jaar. Dit is fors hoger dan de NMCA-prognoses uit 2017 (tot 3% per 

jaar). De knelpunten die hieruit springen zijn de Van Zijstweg en de busbaan 

door Utrecht Science Park.  

De sterke groei van het OV valt ook op als je breder kijkt. Zo zijn er op het 

niveau van de provincie Utrecht forse verschillen met prognoses in de NMCA. 

Daar waar de NMCA uitgaat van 14% tot 31% (laag-hoog) in de periode 2014-

2040, was in 2019 al sprake van een gerealiseerde groei van ruim 22%.  

 

11 Bus, Tram, Metro-netwerk Toekomstbeeld OV (2019) 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/06/bus--tram---metro-netwerk---

toekomstbeeld-ov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De essentie is dat het mobiliteitssysteem in de breedte aan haar grens zit. Alle 

deelsystemen lopen over en maken in veel gevallen gebruik van dezelfde 

infrastructuur. En op die aanwezige infrastructuur is geen ruimte voor extra 

bussen en trams naar Utrecht Centraal. Ook zitten (kruisende) stromen 

voetgangers, fietsers, bussen, trams, taxi`s en auto’s elkaar op steeds meer 

plekken in de stad in de weg. Hierdoor wordt het hele mobiliteitssysteem 

steeds minder snel, betrouwbaar en veilig. Op meerdere drukke OV-corridors – 

onder andere in de binnenstad, maar ook op de Van Zijstweg en Koningin 

Wilhelminalaan – gaan zoveel bussen rijden dat de omgeving hier bij het 

uitblijven van aanvullende maatregelen veel overlast van ondervindt 

(doorstroming, veiligheid, leefbaarheid). 

Kortom: Als niet substantieel wordt geïnvesteerd in een schaalsprong, zal op 

Utrecht Centraal en omgeving (bv. binnenstadsas) geen ruimte zijn voor 

groei. Dit beperkt de bereikbaarheid en daarmee de verstedelijkingsopties in 

de hele regio.  

Foto: Kjell Postema 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/06/bus--tram---metro-netwerk---toekomstbeeld-ov
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/06/bus--tram---metro-netwerk---toekomstbeeld-ov
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 Vergroten agglomeratiekracht 

Uit verschillende onderzoeken van het CPB komt naar voren dat de 

productiviteit in stedelijke gebieden hoger is naarmate daar meer mensen 

wonen en werken. De drijvende gedachte achter deze agglomeratie-effecten is 

dat mensen en bedrijven profijt ondervinden van de aanwezigheid van andere 

mensen of bedrijven in hun omgeving. Deze effecten worden ook wel 

aangeduid als matching, sharing en learning. Naast een sterker 

innovatievermogen, hogere lonen, hogere productiviteit en hogere efficiëntie 

en economische inzet, neemt de bereikbaarheid toe zonder extra mobiliteit.  

Zoals eerder benoemd kent de MRU een excellent vestigingsklimaat en 

behoort het tot de top drie concurrerende regio’s van Europa. De MRU 

kenmerkt zich door een groot economisch potentieel; groot aandeel 

hoogopgeleide beroepsbevolking, centrale ligging, gediversifieerde economie, 

hoog niveau academische kennisproductie, hoog besteedbaar inkomen, 

aantrekkelijke leefomgeving. Volop kansen dus voor grote agglomeratie-

effecten.  

Echter, op dit moment vertaalt dat zich onvoldoende naar een 

bovengemiddeld hoge groei van het Bruto Regionaal Product en 

ondernemerschap. Anders geformuleerd: het bovengemiddelde hoge niveau 

van inputfactoren leidt niet tot een bovengemiddeld hoge output. 

Agglomeratievoordelen (sharing, matching, learning) worden nog onvoldoende 

benut voor economische groei via innovatie en bedoelde en onbedoelde 

kennisoverdracht binnen het ecosysteem (kennisspillovers). Datzelfde geldt 

voor het omzetten van hoogwaardige kennis naar commercieel haalbare 

producten, processen of diensten (valorisatie). Voor het goed kunnen benutten 

van de economische potentie is het cruciaal dat de economische kernlocaties 

optimaal worden ontsloten, zowel regionaal als nationaal.  

Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat is het bovendien van belang dat er 

voldoende woonruimte en arbeidsplaatsen (bereikbaar) zijn en blijven. En zoals 

de Groeibrief terecht constateert, staan wij voor grote opgaven als 

klimaatverandering, de energietransitie, het herstel van onze natuur en een 

transitie naar een circulaire economie: “Een beperkte structurele groei biedt ook 

weinig tot geen ruimte om verder te investeren in onze collectieve 

dienstverlening, beter onderwijs en een sterkere samenleving.” Ergo: de 

agglomeratiekracht moet worden vergroot om structureel te kunnen groeien.  

Als de lightrailverbindingen uit voorliggende propositie niet worden 

gerealiseerd, kan het gewenste groeipad van R&D investeringen en 

bedrijvigheid niet worden gerealiseerd. Door de bereikbaarheid te verbeteren, 

wordt het grootste knelpunt voor de groei van het USP weggenomen en 

ontstaat een extra prikkel voor bedrijven en instellingen om te investeren. De 

drempel om te kapitaliseren op de aanwezige kennis- & talentpool verlaagt. 

Zonder verbeteringen in de bereikbaarheid blijft deze drempel (te) hoog. 
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Utrecht Science Park 

USP is het grootste Science Park van Nederland en van wezenlijk belang voor de 

Nederlandse economie. Op de campus bevinden zich grote kennisinstellingen, 

gerenommeerde instituten en meer dan 130 bedrijven. Dagelijks komen zo’n 

51.000 studenten en 27.000 medewerkers naar de locaties in Utrecht en 

Bilthoven. Daarnaast komen er veel bezoekers naar het USP, onder andere door 

de aanwezigheid van ziekenhuizen met een regionale en nationale functie 

(Universitair Medisch Centrum Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis en het 

Prinses Maxima Centrum). 

Utrechts Science Park heeft zich, met haar satellietlocatie, ontwikkeld tot het 

landelijke hart van de kennis en economie over gezondheid en leefomgeving en 

de relatie daartussen. UMCU, RIVM, Deltares, KNMI en TNO vormen de basis, 

met een groeiend economisch ecosysteem met R&D-intensieve en snelgroeiende 

bedrijven, incubators, startups en venture capitalists. 

De hele funnel van fundamenteel onderzoek en valorisatie tot aan economische 

vermarkting en wereldwijde opschaling is gekoppeld aan het USP. Dit komt tot 

uiting in bedrijven als Genmab, het grootste biotech bedrijf van Europa 

(beurswaarde ca.12 mld) , dat vanaf het USP innovatieve therapeutische 

producten op basis van antilichamen ontwikkelt, om daarmee het leven te 

verbeteren van patiënten met ziekten als kanker.  

Naast Genmab leveren andere partijen op het USP, zoals Intravacc, Hubrecht 

Instituut, Bilthoven Biologicals en het Prinses Maxima Centrum een wezenlijke 

bijdrage aan opgaven op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. De 

urgentie en relevantie hiervan zijn groot.  

Zo neemt Intravacc, wereldwijd vooraanstaand op het gebied van translationeel 

onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins, binnenkort haar nieuwe 

moderne pilot productiefabriek in gebruik. Daarnaast geeft Intravacc leiding aan 

een consortium dat gaat starten met een zogeheten Multi Purpose Vaccine 

Production Plant (MPVPP). Deze fabriek zal in tijden van nood snel en veilig 

voldoende doses vaccin specifiek voor Nederland kunnen produceren. Dit zal 

Nederland in de toekomst minder afhankelijk maken van het buitenland in geval 

van een pandemie. De bouw van deze MPVPP draagt ook bij tot het aantrekken 

van nieuwe bedrijven op het USP-terrein. 
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Economische kenschets 

In de MRU is er sprake van onderbenutting van het economisch 

potentieel, terwijl het zonder meer één van de best ontwikkelde 

ecosystemen voor ondernemerschap in Nederland en Europa heeft12. Deze 

positie kan en moet dus beter worden benut. Hieronder wordt dat beeld 

samengevat geschetst. Het laat zien dat de potentie groot is, de realisatie 

daar nog wat bij achterblijft en wat de thema’s zijn waar de grootste 

kansen liggen.  

USP snelst groeiende Campus 

Met het USP heeft de regio een campus die op meerdere fronten excelleert. 

USP is een van de 10 volwassen campussen in Nederland en kent de sterkste 

groei van werkgelegenheid bij bedrijven. Op Utrecht SciencePark (deel Utrecht 

en Bilthoven) was deze groei 25% in de periode 2014-2018.  

Uit analyses van de connectiviteit binnen en tussen toplocaties in de G5 blijkt 

dat het Utrecht Science Park van alle campussen de meeste kennisrelaties 

onderhoudt met partners buiten het eigen gebied13.  

 

 

12 Stam (2020) 

8 Reos, 2018 

Hoogopgeleide beroepsbevolking 

Van de Utrechtse beroepsbevolking is bijna de helft (47%) hoogopgeleid (HBO 

of hoger) tegenover een landelijk gemiddelde van 34%. Naar schatting 80% 

van de 50.000 studenten op het Utrecht Science Park willen blijven wonen en 

werken in Utrecht. 

 

Economische groeicijfers 

Utrecht is een van de meest concurrerende regio’s van Europa. Wanneer de 

ontwikkeling van het BRP van Utrecht wordt vergeleken met regio’s die qua 

concurrentiekracht en economische uitgangspositie (=inputfactoren) op gelijke 

hoogte staan met Utrecht (ranking in de Regional Competitiveness Index) dan is 

te zien dat de economische groei van Utrecht achterblijft.   
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Groei inwoners en arbeidsplaatsen niet in balans 

In inwonertal groeit de regio jaarlijks structureel harder (0,84%) dan het landelijk 

gemiddelde (0,53). Alleen de MRA groeit de laatste jaren nog harder.  

De werkgelegenheid groeit echter niet in zelfde tempo mee als het inwonertal 

en daar wil de regio verandering in brengen. De groei van de werkgelegenheid 

moet gelijk opgaan met de groei van de stad. De groei van de regio Utrecht is 

nu nog gelijk aan het landelijk gemiddelde (1,5%). In de andere 

metropoolregio’s groeit de werkgelegenheid harder met de grootste groei in de 

Brainport regio Eindhoven (2,2%).  
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Kansen voor betere benutting economisch potentieel 

In de afbeelding hiernaast is een overzicht gemaakt van de ranking van Utrecht 

op het Regional Innovation Scoreboard 2019. In totaal zijn 263 Europese 

regio’s met elkaar vergeleken op innovatiethema’s. Hieruit blijkt dat de regio 

het goed op het gebied van academische kennis en publieke R&D-uitgaven. 

Op het vlak van private R&D-uitgaven kunnen nog stappen worden gezet.  

De internationaal excellente posities van de UU op het gebied van bio- en 

medische technologie, en op het gebied van klimaatkennis en 

aardwetenschappen zijn de voedingsbodem voor doorgroei14. 

Letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan innovatieve bedrijven en hun R&D-

investeringen en het verbeteren van de bereikbaarheid van en tussen de 

economische kernlocaties (binnen en buiten de regio), is het devies om de 

groeipotentie te benutten. Deze focus wordt ook geborgd in de Regionale 

Economische Agenda én in de uitgangspunten van de Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region: deze ondersteunt slechts die 

innovatieve bedrijven die bijdragen aan maatschappelijke opgaven.  

 

  

 

14 Shanghai Ranking 2020 
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Verdichten, mobiliteitstransitie en duurzaam en 

gezond stedelijk leven voor iedereen 
 

 Integrale 

verstedelijkings- en 

mobiliteitsstrategie 
 

 

 

Foto: Jurjen Drenth 
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‘Gezond leven in een stedelijk regio voor iedereen’ is de overkoepelende 

en samenbindende strategie. Deze strategie is door de betrokken 

overheden (nationaal en regionaal) en het bedrijfsleven vastgelegd in 

verschillende programma’s en strategieën. Daarmee is het een consistente 

en breed gedeelde strategie. Het vormt ook de basis van het Ruimtelijk 

Economisch Programma (REP) en de Regionale Economische Agenda 

(REA) van de regio. Dit hoofdstuk gaat in op het ‘hoe’, op de onderdelen 

van de strategie om de in het vorige hoofdstuk benoemde opgaven aan te 

pakken.  

 Duurzaam en gezond leefmilieu 

Een duurzaam en gezond leefmilieu is de basis voor brede welvaart, voor 

gelukkige mensen en een florerende economie. En groei van inwoners en 

arbeidsplaatsen stelt ons in dit kader voor uitdagingen op het gebied van de 

inrichting van de stad en de bijdrage vanuit de economische agenda.  

Inrichting stad 

De groei zorgt ervoor dat we meer mensen in dezelfde ruimte op moeten 

vangen en een aantrekkelijke, veilige en gezond mogelijke leefomgeving 

moeten bieden. Dit doen we door in de MRU de openbare ruimte zo in te 

richten dat mensen er graag willen zijn. We zorgen voor meer groen, meer 

ruimte voor de voetganger en meer ruimte voor de fiets. Er wordt ingezet op 

een schone stad en actieve vormen van mobiliteit. Zo zorgen we voor een 

aantrekkelijk en verkeersveilig verblijfsklimaat. Bovendien gaan we efficiënt om 

met de schaarse ruimte. 

De keuzes die gemaakt zijn in het ontwikkelperspectief ‘Utrecht Nabij’ zijn 

mede ingegeven door hun positieve impact op leefbaarheid, gezondheid, CO2 

emissie, en het faciliteren van arbeidsplaatsen in toekomstbestendige sectoren. 

Het faciliteert locaties voor toekomstbestendige werkgelegenheid, zoals het 

Life Sciences and Health cluster en circulaire economie.  

Bijdrage vanuit economische agenda 

Publieke, private en kennis- en onderwijspartners in de regio Utrecht voeren 

een Regionale Economische Agenda (REA) die in het teken staat van de 

maatschappelijke opgaven: gezonde mensen, toekomstbestendige 

leefomgeving en waardevolle digitalisering. De REA en de partners in het 

regionaal-economische ecosysteem (waaronder de Regionale 

Integrale verstedelijkings- en mobiliteitsstrategie 
Verdichten, mobiliteitstransitie en duurzaam en gezond stedelijk leven voor iedereen 
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Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region, Economic Board Utrecht) koppelen 

expliciet hun inzet (ook financieel) aan brede welvaartsdoelen en duurzame 

ontwikkelingsdoelen (‘SDG's’). Dit sluit aan bij de Groeibrief die stelt dat de 

SDG’s bijdragen aan de ontwikkelrichting op middellange termijn (2030) om 

gericht in te zetten op innovatie. 

Concreet betekent dit dat de regio vooral bedrijven in hun groeiambities 

ondersteunt die een bijdrage kunnen leveren aan oplossingen voor deze 

transitievraagstukken. Het economisch profiel van gezond stedelijk leven richt 

zich dus op een verantwoorde, kwalitatieve groei van de regio. 

Economische ontwikkeling moet bijdragen aan het bereiken van 

maatschappelijke doelen en daarmee aan de brede welvaart. De MRU werkt 

aan een sterke competitieve duurzame economische structuur met 

aantrekkelijke en toekomstbestendige voorzieningen voor bedrijven en 

werknemers. Daarnaast maakt de regio innovatieve ontwikkelingen op het 

gebied van gezond stedelijk leven en circulaire economie mogelijk. Een goed 

voorbeeld hiervan is de Data-en Kennishub Gezond Stedelijk Leven waarin 

overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen én inwoners samen werken aan de 

ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde, praktische en concrete 

producten en diensten, die een positief effect hebben op de gezondheid van 

inwoners. 

 Stedelijk verdichten zorgt voor meer nabijheid 

We faciliteren de verstedelijkingsopgave door een polycentrische ontwikkeling. 

Concreet betekent dit dat de verstedelijking wordt gericht op knopen en de 

dragende metropolitane fiets- en OV-/ lightrail-assen. Dit heeft dat een positief 

effect op de duurzaamheid van het mobiliteitsprofiel. Met een toename van 

(hoog) stedelijke milieus neemt de vraag naar automobiliteit af en de vraag 

 

15 Bron: ‘Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij’, College van Rijksadviseurs,  

naar duurzame vormen van mobiliteit toe15. Voorwaarde is wel dat het 

mobiliteitsaanbod aansluit op deze veranderende vraag.  

 

 

Polycentrisch model (Ruimtelijk Strategie Utrecht 2040) 

 

Concentratie van woningbouw en arbeidsplaatsen, zorgt voor meer nabijheid 

en minder bewegingen, minder hinder en minder vertraging. Het stimuleert 

lopen en fietsen, gezonde manieren van verplaatsen. Door binnenstedelijk te 

verdichten beperken we bovendien het verlies aan kostbaar landschap rond 
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onze steden. Binnenstedelijk verdichten leidt tot minder autoverkeer in de 

steden en leidt tot een toename van actieve vormen van mobiliteit. Er ontstaat 

meer draagvlak voor OV en voorzieningen op fietsafstand. In de Ruimtelijke 

Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040) is de groeistrategie als volgt samengevat en 

geprioriteerd: 

1. Verdichten rondom binnenstedelijke knooppunten; 

2. Verdichten bij knooppunten aan de rand van de stad en verdichten 

binnenstedelijk waarbij groen (inclusief klein groen) en openbare ruimte 

(specifiek pleintjes) waar mogelijk ontzien worden; waarbij hier pas op 

ingezet wordt als (1) volledig benut is; 

3. Buiten de stad. 

Het ruimtelijk-economisch beleid in de regio sluit hierbij aan. Hiermee wordt 

bijgedragen aan het mobiliteitsbeleid, door: 

• Nabijheid: Functiemenging van wonen, werken en voorzieningen in een 

goede mix, zodat minder (lange) verplaatsingen nodig zijn. 

• Concentratie: Intensiveren van het aantal werknemers per hectare 

bedrijvigheid, zodat OV en voorzieningen voor deelmobiliteit met een 

hogere kwaliteit kunnen worden georganiseerd en de sociale veiligheid 

verbetert. 

• Verdichten rond stedelijke knooppunten, omdat hierdoor gebruik van fiets 

en OV gestimuleerd wordt. 

• Zoveel mogelijk de mobiliteitsvraag (in de spits) beperken door middel van 

het stimuleren van thuiswerken (en spitsmijden) om het mobiliteitssysteem 

te ontlasten (met name autonetwerk, OV en parkeren). 

Bij de uitwerking gaat het steeds om het vinden van de juiste balans die 

aansluit bij een specifieke locatie. 

 Mobiliteitstransitie 

Om de voorziene knelpunten op te lossen en de groei aan inwoners, woningen 

en banen in de MRU op een gezonde manier op te vangen is een 

mobiliteitstransitie noodzakelijk én onvermijdelijk. Deze mobiliteitstransitie is 

erop gericht om ruimte-efficiënte, schone en actieve vormen van mobiliteit te 

stimuleren. Daarmee reduceren we emissie van CO2, stikstof, fijnstof en geluid. 

Op deze manier geven we invulling aan de omvangrijke klimaat- en 

milieuopgaven waar we voor staan en bovendien maken we ons leefmilieu 

hiermee aantrekkelijker. 

Te veel verplaatsingen binnen fietsafstand in de stad en de regio worden met 

de auto afgelegd (1-5km: 45%, 5-10km: 65% en 10-15km: 75%). Dit kost relatief 

veel verkeers- en milieuruimte. Door alternatieven aantrekkelijker te maken, 

geven we de mobiliteitstransitie een impuls: minder, anders en duurzamer 

reizen. We zetten binnen de regio in op het maximaal faciliteren van actieve en 

gedeelde mobiliteit, op OV, of op een combinatie hiervan.  

De aanpak die bij deze mobiliteitstransitie hoort, bestaat uit vijf 

samenhangende stappen. In samenhang worden ze ingezet om gezond 

stedelijk leven voor iedereen mogelijk te maken. Het Mobiliteitsplan Utrecht 

2040 vat ze als volgt samen:  

1. Slim bestemmen. Wonen, werken en voorzieningen brengen we dichter bij 

elkaar zodat mensen minder hoeven te reizen. Creëren van nabijheid.  

2. Anders reizen. Samenwerken met werkgevers, onderwijsinstellingen en 

publiekstrekkers in de stad om inwoners en bezoekers te stimuleren om 

waar mogelijk niet, op een ander tijdstip of anders te reizen (met een 

duurzaam vervoermiddel of via een andere route).  
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3. Netwerken op orde. Om de groei van de mobiliteit op te vangen met 

lopen, fietsen, auto en openbaar vervoer moeten deze netwerken worden 

aangepast.  

4. Slim parkeren. Terugbrengen aantal parkeerplaatsen op straat door 

gebruik te maken van P+R in combinatie met OV en deelmobiliteit.  

5. Slim sturen. Beter sturen op het functioneren van het gehele netwerk met 

fiets- en voetpaden, autowegen en openbaar vervoer. Hiermee houden we 

de openbare ruimte aantrekkelijk en maken we de groei mogelijk van 

schone vervoermiddelen die zo min mogelijk ruimte innemen. 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op een essentieel onderdeel van 

‘Netwerken op orde’, te weten het concept van het ‘Wiel met spaken’ als 

ruggengraat van het OV-netwerk en de overstappunten van auto naar OV.  

  

Stimuleren ‘anders reizen’ in de MRU 

In de regio zijn meerdere concrete voorbeelden die ‘anders reizen’ door inwoners, 

werknemers en studenten stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn de USP 

Campusbike, de inzet van mobiliteitsmakelaars voor werkgevers en de Ikfiets-app 

waarmee werknemers punten verdienen door vaker naar het werk te fietsen.   
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Het Utrechtse ‘Wiel met Spaken’ is het logische antwoord op veel van de 

in de vorige hoofdstukken beschreven opgaven. Het Wiel met Spaken 

behelst een schaalsprong in het OV waarmee verschillende gebieden in 

stad en regio direct met elkaar worden verbonden via hoogwaardig 

openbaar vervoer en waarmee een reis via Utrecht Centraal niet meer 

noodzakelijk is. Hiermee wordt niet alleen de druk op Utrecht Centraal 

verminderd, maar ook de leefbaarheid in de buurten verhoogd waar de 

bereikbaarheid toeneemt. Het zorgt ervoor dat iedereen die in de regio 

Utrecht woont, werkt of de stad bezoekt, snel en comfortabel gebruik kan 

maken van openbaar vervoer om op de plaats van bestemming te komen. 

De autoafhankelijkheid in de stad wordt minder wat zorgt voor minder 

toename van de drukte op de wegen in en om de stad. Het belang van het 

Wiel met Spaken overstijgt de stedelijke ontwikkeling van (Regio) Utrecht; 

het lost een nationaal mobiliteitsvraagstuk op doordat het regionale 

verkeer minder via de nationale netwerken wordt afgewikkeld. 

 Dragend concept ruimtelijke ontwikkeling 

Het Wiel met Spaken is een netwerk van hoogwaardige bus-, tram- en 

treinverbindingen. Het ‘Wiel’ is de verdeelring rond Utrecht, die de spaken met 

elkaar verbindt. Het Wiel zorgt voor ontlasting van de hoofdknoop en biedt 

directe, frequente verbindingen tussen woongebieden, P+R-locaties en 

economische kerngebieden. De ‘Spaken’ bieden vanuit de regio en daarbuiten 

verbindingen met het centrum en het nationaal knooppunt Utrecht Centraal. 

Het Wiel met Spaken bouwt logisch voort op het bestaande (H)OV-netwerk in 

de MRU, met de spoorlijnen (intercity en sprinter), de tramlijnen (SuNij en 

Uithoflijn) als bepalende onderdelen.  

Het Wiel met Spaken is op deze wijze de conceptuele drager van de 

polycentrische ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht. Op de plekken waar 

spaken en wielverbindingen elkaar kruisen, ontstaan knooppunten. Naast 

multimodale overstappunten zijn deze knooppunten ook zelf een belangrijke 

bestemming. Hier wordt gewoond, geleefd, gewerkt, gerecreëerd, gesport en 

ontmoet in een (hoog) stedelijk milieu. Het zijn bij uitstek geschikte locaties 

voor nieuwe verstedelijking (wonen en werken).  

 

 

Utrechts Wiel met Spaken  
Dragend concept voor mobiliteits- en verstedelijkingsstrategie 

Concept Wiel met Spaken (Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040) 
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 Beoogde effecten Wiel met Spaken 

De belangrijkste effecten zijn in de inleiding van dit hoofdstuk al benoemd, 

maar worden hieronder worden ze nog eens overzichtelijk opgesomd:  

• Het Wiel met Spaken biedt snelle en directe OV-verbindingen vanuit de 

regio naar belangrijke woon- en werklocaties. Het USP wordt vanuit alle 

windstreken sneller en directer ontsloten. Bestaande en nieuwe woon- en 

werklocaties krijgen een verbeterde aansluiting op het hoofdspoor. Dat 

geldt ook voor de kernen om Utrecht heen, zoals Nieuwegein, Houten en 

Zeist.  

• Het Wiel met Spaken maakt een gezonde verstedelijking mogelijk is. Op 

verschillende plekken in de stad ontstaan interessante knooppunten. Deze 

goed bereikbare plekken vormen bronpunten voor toekomstige woon- en 

werklocaties. In combinatie met flankerend beleid zullen meer mensen 

kiezen voor het openbaar vervoer en minder voor de auto. Dit heeft een 

positief effect op lokale, regionale en nationale vervoersstromen. Bovendien 

leidt dit tot een aantrekkelijker leefmilieu. 

• Het Wiel met Spaken maakt scheiding van nationale en regionale 

verkeersstromen mogelijk waardoor er ruimte voor groei op alle netwerken 

ontstaat: 

• Er is minder noodzaak om via Utrecht Centraal te reizen. In 2040 rijdt 

er op alle belangrijke treinverbindingen minimaal elke 10 minuten een 

trein. Doordat een deel van de snelle treinen ook de stations Leidsche 

Rijn Centrum, Overvecht en Lunetten (inclusief station Koningsweg) 

aandoet, zijn de verbindingen over het wiel en via de OV-knooppunten 

zodanig snel en aantrekkelijk, dat minder mensen via station Utrecht 

Centraal zullen reizen. 

• Met hoogfrequent en hoogwaardig OV wordt een alternatief geboden 

voor de auto. Het Wiel met Spaken zorgt voor een betere spreiding van 

de reizigersstromen. Nieuwe hubs vóór de ring Utrecht vangen verkeer 

af en zorgen voor aantrekkelijke overstapmogelijkheden van auto op OV. 

Hierdoor zal het functioneren van de snelwegring voor doorgaand 

verkeer verbeteren, de bereikbaarheid van de stad toenemen en de 

(parkeer)druk bij belangrijke bestemmingen afnemen.  

 

 Wiel met Spaken gedragen door alle partijen 

Het Utrechts Wiel met Spaken is een door alle betrokken stakeholders in de 

MRU gedragen ontwikkelconcept voor het mobiliteitssysteem van de toekomst. 

Het vormt de ruggengraat voor de mobiliteitstransitie en de basis voor de 

verstedelijkingsstrategie. En daarmee de basis voor de samenwerking tussen 

stad, regio en provincie om de komende decennia aan de stapsgewijze 

ontwikkeling hiervan te werken. Dit wordt onder andere ingevuld in het 

programma U Ned waarin Rijk en Regio samen optrekken.  
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• De grote private investeringsbereidheid van Brainport Eindhoven is uniek in 

Nederland. Met 2,4 miljard euro in 2017 investeert het bedrijfsleven in de 

regio veruit het meeste in research & development (R&D) van heel 

Nederland. De z 
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Foto: Jelle Verhoeks 
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Met deze Groeifondspropositie voor de Merwedelijn, de Waterlinielijn en 

station Lunetten-Koningsweg, zet de MRU een eerste, betekenisvolle stap 

in de realisatie van het Wiel met Spaken. Daarmee legt de MRU de basis 

voor een schaalsprong naar een volwaardig regionaal OV-systeem in 

combinatie met knooppuntontwikkeling. Met dragende HOV-assen als 

basis voor de verstedelijking en een overgang van een monocentrische 

naar een polycentrische stad met meerdere centra.  

 Lightrailnetwerk zuidelijk deel MRU 

Deze eerste fundamentele stap bestaat uit de aanleg van een lightrail netwerk 

in het zuidelijk deel van de MRU in combinatie met knooppunten. Met de 

eerste stap wordt beoogd zoveel mogelijk van de beschreven opgaven in 

samenhang aan te pakken. Een blik op kaart maakt duidelijk waarom juist dit 

de eerste stap is. Het beoogde netwerk ontsluit de bepalende toplocaties (USP) 

en de nieuwe verstedelijkingslocaties. Het zorgt voor een eerste serieuze stap 

naar een tweede hoofdknoop naast Utrecht CS. En het realiseert hoogwaardige 

railverbindingen in windrichtingen (Zeist en Nieuwegein) waar dit tot op heden 

node wordt gemist. De start van de Schaalsprong bestaat uit drie onderdelen:   

1. De Merwedelijn betekent een versnelling van de verbinding van 

Nieuwegein/Westraven naar Utrecht CS. Via een aftakking wordt ook 

Papendorp aangesloten op het lightrailnetwerk. De Merwedelijn ontsluit 

verstedelijkingslocaties in Utrecht Zuidwest, de A12 zone en Nieuwegein. 

Omvangrijke binnenstedelijke woningbouwontwikkeling in Utrecht 

Zuidwest en Nieuwgein wordt met deze verbinding mogelijk.  

2. De realisatie van de Waterlinielijn vanaf knooppunt A12 Westraven, via 

het USP, naar Zeist. Deze verbinding halteert bij de nieuwe knoop 

Lunetten-Koningsweg en ontlast hoofdknoop Utrecht Centraal. Voor OV-

reizigers ontstaat een ’short cut‘ tussen Lunetten-Koningsweg en het USP. 

Zo ontstaat een directere, aantrekkelijke verbinding voor reizigers die 

vanuit de regio en andere delen van Nederland naar het USP willen reizen. 

Bovendien hoeven reizigers niet meer allemaal via Utrecht Centraal te 

reizen.  

3. De realisatie van dubbelstation Lunetten-Koningsweg als overstappunt 

van het nationaal spoornetwerk naar het lightrail- en Sprinternetwerk. Dit 

station is een cruciale schakel in de verdeelring rond Utrecht. Het voorkomt 

dat mensen met een bestemming aan de oostzijde van Utrecht (o.a. USP), 

via Utrecht Centraal moeten reizen. Dit zorgt voor ontlasting van Utrecht 

CS én biedt op de reisrelaties naar Utrecht Oost een volwaardig alternatief 

voor de auto.  

De onderdelen worden hieronder kort nader toegelicht.  

Start Schaalsprong OV 
Samenhangende Lightrailpropositie 
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 Merwedelijn 

De Merwedelijn vormt een snelle, hoogwaardige OV-verbinding met hoge 

capaciteit om de verstedelijkingslocaties te verbinden met Utrecht CS en 

omgeving. Deze nieuwe lightrail ontsluit de verstedelijkingslocaties binnen de 

OV ring en zorgt samen met Waterlinielijn voor ontsluiting van de geplande 

verstedelijking in de A12-zone. Ook biedt deze verbinding een forse 

verbetering voor reizigers uit omliggende gebieden met kortere reistijden en 

hogere betrouwbaarheid. Met deze extra capaciteit en kwaliteit zorgen wij voor 

een goede basis om mobiliteitstransitie in de regio Utrecht te versterken. 

We werken meerdere varianten van de Merwedelijn uit (zie kaart vorige 

pagina), zoals een versnelling van de huidige tramlijn naar Nieuwegein of een 

tramlijn via de Merwedekanaalzone. De praktische uitvoering hebben we op 

hoofdlijnen uitgewerkt. In de plannen voor de Merwedekanaalzone valt een 

tram in de openbare ruimte goed in te passen. 

Vanwege de doorsnijding van hoogstedelijk gebied en de hoge kwaliteitseisen 

aan deze verbinding is de inzet om bij een mogelijk nieuwe route deze zoveel 

mogelijk ongelijkvloers aan te leggen in de vorm van een ‘metrotram’. Op 

termijn is het een optie om de tramverbinding door te trekken door de 

binnenstad naar Utrecht Science Park. 

De variant met aftakking naar Papendorp volgt een deel van het bestaande 

tramtracé en sluit aan op een reeds eerder aangelegde vrije busbaan. Bij het 

ontwerp van die busbaan is rekening gehouden met de eventuele latere 

ombouw naar een trambaan. Dat geldt ook voor de brug over het 

Amsterdamrijnkanaal. 

 Waterlinielijn 

De Waterlinielijn is de belangrijkste maatregel om knelpunten te verminderen. 

De lijn ontlast Utrecht Centraal, verbetert de bereikbaarheid van USP en maakt 

verdere groei van USP mogelijk. De lijn ontsluit bovendien de A12-zone, een 

belangrijke woningbouwlocatie voor de regio Utrecht na 2030 en de 

verstedelijkingslocatie Lunetten-Koningsweg. Ook verbeteren de 

bereikbaarheid en leefbaarheid van bestaand (hoog)stedelijk gebied in 

Overzicht A12-zone (Werkboek Ontwikkelprincipes, januari 2021) Visualisatie hoogstedelijk woonmilieu Merwedekanaalzone (OKRA landschapsarchitecten) 
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Nieuwegein en Zeist. De lijn betekent een substantiële impuls in en verbetering 

van de robuustheid van het regionale OV-systeem. Bij uitval rond Utrecht 

Centraal biedt de Waterlinielijn een tweede route om de stedelijke gebieden 

aan de zuid- en oostkant van de regio met het spoor en met elkaar te 

verbinden. 

De meerwaarde van het doortrekken van de Waterlinielijn naar Zeist is groot. 

Per dag rijden er veel bussen vanaf Zeist via de binnenstad van Utrecht naar 

Utrecht CS. Door de realisatie van een lightrailverbinding naar Zeist-Noord 

hoeven deze bussen niet allemaal meer via de binnenstad van Utrecht te rijden. 

Zo wordt een alternatief geboden voor de groeiende stromen bussen en 

worden conflicten met – de eveneens groeiende stromen – fietsers en 

voetgangers gereduceerd. Dit komt de verkeersveiligheid en leefbaarheid ten 

goede. En maakt zo de binnenstad aantrekkelijker als regionaal centrum en 

(inter)nationale trekpleister.  

Voor inwoners van Zeist betekent het doortrekken van de Waterlinielijn een 

kortere reistijd naar het USP vanuit heel Zeist. De Waterlinielijn zal de 

bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en grond- en vastgoedwaarden van dit 

gebied een extra impuls geven. Het doortrekken naar Zeist draagt verder bij 

aan een spits in twee richtingen waardoor het gehele traject van de 

Waterlinielijn en de bestaande Uithoflijn beter rendeert. Door het aantakken 

van Zeist op de Waterlinielijn ontstaat nieuwe, directe verbindingen tussen 

Zeist en de oostkant van Utrecht en Nieuwegein en zullen minder reizigers 

vanuit Zeist met de auto reizen. Ook wordt hiermee de potentie vergroot voor 

het aanleggen van een hub aan de A28, waar reizigers vanuit het oosten met 

een bestemming in de MRU de overstap kunnen maken naar OV. Dit ontlast de 

Ring Utrecht. Tevens kunnen reizigers uit Zeist naar de Randstad en naar 

Brabant sneller via station Lunetten-Koningsweg reizen waardoor Utrecht 

Centraal wordt ontlast. Met de introductie van lightrail zal een aantal directe 

busverbindingen komen te vervallen en worden sommige regionale reizigers 

geconfronteerd met een extra overstap. Dit vergt een zorgvuldige afweging, 

die de provincie verder uitwerkt in de ‘Netwerkstudie OV’.  

De Waterlinielijn biedt een goede basis om op termijn een doorkoppeling te 

maken bij een eventuele ontwikkeling op termijn van Rijnenburg, met name om 

OV ontsluiting richting Lunetten-Koningsweg en USP mogelijk te maken. De 

verschillende varianten van de Merwedelijn bieden een fundament voor een 

snelle verbinding met Utrecht CS 

 Lunetten-Koningsweg 

Een versterkt station Lunetten Koningsweg creëert een kansrijke overstapknoop 

in het totale OV-netwerk. Daarbij ontstaat een nieuwe verdeelpunt in het 

zuidoosten kan Utrecht waarbij een overstap mogelijk is tussen trein en tram 

en busnetwerk. Het station verknoopt de Waterlinielijn met het nationale 

spoornetwerk en zorgt voor een verschuiving van reizigers van routes van/naar 

Utrecht CS naar buitenom, zodat op verbindingen zoals de Merwedelijn ook 

ruimte bestaat voor verdere groei als gevolg van de ingezette 

mobiliteitstransitie. Het station legt ook de basis voor een verdere 

polycentrische ontwikkeling van de regio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunetten-Koningsweg: een van de Metropoolpoorten van de MRU (Bron: Utrecht Nabij) 



 

8 april 2021 | Pagina 38 van 62 

De Waterlinielijn zal het station mogelijk ongelijkvloers kruisen om een goede 

overstap mogelijk te maken. Naast het bieden van een goede overstapknoop in 

het netwerk zijn er ook kans om deze nieuwe knoop verder te versterken als 

verblijfsgebied met onder andere bestemmingsfuncties. Daarmee wordt 

Lunetten-Koningsweg letterlijk de toegangspoort tot Utrecht voor reizigers uit 

het zuiden en oosten van Nederland. Ook biedt het station voor reizigers uit de 

Randstad met bestemming USP of de zuidflank van de stad een alternatief voor 

een overstap op Utrecht CS. Er zijn verschillende varianten mogelijk voor de 

bediening van dit station. De keuze voor sprinter of IC-station is een nadere 

uitwerking en mogelijk faseringsvraagstuk waarbij belangen van 

bestemmingsreizigers en doorgaande reizigers nog goed moeten worden 

afgewogen. 

 Lightrail maakt andere interventies mogelijk 

Inzet is een volwaardig alternatief te bieden voor de auto in de vorm van snel 

openbaar vervoer naar de meest essentiële bestemmingen in de stad en de 

regio. Dit vormt de basis voor een ‘modal shift’ van auto naar fiets en OV. De 

realisatie van de voorgestelde lightraillijnen is hiervoor het fundament. Zonder 

dit fundament zijn andere onderdelen van het breder pakket van mobiliteits- 

en ruimtelijke ingrepen niet mogelijk. Daarbij gaat het onder andere om: 

• Hanteren van lage parkeernormen bij nieuwe ontwikkelingen. 

• Realiseren van P+R locaties en parkeren op afstand nabij de 

toegangspoorten (Mooi Zeist, Westraven en Papendorp), met een passend 

voorzieningenniveau (waaronder goed voor- en natransport en 

hoogwaardig aanbod van deelmobiliteit). 

• Stimuleren multimodale reis met de fiets in de stad. Waaronder actief 

stimuleringsbeleid voor duurzame mobiliteit bij werkgevers en 

onderwijsinstellingen. 

 

16 Regionaal Toekomstbeeld OV 

De Utrechtse mobiliteitsaanpak gaat uit van deze integrale en brede inzet. Om 

hier invulling aan te kunnen geven, is het lightrailnetwerk dus 

randvoorwaardelijk.  

 Ruim voldoende vervoerpotentie voor lightrail 

Lightrail biedt een hoge kwaliteit voor de reiziger en heeft een grote 

structurerende werking in de ruimtelijke ontwikkeling en het gezonde 

leefmilieu. Het biedt dus kansen op vele vlakken. Uiteraard is het ook belangrijk 

dat er voldoende reizigers zijn voor een gezonde exploitatie.  

Gangbare kentallen in Nederland laten zien dat het bij een reizigersaantal rond 

20.000 per dag al interessant is een vorm van lightrail te verkennen. 

Vervoerkundige analyses16 laten zien dat dit aantal op de meeste deeltracés 

ruimschoots wordt gehaald. Onderstaand figuur geeft de bandbreedte van de 

reizigersaantallen op de Merwedelijn en Waterlinielijn weer in het overzicht van 

de kentallen per OV-modaliteit17.  

 

17 Integrale Mobiliteitskoers Utrecht Zuidwest, middellange termijn, Goudappel 2020 

 
Bandbreedte reizigers  

Merwedelijn en Waterlinielijn 
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In het kader hiernaast wordt kort ingegaan op de meerwaarde van het 

voorgestelde lightrailnetwerk boven andere onderzochte oplossingsrichtingen. 

Opgemerkt wordt dat het in deze propositie gaat om hoogwaardige OV 

verbindingen die met de huidige kennis met de term ‘lightrail’ worden 

aangeduid. Bij de definitieve uitwerking wordt uiteraard de stand van de 

techniek gevolgd en waar interessant en relevant ook gekeken naar innovatieve 

gelijkwaardige alternatieven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meerwaarde lightrail boven andere oplossingen 

Er is breed onderzoek gedaan naar andere mogelijke oplossingsrichtingen voor 

de uitbereiding van het OV-netwerk. Alternatieve oplossingsrichtingen die zijn 

onderzocht zijn onder andere het opwaarderen van diverse stations buiten de 

gemeente Utrecht (Houten, Bunnik en Bilthoven) in combinatie met een nieuwe 

regionale OV-ring en een lightrailnetwerk volledig gericht op Utrecht Centraal.  

Deze oplossingsrichtingen zijn onder andere getoetst op het effect op NMCA 

knelpunten (waaronder Utrecht Centraal), op bereikbaarheid (economisch en 

sociaal), technische maakbaarheid, exploitatie, reizigersopbrengsten en 

benodigde investeringen. De effectiviteit van deze oplossingsrichtingen was lager 

dan de voorgestelde schaalsprong OV met de Merwedelijn en Waterlinielijn. 

Reizigersstromen op de hoofdverbindingen zijn daarnaast te groot om efficiënt te 

faciliteren door een grotere inzet van busvervoer.  

Foto: Jelle Verhoeks 
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• De grote private investeringsbereidheid van Brainport Eindhoven is uniek in 
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Nederland. De z 
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De Merwedelijn en Waterlinielijn zorgen er, in combinatie met station 

Lunetten-Koningsweg aantoonbaar voor dat: 

a) de toplocaties (waaronder USP) zowel regionaal als nationaal beter 

bereikbaar worden en daarmee de agglomeratiekracht vergroot. Op 

USP kunnen tot voorbij 4.000 R&D banen extra worden gecreëerd; 

b) de groei van nieuwe woningen en arbeidsplaatsen wordt opgevangen. 

De lightraillijnen maken 45.000 tot 73.000 woningen en 27.500 tot 

49.500 arbeidsplaatsen mogelijk; 

c) er een concurrerend alternatief wordt geboden voor de auto en 

Utrecht Centraal. Het autoverkeer op de Ring Utrecht neemt in 

combinatie met maatregelen als fiets, parkeerbeleid en spitsmijden in 

de ochtendspits tot 14% af en door 20% minder regionale reizigers op 

Utrecht Centraal ontstaat er in algemene zin ruimte voor groei van het 

aantal treinreizigers (tot 50%). 

Dit hoofdstuk gaat nader in op deze effecten van de lightrailpropositie. In 

het volgende hoofdstuk wordt dat concreet vertaald in kosten en baten in 

termen van verdienvermogen.  

 Versterken agglomeratiekracht MRU en positie USP  

De aanleg van het voorgestelde lightrailnetwerk zorgt ervoor dat de 

economische kerngebieden beter worden ontsloten. Bedrijven, instellingen en 

inwoners van de metropoolregio Utrecht profiteren van betere bereikbaarheid 

en kortere reistijden. Dit draagt bij aan versterking van agglomeratie-effecten. 

Dit heeft een stedelijke, regionale, maar ook nationale component. Naast 

verbetering van de binnenstedelijke bereikbaarheid, verbetert ook de regionale 

ontsluiting van woon- en werklocaties. Denk hierbij aan Zeist en Nieuwegein, 

maar ook aan Bilthoven en Bunnik.  

Met de realisatie van het knooppunt Lunetten-Koningsweg wordt ook 

bovenregionale en nationale connectiviteit sterk verbeterd. Denk hierbij aan de 

verbinding van de internationaal georiënteerde campus USP naar gerelateerde 

bedrijvenclusters in het oosten (Amersfoort, Wageningen) en het zuiden (Den 

Bosch, Eindhoven) en de metropoolregio’s als MRA en MRDH.  

Het lightrailnetwerk zorgt dus voor een impuls voor de waardeketens, zowel 

binnen als buiten de regio. Het leidt tot reductie van economische zoekkosten 

en versterking van het innovatiepotentieel binnen hoogwaardige kennismilieus. 

Concreet biedt de verbeterde (OV)-bereikbaarheid van USP de mogelijkheid 

om tot meer dan 4.000 R&D-georiënteerde banen te creëren. Juist deze 

banen, die de bestaande sterktes op het gebied van medtech, biotech en 

klimaatkennis verder versterken, leiden tot extra waardecreatie en een bijdrage 

aan het regionale en nationale verdienvermogen.  

Hiermee kapitaliseert de propositie de onderbenutting van het economisch 

potentieel van de Metropoolregio Utrecht. Dit agglomeratie-effect wordt 

versterkt, doordat de lightraillijnen een intensievere verstedelijking (meer 

woningbouw) mogelijk maken.  

Hiernaast kan in algemene zin worden opgemerkt dat het aannemelijk is dat 

het vastgoed binnen de invloedssfeer van de Waterlinie- en Merwedelijn en de 

tweede hoofdknoop Lunetten-Koningsweg in waarde zal stijgen. Vergelijkbare 

effecten zijn recent ook elders gerealiseerd, zoals rond RandstadRail (lightrail 

tussen Rotterdam en Den Haag) en in Amsterdam (Noord-Zuidlijn). 

Hieronder wordt specifiek ingegaan op de agglomeratie-effecten voor USP en 

de bredere regio.  

 

 

Effecten Lichtrailpropositie 
Agglomeratiekracht versterkt, groei wordt opgevangen en Draaischijf blijft draaien 



 

8 april 2021 | Pagina 42 van 62 

Versterken positie USP 

Het voorgestelde lightrailnetwerk draagt letterlijk en figuurlijk bij aan de 

doorontwikkeling van het Utrecht Science Park als toplocatie voor onderwijs, 

kennis, innovatie en R&D ontwikkelingen. De connectiviteit met omliggende 

gebieden vergroot de reikwijdte van de kennisspillovers en versterkt de 

valorisatie. Niet alleen in de eigen regio, maar door opbouw, uitbouw en 

verlenging van de waardeketens (productie, toelevering, verdere product- en 

dienstontwikkeling) juist ook in andere regio's.  

Bedrijven en instellingen als Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, UMC 

Utrecht, Danone Nutricia Research, Genmab, Bilthoven Biologicals en Intravacc 

profiteren van een verbeterde bereikbaarheid van USP. Dit maakt het voor hen 

makkelijker om talent aan te trekken en te behouden en versterkt het nationale 

en internationale samenwerkingsverbanden en waardeketens. Hierbij gaat het 

niet alleen om de hoofdlocatie in Utrecht maar ook om de USP-satellietlocatie 

op korte afstand (Utrecht Science Park Bilthoven) en de overlooplocatie in 

Zeist. En het geldt daarbij ook niet alleen voor de genoemde bedrijven, maar 

 

18 BCI, 2020 

ook voor de vele ‘spin-off-companies’. Bedrijven die in veel gevallen zijn 

gebaseerd op intellectueel eigendom dat is gegenereerd door de Universiteit 

Utrecht of het UMC Utrecht. Publieke R&D wordt op deze wijze omgezet in 

privaat verdienvermogen (valorisatie). 

Een infrastructurele investering betekent ook een specifieke impuls voor de 

aantrekkingskracht van USP en zijn regionale satellietlocaties op R&D-

intensieve organisaties of organisatieonderdelen. Dit betekent groei van 

kennisintensieve werkgelegenheid, zowel in kennisproductie als 

kennisbenutting in de waarde-/productieketen. Verondersteld wordt dat de 

bestedingen aan R&D toenemen met tot meer dan 4.000 R&D-gerelateerde 

arbeidsplaatsen18 als gevolg van de aanleg van het lightrailnetwerk.  

 

 

Koppeling andere groeifondsproposities 

Het R&D accent binnen USP ligt op R&D met grote groeipotentie: gezondheid 

(biotech, farma, medtech), duurzaamheid (energie, klimaat, civiele techniek) en 

voedingstechnologie (Balland & Boschma, 2020). Dit komt ook tot uiting in de 

participatie van de regio Utrecht, m.n. via haar kennisinstellingen (UU en 

UMCU), in enkele kennis & innovatie proposities die ingediend zijn voor het 

Nationaal Groeifonds (RegmedXB, Health-RI, FoodSwitch en NL AI-Coalitie). Met 

deze specialisaties levert Utrecht nationaal en internationaal een bijdrage aan 

het zowel het toekomstige BBP van Nederland als de brede welvaart van 

mensen. Er liggen daarmee voldoende aanknopingspunten om het Utrechtse 

niveau aan R&D te verhogen, onder andere door het verbeteren van de 

bereikbaarheid met lightrail. 
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Breder economisch effect regio 

De propositie heeft een breder economisch effect (zie nevenstaand tekstkader). 

Ook andere economische kerngebieden binnen (Midden) Nederland profiteren 

immers van deze ingreep. Daarmee stijgt het arbeids- en klantpotentieel voor 

bedrijven en het potentiële bedieningsgebied van onderwijsinstellingen en 

voorzieningen, ook in andere economische kerngebieden in de regio. 

Werkgelegenheid die minder R&D-gebonden is (kantoren en productie), zal 

hierdoor ook op andere plekken in de regio landen. Betere toegankelijkheid 

van kennisclusters draagt via bovenregionale waarde- en productieketens bij 

aan groei, zowel in Utrecht als in andere regio's. 

De maatregelen zorgen er onder andere voor dat Utrecht Centraal kan 

doorgroeien als landelijk knooppunt. Ook bedrijven en organisaties die mede 

afhankelijk zijn van kennis ontwikkeld op het USP profiteren zodat 

kennisspillovers een grotere geografische reikwijdte hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versterken kennisecosysteem Midden-Nederland 

Het voorstel draagt bij aan versterking van de centrale as in het 

kennisecosysteem in Midden-Nederland: die tussen het Utrecht Science Park en 

de campus van Wageningen University & Research. Gezamenlijk hebben deze 

twee universiteiten een mondiaal leidende positie op het gebied van 

klimaatwetenschappen, gezondheid, toekomstbestendige leefomgeving en 

gezonde voeding. Meer dan de helft van de Nederlandse studenten op het gebied 

van klimaat- en milieuwetenschappen wordt aan deze twee instituten opgeleid. 

Bijna een kwart van de Nederlandse studenten op het gebied van gezondheid en 

biotechnologie is aan deze instituten verbonden. De toekomstgerichtheid van de 

instituten wordt onderstreept door de alliantie die UU, UMCU, WUR en 

Technische Universiteit Eindhoven hebben gesloten. Zo worden kennisclusters op 

het gebied van gezondheid, milieu, voeding en technologie nauw met elkaar 

verbonden (zie ook Kamerbrief (met bijlagen) inzake Versterken van onderzoeks- 

en innovatie-ecosystemen, 2020). Bundeling van expertise, excellentie in 

onderzoek en herkenbare sterktes zorgen voor een maximale hefboom op R&D 

en aantrekkingskracht op investeringen in nieuwe en bestaande bedrijven. 
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Mogelijke versterking LSH-cluster 

De MRU is een sterke Life Science & Health (LSH) regio die verder reikt dan het 

USP. Versterking van dit LSH-cluster zal in de toekomst dan ook op meerdere 

plekken in de regio (kunnen) neerslaan. Op nevenstaande kaart zijn 

verschillende locaties aangemerkt waar in de periode tot 2040 potentie is voor 

uitbreiding en versterking van de regionale LSH-cluster19. Hetzij als locatie voor 

R&D, productie, of kantoorfuncties.  

  

 

19 BCI, 2021 

Foto Huibrecht Instituut: Jurjen Drenth 
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 Ruggengraat gezonde verstedelijking MRU 

De twee lightrail verbindingen vormen de ruggengraat van de 

uitbreidingsopgave van stad en regio (zie kaart volgende pagina). Van de in 

totaal 125.000 te bouwen woningen in de MRU, komen tussen de 45.000 en 

73.000 woningen in de directe invloedssfeer van de nieuwe verbindingen te 

liggen. Van de 80.0000 nieuwe arbeidsplaatsen, gaat het om tussen de 27.500 

en 49.500 arbeidsplaatsen in de directe invloedssfeer van de 

lightrailverbindingen. Het gaat hier om de beoogde ontwikkeling tot 2040. 

De lightrailverbindingen bieden een robuust mobiliteitssysteem om de groei in 

inwoners en arbeidsplaatsen te faciliteren. Hiermee wordt (extra) congestie op 

de Ring Utrecht voorkomen, hetgeen tot groot economisch verlies voor 

ondernemend Nederland zou leiden. Zonder deze verbindingen kan maar een 

klein deel van het beoogde woonvolume gerealiseerd worden, waarmee de 

grote druk op de woningmarkt verder zal toenemen.  

De tabellen op de volgende pagina geven een indicatie van de bandbreedte 

van de woningen en arbeidsplaatsen die in de directe invloedssfeer van de 

nieuwe lightraillijnen kunnen worden gerealiseerd. 

Ook locaties die niet direct aan deze lijnen liggen, profiteren van de betere OV-

bereikbaarheid. Door een sterker OV-mobiliteitsprofiel kan ook daar in hogere 

dichtheden, met een lagere parkeernorm, worden gebouwd. Daarnaast bieden 

de lightraillijnen een toekomstvaste basis voor verdere verstedelijking op lange 

termijn. Zo bouwt een eventuele ontwikkeling van Rijnenburg voort op het 

basisnetwerk dat met deze lightraillijnen wordt gelegd.  

Zonder realisatie van de lightrailverbindingen loopt het hele mobiliteitssysteem 

vast. Hierdoor kan op (een deel van) de beoogde woningbouwlocaties niet in 

de beoogde dichtheden worden gebouwd en op bepaalde plekken, zoals de 

A12 zone, helemaal niet worden gebouwd. 

 

20 Overig grondgebied buiten Metropoolpoort Zuid 

Woningen   Bandbreedte tot 2040 

CS    14.500 – 17.500 

Metropoolpoort Zuid  13.500 – 24.000 

Metropoolpoort Oost  9.500 - 22.000 

Nieuwegein20   4.500 – 4.500 

Zeist    3.000 – 5.000 

Totaal     45.000 – 73.000 

 

Arbeidsplaatsen  Bandbreedte tot 2040 

CS    9.500– 18.000 

Metropoolpoort Zuid  10.500 – 15.500 

Metropoolpoort Oost  7.500 -16.000 

Nieuwegein   pm  

Zeist    pm 

Totaal    27.500 – 49.500 
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 Draaischijf blijft draaien 

Het lightrailnetwerk heeft een regionale (metropolitane) functie. Het schept 

letterlijk ruimte voor bovenregionale verkeersbewegingen (via Ring Utrecht of 

Utrecht CS). Met een OV-systeem als volwaardig alternatief voor de lokale en 

regionale autoritten wordt ingezet op een modal shift en wordt de Ring 

Utrecht deels ontlast van regionaal verkeer. Het nationale, doorgaande verkeer 

ervaart minder hinder van de groei van regio Utrecht. En door het verleggen 

van de reizigersstroom via station Lunetten-Koningsweg en de Waterlinielijn 

hebben nationale OV-reizigers minder last van de drukte op en rondom CS.  

Concurrerend alternatief voor de auto 

Een belangrijke voorwaarde voor groei is dat het nationale wegennet er niet 

extra door wordt belast. Dit geldt specifiek voor de Ring Utrecht (tussen 

knooppunten Oudenrijn en Rijnsweerd).  

De realisatie van het lightrail netwerk levert langs twee lijnen een bijdrage aan 

het beperken van de groei van het autoverkeer op de Ring rondom Utrecht. De 

Waterlinielijn zal een aantrekkelijk alternatief zijn voor de autoritten binnen de 

regio waar in veel gevallen gebruik wordt gemaakt van de Ring Utrecht, en 

door een overstap te bieden op hubs langs snelweglocaties wordt 

bewerkstelligd dat forenzen en bezoekers van de stad voor de ring op het OV 

overstappen. 

Uit berekeningen in het kader van het Mobiliteitsplan van de gemeente Utrecht 

blijkt dat – indien alleen de effecten van de netwerkaanpassingen in 

aanmerking worden genomen –er in 2040 een reductie van het totale 

autoverkeer in de ochtendspits van 5% op de Ring Utrecht in 2040 optreedt ten 

opzichte van het referentiemodel. Wanneer dit in combinatie gebeurt in 

combinatie met een pakket flankerende maatregelen (de 4 andere stappen van 

de Utrechtse Mobiliteitsaanpak) is een totale reductie van 14% in de 

ochtendspits mogelijk. NB: Deze percentages hebben betrekking op de Ring 

Utrecht (met inbegrip van de parallelwegen), niet op het gebied binnen de 

Ring. 

Meerwaarde Lunetten-Koningsweg als IC-station 

De voorgestelde propositie gaat uit van een aansluiting van knoop Lunetten-

Koningsweg op het landelijk spoornetwerk. Berekeningen in het Regionaal 

Toekomsbeeld OV laten zien dat de potentie bij een volwaardige IC-status zelfs 

zo groot is dag het in combinatie met de aanleg van de Waterlinielijn tot de 10 

drukste stations van Nederland zou kunnen gaan behoren, vergelijkbaar met de 

omvang van het huidige station Amsterdam Zuid. Dit in lijn met de filosofie van 

het Wiel met Spaken. In algemene zin werkt het Wiel met Spaken ‘beter’ 

wanneer (een deel van) de Intercity’s die hier langs rijden, ook halteren.  

Wanneer er alleen frequente Sprinters stoppen, dan werkt het principe van Wiel 

met Spaken nog steeds, maar is het effect kleiner. Dan wordt Utrecht Centraal 

minder ontlast, zowel wat betreft in- en uitstappers, fietsers als bus- en 

tramreizigers. Daarnaast neemt ook het verwachte aantal in- en uitstappers met 

ruim de helft af wanneer het station niet als IC, maar als Sprinterstation zou 

worden gerealiseerd (71.000 vs. 31.000). Berekeningen laten tevens zien, dat het 

ontbreken van een IC status Lunetten-Koningsweg resulteert in 7.000 OV-reizen 

minder per dag via de Waterlinielijn. Deze groep profiteert daarmee niet van een 

reistijdwinst. Daarnaast zijn er zo’n 46.000 treinreizigers die via Utrecht Centraal 

blijven reizen en/of via andere modaliteiten, wat extra belasting van de ring 

Utrecht en Utrecht CS met zich meebrengt. 

De meerwaarde van een IC-status voor Lunetten-Koningsweg lijkt hiermee 

evident. Echter, voor een definitief besluit hierover is nadere weging nodig 

tegenover andere belangen, zoals het snel verbinden van landsdelen (eventueel 

reistijdverlies voor doorgaande reizigers), de waarde van het Sprinternetwerk en 

bediening op de internationale corridor naar Duitsland.  

Partijen in de spoorsector (ProRail/NS) delen het principe dat er een impuls in 

het regionale HOV/lightrailnetwerk nodig is om de opgaven aan te pakken. En 

dat het Wiel met Spaken hiervoor een sterk concept biedt en de Waterlinielijn en 

Merwedelijn daarin logische eerste stappen zijn. Ook wordt gedeeld dat 

Lunetten-Koningsweg een logische knoop voor de regionale reiziger is. De exacte 

bediening van deze knoop is vervolgens het resultaat van een integrale afweging 

door alle betrokken partijen.  



 

8 april 2021 | Pagina 48 van 62 

Ontlasten Utrecht CS 

Ook het hoofdspoor wordt ontlast met de twee lightrailverbindingen. Terwijl 

het OV-aandeel met deze ingrepen provinciebreed aanzienlijk toeneemt (12% 

in 2040), vindt tegelijk nauwelijks groei van het aantal overstappers op Utrecht 

Centraal plaats. Een groter aandeel OV-reizigers kiest namelijk andere routes. 

Met de maatregelen is het mogelijk om de groei in de regio te faciliteren én de 

focus van de verwachte reizigersgroei op Utrecht CS te verleggen van een in- 

en uitstapstation naar een (internationaal) overstapknooppunt.  

Het resultaat is een toename van het aantal overstappen binnen het 

treinsysteem (+50%) en een afname van knelpunten in de directe 

stationsomgeving door andere routekeuzes van bus- en tram reizigers (–20% 

in- en overstappers tussen bus en tram en –45% inclusief overstappers 

bus/tram naar trein). De effecten word  en mede bepaald door de 

verbeteringen in het spoornetwerk vanuit de landelijke netwerkvisie. 

Lunetten-Koningsweg in potentie 9e station van Nederland 

Berekeningen laten zien dat Lunetten-Koningsweg in 2040 in potentie het 9e 

station van Nederland kan zijn indien het dubbelstation op termijn een 

volwaardige IC status zou krijgen. Hieronder een overzicht van de top 10 

drukste stations van Nederland in 2040 (doorrekening Nationaal Toekomstbeeld 

OV). Met 71.000 reizigers komt Lunetten-Koningsweg in deze de top 10.  

1. Utrecht Centraal  257.000 

2. Amsterdam Centraal  192.000 

3. Schiphol Airport  147.000 

4. Rotterdam Centraal  118.000 

5. Den Haag Centraal  117.000 

6. Leiden Centraal  96.000 

7. Eindhoven   92.000 

8. Amsterdam Zuid  86.000 

9. Amsterdam Sloterdijk  53.000 

10. Zwolle   50.000 

Het gaat hierbij uitdrukkelijk om de potentie van dit station. Of een IC-status 

daadwerkelijk wordt gerealiseerd, hangt af van een bredere belangenafweging 

zoals in het kader op de vorige pagina aangegeven. 

 Samenhangend effect Schaalsprong 

De lightrailpropositie bestaat uit drie samenhangende onderdelen die op hun 

beurt weer deel uitmaken van een groter concept (Wiel met Spaken / 

mobiliteitstransitie). De meerwaarde van deze drie onderdelen in samenhang is 

groot.  

Enkel realisatie van dubbelstation Lunetten-Koningsweg zou niet veel 

knelpunten oplossen, zo blijkt uit doorrekeningen. Zonder (snelle) Waterlinielijn 

is het bereik van het dubbelstation beperkt tot de directe omgeving. 

Bovenregionale treinreizigers van/naar USP, Nieuwegein en de A12-zone zullen 

via Utrecht Centraal blijven reizen waardoor de druk op de centrale knoop blijft.  

De Waterlinielijn helpt bij het oplossen van knelpunten. Het heeft een grote 

vervoerwaarde voor reizigers vanuit de Zuidlob naar USP; en een nog grotere 

vervoerswaarde bij doorontwikkeling van Lunetten-Koningsweg tot 

intercitystation zodat ook reizigers vanuit Arnhem, Den Bosch, Amsterdam en 

Rotterdam/Den Haag een alternatief voor CS hebben. 

Benadrukt dient te worden dat bij een soberder uitvoering de beoogde 

schaalsprong niet zal worden gerealiseerd. De beoogde schaalsprong met 

betere verbindingen en significant meer woningbouw, die via agglomeratie-

effecten leidt tot creatie van arbeidsplaatsen en structureel meer economische 

groei. Met andere woorden: hoe minder groot de schaalsprong, hoe minder 

toekomstbestendig de oplossing, en hoe groter het risico dat op relatief korte 

termijn toch weer extra investeringen gedaan zullen moeten worden. Dat zou 

geen efficiënte aanwending van schaarse middelen zijn.  
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 Bijdrage brede welvaart 

Brede welvaart kijkt naar de materiële welvaart en het immateriële welzijn van 

mensen. Gezondheid, sociale verbanden, een veilige en aangename woon- en 

leefomgeving vormen daarin sleutelfactoren. Maar ook het hebben van werk 

naar vermogen en een betaalbare woning. De partijen in de Utrechtse regio 

willen dat investeringen op het hoogste schaalniveau bijdragen aan het 

welbevinden van de individuele burger, jong en oud, werkend en niet werkend, 

praktisch en theoretisch opgeleid. Pas dan draagt welvaartsverhoging op het 

macro-niveau ook bij aan de welvaart op straat.  

Voor Utrechtse partijen - overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, 

ondernemers, maatschappelijke organisaties - is de keuze voor gezond 

stedelijk leven als regionaal motto dan ook een zeer logische. Investeringen 

moeten bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners, in 

het hier & nu en later. Dat kunnen investeringen zijn in infrastructuur en 

economisch beleid, in natuur en in woningen. De regio geeft daarmee ook 

concreet invulling aan de relatie die in de Omgevingswet en de Omgevingsvisie 

wordt gelegd tussen ruimtelijke inrichting en gezondheidsbevordering21.  

Deze focus op gezondheid heeft niet alleen een maatschappelijke component 

maar in het Utrechtse ook nadrukkelijk een economische. Ze wortelt in een 

kennis- en innovatiesysteem dat rust op hoogwaardige expertise over 

gezondheid van mens en dier, en de relatie met omgevingsfactoren.  

Het economisch potentieel en de maatschappelijke impact van dit systeem 

kunnen nauwelijks worden overschat. Met een toenemende verstedelijking in 

alle delen van de wereld groeien de zorgen over het gezond, klimaatbestendig 

en duurzaam houden van deze concentraties van menselijk talent. In Utrecht 

bieden we bouwstenen voor oplossingen, die bijdragen aan het internationale 

concurrentievermogen van Nederland. En uiteraard moeten we dan in onze 

eigen mooie achtertuin beginnen: de Utrechtse regio.  

 

21 kabinetsreactie (2019) op Rli-advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' 

Foto: Juri Hiench 
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De propositie leidt tot een aantal maatschappelijke en duurzaamheidseffecten. 

Het levert een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Vermindering van CO2 

uitstoot door een sterke toename van minder vervuilende verplaatsingen 

(lopen, fiets, OV), en door een duurzame vorm van verstedelijking (lager 

energiegebruik, kortere verplaatsingen). Het maakt de mobiliteitstransitie 

mogelijk naar een stedelijke regio waarin lopen, fietsen én OV centraal en 

boven de auto staan. Waarin er minder ruimte is voor de auto en meer ruimte 

(elders) voor groen, klimaatadaptatie, energieopwek, cultuur (Nieuwe Hollande 

Waterlinie). Bovendien draagt meer aandacht voor de actieve 

mobiliteitsvormen (lopen, fiets) bij aan de gezondheid en vitaliteit van mensen. 

Naast een investering in lightrail vraagt gezonde verstedelijking om voldoende 

ruimte voor en investeringen in groen, sport, maatschappelijke voorzieningen 

en energieopwekking. Deze aanpak, de "Utrechtse barcode", is mede bepalend 

voor de mate van verstedelijking die we uiteindelijk met elkaar weten te 

realiseren. 

Berekeningen tonen aan dat de groei van de regionale economie door het 

voorstel met 1,9 procent verhoogt ten opzichte van de basislijn. Dit is op basis 

van investeringen in de railinfrastructuur (1 procent) en het effect van 

bestedingen aan R&D (0,9 procent), als gevolg van een veronderstelde groei 

van 4.000 R&D banen. Met de 1,9 procent extra groei van het BRP draagt 

de regio voor 0,2 procent jaarlijks bij aan de nationale groei.  

Kosten en baten van de lightrail propositie zijn gericht in beeld gebracht in een 

maatschappelijke business case. Uit deze studie blijkt dat met name 

agglomeratiekracht en mobiliteitseffecten de grootste baten vormen, naast 

positieve effecten zoals leefbaarheid, woningmarkt en energiebesparing. Het 

effect op de agglomeratiekracht is relatief hoog ten opzichte van andere 

integrale gebiedsontwikkelingsprojecten. Dit is een gestapeld effect van 

toevoeging van een relatief groot aantal woningen in een klein gebied, dat 

bovendien economisch welvarend is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Score Utrecht op index Regional well-being (bron: OECD) 
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Foto: Claire Bontje 
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De verschillende effecten van de lightrailpropositie zijn in een 

maatschappelijke businesscase gekwantificeerd en gemonetariseerd. 

Daarmee is inzicht in de maatschappelijke kosten en baten die 

samenhangen met de schaalsprong OV die in gang wordt gezet met de 

lightrailverbindingen. Uit deze analyse blijkt dat de maatschappelijke en 

economische baten van de propositie opwegen tegen de kosten. 

 Wat kost het? 

De totale kosten van de lightrail lijnen en het dubbelstation Lunetten-

Koningsweg tellen op tot 2,43 miljard euro. De opbouw is als volgt: 

 

 

Hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat de lightrail lijnen zich bevinden zich 

in de fase van beleidsvoorbereiding. Kosteninschattingen zijn gebaseerd op 

ervaringscijfers van aanleg per strekkende kilometer, inschatting van 

benodigde inpassingskunstwerken, vastgoed- en plankosten, kosten proef- en 

testbedrijf. Bedragen zijn inclusief BTW, in miljoenen euro’s. Het betreft een 

kosteninschatting van de op dit moment meest waarschijnlijke varianten van de 

lightrail lijnen. Deze kan nog variëren naar gelang de planvormingsfase tot 

keuze voor andere varianten met grotere of kleinere inpassingsmaatregelen 

leidt.  

 Wat levert het op? 

Er treden twee voorname baten op als gevolg van het realiseren van de 

lightrailverbindingen. Door het opgewaardeerde OV-systeem treden diverse 

mobiliteitseffecten op en wordt het mogelijk om tot 2040 sterker stedelijk te 

verdichten. In het vervolg van deze paragraaf gaan we nader in op de 

belangrijkste uitkomsten uit de maatschappelijke businesscase.  

Financiële effecten 

De maatschappelijke businesscase is vanuit de integrale opgave op het gebied 

van mobiliteit, infrastructuur en verstedelijking opgesteld. Om die reden zijn 

naast de in paragraaf 7.1 beschreven kosten voor het mobiliteitssysteem, ook 

kosten meegerekend om binnenstedelijke gebiedsontwikkeling te realiseren. 

Het gaat om verschillende bovenplanse ingrepen in de ontsluiting van 

projectgebieden, het verbeteren van de openbare ruimte (zoals 

groenvoorzieningen), het uitplaatsen van hinder gevende bedrijvigheid en 

wegnemen van fysieke barrières in de stad. Het betreft in totaal een investering 

van circa 700 miljoen euro (nominaal, exclusief BTW). Een deel van deze 

investeringen dient ook de bestaande stad, in de maatschappelijke 

businesscase is om die reden onderscheid gemaakt in de volledig toerekenbare 

investeringen en deels toerekenbare investeringen. Daarbij zijn diverse 

ingrepen reeds noodzakelijk om de autonome groei van Utrecht te faciliteren. 

Het gaat om een pakket maatregelen ter waarde van circa 130 miljoen euro 

(nominaal, excl. BTW).  

Baten wegen op tegen de kosten 
Bijdrage aan nationaal verdienvermogen 

Onderdeel  Kosten (miljoen €) 

Waterlinielijn 1.256 

Merwedelijn  870 

Station Lunetten/Koningsweg 300 

Totaal  2.426 
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Verder is in de analyse rekening gehouden met de langjarige financiële 

effecten die ontstaan als gevolg van de verschillende ingrepen in het 

mobiliteitssysteem. Het betreft de kosten voor het beheer en onderhoud van 

de nieuwe infrastructuur (geraamd op circa 15 miljoen per jaar) en de 

exploitatiekosten en -opbrengsten (nog niet expliciet doorgerekend en 

verondersteld kostenneutraal te zijn).  

 

Mobiliteitseffecten 

Als gevolg van de ingrepen in het OV-systeem treden een drietal 

netwerkeffecten op:  

1. Station Utrecht Centraal wordt ontlast. Utrecht Centraal is een 

belangrijke draaischijf voor het landelijk spoornetwerk en regionaal bus- en 

tramvervoer. De druk op het station neemt de komende jaren toe. De 

verschillende lightrailverbindingen en het realiseren van Lunetten-

Koningsweg zorgen ervoor dat deze druk verlicht wordt. Een minder 

geconcentreerde bundel van OV-verbindingen is nodig om iedereen snel 

van A naar B te krijgen. Daardoor neemt vertraging in regionaal bus- en 

tramvervoer af, waardoor de betrouwbaarheid van het OV-systeem 

toeneemt. Daarnaast neemt het comfort voor reizigers toe (minder volle 

bussen, trams, treinen én perrons). Deze effecten zijn op basis van de ‘value 

of time’ gewaardeerd op circa 10 miljoen euro per jaar vanaf 2030. 

2. De bereikbaarheid voor bewoners van en werknemers (bezoekers aan) de 

regio Utrecht wordt verbeterd. De lightrailverbindingen zorgen er op 

bepaalde trajecten voor dat de reistijd voor een grote groep reizigers 

afneemt. Er worden immers nieuwe (kortere) verbindingen gerealiseerd en 

bestaande verbindingen worden opgewaardeerd (van bus naar lightrail). 

Deze effecten zijn gewaardeerd op circa 50 miljoen euro per jaar vanaf 

2035. 

3. Een modal shift treedt op. Er zijn meer mensen die gebruik maken van het 

openbaar vervoer. Zij zullen minder de auto gebruiken. Daardoor treden 

verschillende zogeheten ‘externe effecten’ op, bijvoorbeeld op het gebied 

van congestie, milieu, gezondheid, infrastructuurkosten, CO2 en geluid. 

Deze effecten zijn gewaardeerd op circa 9 miljoen euro per jaar (peiljaar 

2030).  

 

Effecten verstedelijking 

Als gevolg van de verdere verstedelijking in de regio Utrecht, de 

binnenstedelijke verdichting in de stad en de ingrepen in de openbare ruimte 

treden diverse maatschappelijke effecten op.  

• Duurzaam mobiliteitsgedrag nieuwe bewoners en werknemers. In de 

maatschappelijke businesscase is een vergelijking gemaakt tussen het 

projectalternatief, waarin sprake is van het realiseren van de woningen en 

arbeidsplaatsen op hoogstedelijke locaties, en nulalternatief, waarin de 

woningen en arbeidsplaatsen op locaties elders, meer verspreid over de 

regio (of het land) op minder goed met OV bereikbare locaties worden 

gerealiseerd. nabij HOV. In de regel leidt het ontwikkelen van 

binnenstedelijke locaties tot minder autoverkeer dan wanneer de woningen 

en arbeidsplaatsen op uitleglocaties gerealiseerd worden. De nabijheid aan 

voorzieningen (horeca, winkels, theaters) en banen is groter op 

binnenstedelijke locaties wat de noodzaak tot autogebruik kleiner maakt 

en de mogelijkheid om de fiets te gebruiken vergroot. Bovendien is het 

OV-aanbod op binnenstedelijke locaties groter wat een extra effect heeft 

op een reductie van het autogebruik en ook mogelijkheden biedt om 

autobeperkende maatregelen in de gebiedsontwikkeling mee te nemen. De 

externe effecten van het duurzamere mobiliteitsgedrag zijn gewaardeerd 

op circa 17 miljoen euro per jaar.   

• Agglomeratiekracht. De agglomeratiekracht in de regio Utrecht stijgt als 

gevolg van een hogere effectieve dichtheid in de stad. Uit verschillende 

onderzoeken van het CPB komt naar voren dat de productiviteit in 

stedelijke gebieden hoger is naarmate daar meer mensen wonen en 
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werken. De drijvende gedachte achter deze agglomeratie-effecten is dat 

mensen en bedrijven profijt ondervinden van de aanwezigheid van andere 

mensen of bedrijven in hun omgeving. Deze agglomeratie-effecten worden 

ook wel uitgesplitst in matching, sharing en learning. Het 

agglomeratiekracht effect is gewaardeerd aan de hand van de relatieve 

toename van het aantal inwoners in de regio Utrecht. Het gaat om een 

versimpelde manier om het effect tot uitdrukking te brengen, gebaseerd 

op de publicatie ‘Stad en Land’ (CPB, 2010. Uit die studie blijkt dat een 

verdubbeling van het aantal inwoners zorgt voor een stijging van de 

productiviteit van 2 procent. Bij doorrekening van dit effect is het echter 

van belang in ogenschouw te nemen dat het gaat om een effect dat 

ontstaat als gevolg van de integrale investeringen in het mobiliteitssysteem 

(die zorgen voor betere bereikbaarheid en nabijheid van wonen en werken) 

en in gebiedsontwikkeling waarbij ook van belang is ruimte voor 

voldoende passende arbeidsplaatsen wordt gecreëerd. De 

agglomeratiekracht van de regio neemt met circa 100 miljoen euro per jaar 

toe, dat is een toename van 55 miljoen euro per jaar ten opzichte van de 

autonome ontwikkeling.  

• Leefbaarheid. De leefbaarheid in de stad neemt toe doordat ingezet wordt 

op verbetering van de openbare ruimte. Meer groen in de stad en betere 

verbindingen naar het groen buiten de stad zorgen voor een prettiger 

leefklimaat. Daarnaast worden diverse ingrepen gedaan om barrières in de 

stad weg te werken, deze maken het bovendien mogelijk om in de stad 

verder te verdichten. Deze maatregelen hebben ook effect op de 

bestaande leefomgeving en zorgen voor een hoger woongenot voor 

bestaande inwoners. Deze effecten zijn gemonetariseerd aan de hand van 

vastgoedwaardestijgingen. Het gaat om een eenmalig effect van 55 miljoen 

euro.  

• Consumentensurplus sociale huur. Een deel van de nieuwe woningen in 

Utrecht wordt sociaal gerealiseerd, namelijk 35 procent (uitgangspunt). 

Huurders in de sociale huursector betalen minder dan de huurprijs in de 

vrije sector. Dit verschil betekent een welvaartswinst of, het 

consumentensurplus, voor deze huurders. Zij betalen immers minder dan 

de marktwaarde van een vergelijkbare woning in de vrije sector met een 

vergelijkbaar woongenot. Het consumentensurplus sociale huur is 

gewaardeerd door het verschil tussen de gemiddelde huurwaarde van een 

woning en de maximale sociale huurprijs. Daarbij is rekening gehouden 

met de rule-of-half, niet alle huurders zouden immers de volledige 

marktwaarde van de woning kunnen betalen. Daarbij is een vergelijking 

gemaakt met het consumentensurplus binnenstedelijk (projectalternatief) 

en buitenstedelijk (nulalternatief), zodat een netto woongenot effect 

inzichtelijk wordt. In de analyse is het effect op 14 miljoen euro per jaar 

gewaardeerd (extra ten opzichte van het nulalternatief).  

• Energie. Investeringen in gebiedsontwikkeling en stedelijke verdichting 

zorgen ervoor dat meer mensen in de stad kunnen wonen. Deze mensen 

wonen over het algemeen compacter en vaker in appartementen dan 

wanneer ze elders buiten de stad zouden gaan wonen. Compacter en 

gestapeld wonen is in het algemeen energiezuiniger dan in een vrijstaande 

woning of tussenwoning met meerdere verdiepingen. In de 

projectgebieden binnen de stad Utrecht wordt over het algemeen in een 

relatief hoge dichtheid gebouwd. Woningbouw¬programma’s op 

uitleglocaties (verondersteld in het nulalternatief) gaan vaker uit van 

eengezinswoningen (vrijstaande huizen of rijtjeshuizen). Doordat minder 

energie wordt verbruikt in de kleinere en compactere woningen is de CO2-

uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van de energie lager. Deze 

CO2-baat is gewaardeerd op circa 1 miljoen euro per jaar.  

• Landschap en natuur. De afweging tussen het binnen- of buitenstedelijk 

toevoegen van locaties voor wonen en werken staat in verhouding tot de 

hoeveelheid landschap en natuur. Woon- en werklocaties die in suburbane 

of landelijke gebieden worden toegevoegd, zullen voor een deel ten koste 

gaan van bestaande natuur, polder, weiland of glastuinbouw. Verdichting 

en binnenstedelijk bouwen heeft een positief effect als het gaat om 

behoud daarvan. Bovendien wordt daarmee de toegankelijkheid van en de 

waardering voor deze landschappen vergroot voor een groter deel van de 
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mensen die in de stad wonen en werken. Het effect is in voorliggende 

maatschappelijke businesscase niet gekwantificeerd, maar wel kwalitatief 

beschreven en als een “+” (plus) meegenomen in de overzichtstabel. 

 

Saldo van kosten en baten 

In de maatschappelijke businesscase zijn alle financiële en maatschappelijke 

effecten over een zichtperiode van 100 jaar beschouwd en netto contant 

gemaakt aan de hand van een discontovoet van 4,5 procent. Op die manier is 

het mogelijk de verschillende effecten in eenzelfde monetaire eenheid met 

elkaar te vergelijken en tegen elkaar af te zetten. De totale kosten (inclusief 

beheer en onderhoud) bedragen in contante waarden (exclusief BTW) iets meer 

dan 2 miljard euro. De totale verdisconteerde baten bedragen ruim 2,7 miljard 

euro. Het saldo van kosten en baten komt daarmee uit op 680 miljoen euro (in 

contante waarden)22. Dat betekent dat sprake is van een (potentieel) 

maatschappelijk renderend project. De baten/kostenverhouding van 1,33 laat 

zien dat voor elke euro die in het project gestoken wordt, 1,33 euro 

maatschappelijk rendement is te verwachten. 

 

 

 

 

 

  

 

22 Bron: Decisio (2020): Maatschappelijke businesscase ‘Wiel met Spaken’ 
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Samen kom je verder 
 

 Samenwerking binnen 

de MRU 
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De MRU wordt gekenmerkt door een lange geschiedenis van succesvolle 

samenwerking binnen de triple helix, maar ook tussen Rijk en Regio als 

overheidspartijen. Het gebiedsgericht ontwikkelprogramma U Ned kan in 

het kader van deze propositie als belangrijkste samenwerkingsverband 

worden genoemd.  

Binnen U Ned werken de gemeente Utrecht, de U16, de provincie Utrecht, het 

Rijk (IenW, BZK en EZK), NS, ProRail en Rijkswaterstaat samen om er voor te 

zorgen dat de regio tot 2040 én daarna bereikbaar, bewoonbaar en leefbaar 

blijft. Het resultaat van het MIRT onderzoek “Utrecht Nabij; 

Ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid Metropoolregio Utrecht 

2040 met een doorkijk naar 2050”, is het leidend kader voor deze 

samenwerking. Rijk en regio onderschrijven in dit MIRT Onderzoek de urgentie 

van een multimodale schaalsprong van zowel fiets, OV en auto naast een 

pakket aan gedragsmaatregelen en de hoofdkeuzes over verstedelijkings-

locaties. Voor een belangrijk deel liggen deze locaties aan de beoogde lightrail 

lijnen. 

U Ned werkt dit perspectief uit in diverse programmalijnen met ieder hun eigen 

opgave en tijdshorizon. Een belangrijke programmalijn is de lopende MIRT 

verkenning “OV en wonen”. Deze MIRT verkenning heeft als doel de OV 

bereikbaarheid van USP te vergroten, ontsluiting van nieuwe woon- en 

werkgebieden in Utrecht Zuidwest en Nieuwegein mogelijk te maken, en 

Utrecht Centraal te ontlasten. Voor deze MIRT verkenning hebben Rijk en regio 

380 miljoen euro gereserveerd. De voorgestelde oplossingsrichtingen 

overlappen voor een deel met de inhoud van deze propositie. De MIRT 

verkenning kent echter een scope tot 2030. Bovendien volstaan de 

gereserveerde middelen voor eerste verbeterstappen, zoals de aanleg en 

aanpassing van busbanen, maar niet voor de beoogde schaalsprong die een 

robuuste basis legt voor ontwikkeling voor de komende decennia.  

 

 

Samenwerking binnen de MRU 
Samen kom je verder 

Afspraken BO-MIRT 2020 

Binnen het programma U ned werken Rijk en Regio al vele jaren schouder 

aan schouder aan de complexe verstedelijkings- en 

bereikbaarheidsopgave. Enkele hoofdpunten uit de BO-MIRT afspraken 

van november 2020 zijn: 

• Rijk en Regio constateren dat het MIRT onderzoek is afgerond en 

stellen het ontwikkelperspectief “Utrecht Nabij” en het bijbehorende 

adaptief ontwikkelpad vast. 

• Het perspectief stelt nabijheid als leidend principe, voorziet 

verstedelijking op knooppunten en in “de grote U”, en versterking van 

de metropolitane bereikbaarheid met een multimodaal 

mobiliteitspakket. 

• Rijk en Regio geven vervolg aan het verstedelijkingsperspectief met 

verdiepende gebiedsonderzoeken en een mobiliteitsstrategie. 

• Rijk en Regio werken de mobiliteitsvisie in het 

verstedelijkingsperspectief uit tot een mobiliteitsstrategie. 

• Doel van deze mobiliteitsstrategie is om tot een samenhangend en 

multimodaal voorkeursnetwerk, inclusief mobiliteitsmaatregelen, te 

komen. 

• Deze strategie moet in 2021 in samenhang met de verdiepende 

gebiedsonderzoeken afgerond worden en biedt een basis voor op te 

stellen investeringsbesluiten. 
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Met deze propositie streven we dan ook naar een uitbreiding van deze scope in 

tijd en middelen, bij voorkeur gekoppeld aan de lopende MIRT verkenning. De 

U Ned partners onderschrijven de noodzaak en urgentie van een 

investeringsimpuls in een schaalsprong OV op basis van het concept wiel met 

spaken. De stap naar lightrail wordt breed onderkend, evenals de focus op de 

grootste verstedelijkingslocaties, met name de A12 zone. Zoals gebruikelijk in 

dergelijke grote infrastructurele ingrepen zijn er nog veel uitzoekkwesties, zoals 

tracékeuze, inpassing, en fasering. Ook haalbaarheid en functie van 

dubbelstation Lunetten-Koningsweg, al dan niet met IC status, vergen nadere 

studie, evenals de vraag hoe effectief een schaalsprong OV in combinatie met 

andere maatregelen zoals parkeerbeleid, parkeren op afstand, 

fietsmaatregelen, en spitsmijden zal zijn voor de doorstroming op de ring, en 

welke aanvullende maatregelen dit eventueel vereist. Tenslotte bereidt U Ned 

besluitvorming van Rijk en regio voor of, en zo ja hoe op termijn woningbouw 

in Rijnenburg mogelijk gemaakt gaat worden. 

De USP-partners zijn mede ondertekenaars van deze propositie. Het gaat 

hierbij om de volgende organisaties: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, 

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Prinses Maxima Centrum Utrecht, 

Danone Nutricia Research, Hubrecht instituut, Bilthoven Biologicals, Genmab, 

Intravacc, Kromhout Kazerne, a.s.r. en PwC. Deze partners benadrukken allen 

het cruciale belang van het verbeteren van de OV-bereikbaarheid voor de 

doorontwikkeling van hun activiteiten op  en rond het USP. Als bijlage is een 

korte beschrijving opgenomen van de partners van deze propositie. 

Andere relevante samenwerkingsverbanden zijn de Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region en de Economic Board Utrecht. Ook 

deze samenwerkingsverbanden onderstrepen  de noodzaak om als regio een 

schaalsprong richting gezonde groei te maken.  

 

 

 

 

 

  

Samenwerkingspartners USP 
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“Als universiteit dragen we bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. 

Steeds weer constateer ik dat een multidisciplinaire aanpak hierbij cruciaal is. Juist als 

brede universiteit kunnen wij die bieden. Fysieke nabijheid tussen faculteiten, en de 

verschillende partners op het Utrecht Science Park blijkt keer op keer in die 

samenwerking van groot belang. Om onze maatschappelijke meerwaarde te 

behouden, is de blijvende bereikbaarheid en toegankelijk van de Universiteit Utrecht 

en onze partners cruciaal.” 

Anton Pijpers, voorzitter college van bestuur Universiteit Utrecht  

“Utrecht behoort al tot de topregio’s van Nederland en Europa en heeft een 

nog grotere potentie. Om die te benutten en te blijven groeien en innoveren, 

zet Utrecht in op investeringen in de ontwikkeling van sleuteltechnologieën. 

Daarvoor is een goede bereikbaarheid van het USP van cruciaal belang, zowel 

regionaal als nationaal. Alleen zo kunnen we de economische kansen en de 

maatschappelijke uitdagingen optimaal met elkaar verbinden.” 

Arjan van den Born, directeur Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 

(ROM Utrecht Region). 

“Stichting Utrecht Science Park ondersteunt de aanvraag samen met vijftien 

grotere partners op en rondom het USP, dat 27.000 werknemers en ruim 50.000 

studenten telt. Utrecht Science Park is het grootste science park van Nederland en 

heeft een internationaal gezien unieke kennisconcentratie. Met deze investering in 

bereikbaarheid, kunnen we deze enorme potentie verder benutten. Daarmee 

dragen de bedrijven en instellingen op het USP bij aan een gezonder en 

duurzamer leven en geven zij een grote impuls aan de kenniseconomie.” 

Jan Henk van der Velden, directeur-bestuurder van Stichting USP 

“Om de kankermedicijnen van de toekomst succesvol te kunnen blijven ontwikkelen, is 

biotechnologiebedrijf Genmab gebaat bij een aantrekkelijk innovatie ecosysteem. In onze sterk 

groeiende sector concurreren wij op wereldniveau. Om dat ook in de toekomst succesvol te kunnen 

blijven doen zullen wij nieuwe samenwerkingsmodellen aangaan, onder meer met andere Biotech 

en Farma bedrijven en andere industrieën, zoals datasciences, medische elektronica en medisch 

hulpmiddelen. Wat wij nodig hebben voor onze vestiging op het Utrecht Science Park zijn goede 

onderwijsvoorzieningen, een uitstekende bereikbaarheid en infrastructuur, innovatieve publiek-

private samenwerkingen en lange termijn denken van alle betrokken partijen.” 

Jan van de Winkel, CEO Genmab 

“De aanvraag voor het groeifonds is cruciaal om onze ambities op de campus van het 

Utrecht Science Park te kunnen realiseren. Het Prinses Máxima Centrum is niet alleen 

ons nationale kinderkanker centrum, maar tevens het grootste kinderoncologisch 

centrum van Europa. Een goede bereikbaarheid met dito voorzieningen zijn letterlijk 

van levensbelang voor onze kinderen en ouders, die van ver en uit het buitenland 

komen. Bovendien ondersteunt het groeifonds de samenwerking op het brede terrein 

van life sciences waar het Utrecht Science Park veel te bieden heeft.” 

Gita Gallé, Bestuurder Prinses Máxima Centrum  

“Om de woningbouwopgave in de gemeente Utrecht en de regio te kunnen faciliteren, is 

een investering in onderliggend OV van essentieel belang. Door te investeren in het 

regionale OV-systeem in Utrecht ontstaan kansen om naast de verstedelijking de 

toekomstige vervoeropgave op duurzame wijze te organiseren. Zo is het mogelijk om de 

mobiliteit van de regio Utrecht en de omgeving van station Utrecht Centraal 

gecontroleerd te laten groeien. Als NS ondersteunen wij dan ook de Schaalsprong OV op 

basis van het concept van het Wiel met Spaken en de verstedelijking van de 

Metropoolregio Utrecht.” 

Irma Winkenius, regiodirecteur Nederlandse Spoorwegen 
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Bijlage: beschrijving samenwerkingspartners Groeifondspropositie 

 

Provincie Utrecht 

De provincie Utrecht beslaat zo'n 1.560 vierkante kilometer, kent 26 gemeenten 

met samen circa 1,34 miljoen inwoners. Utrecht is een groene provincie, maar 

het wegennet is het drukste en meest gebruikte wegennet van Nederland. Het 

centraal station van Utrecht verwerkt evenveel reizigers als Schiphol: 57 miljoen 

per jaar. Het provinciehuis is gevestigd nabij het Utrecht Science Park. Er 

werken ongeveer 1.000 werknemers voor de provincie.  

Gemeente Utrecht 

De gemeente Utrecht is de grootste gemeente van de provincie Utrecht. 

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We 

stoppen daarom energie in een betere kwaliteit van leven voor iedereen. 

Utrecht heeft 357.719 inwoners en er werken 4555 werknemers voor de 

gemeente.  

U10 

De U10 is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bunnik, De Bilt, 

Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, 

Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Ze vormen samen één 

daily urban system en hebben een bestuurlijke samenwerking op meerdere 

maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, mobiliteit en economie. In de 

U10 gezamenlijk wonen circa 1 miljoen mensen. 

Utrecht Science Park 

Stichting Utrecht Science Park behartigt samen met de gebiedspartners de 

belangen van het Utrecht Science Park: een innovatieve science community 

voor de versnelde ontwikkeling van een gezondere, duurzame samenleving. Op 

loopafstand van elkaar werken hier ruim 75.000 studenten, wetenschappers en 

medewerkers van gerenommeerde medische centra, kennisinstellingen en 

bedrijven intensief samen aan het ontwikkelen en toepassen van baanbrekende 

wetenschap en oplossingen op het gebied van gezondheidzorg, life sciences en 

duurzaamheid. Het Utrecht Science Park is als grootste science park van 

Nederland een inspirerende hotspot met optimale omgeving, omstandigheden 

en ondersteuning voor onderlinge ontmoeting, kennisuitwisseling en 

samenwerking op regionaal, nationaal en internationaal niveau. 

Universiteit Utrecht 

De universiteit Utrecht bestaat sinds 26 maart 1636 en is met ruim 32.000 

studenten en 7400 medewerkers een van de grootste Nederlandse 

universiteiten. De Universiteit Utrecht heeft zeven faculteiten die gezamenlijk 

het hele wetenschappelijke spectrum van onderzoek en onderwijs bestrijken. 

Dit onderwijs wordt gegeven verspreid over 3 campussen: de International 

Campus Utrecht, Binnenstadscampus Universiteitskwartier en Campus Utrecht 

Science Park.   

Hogeschool Utrecht 

Hier komt alles samen: Hogeschool Utrecht is een plek waar bijna 40.000 

studenten, docenten en professionals elke dag samen bouwen aan de 

toekomst. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt de HU aan 

professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk. En we doen meer: de 

HU wil een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van (samen)leven in 

onze stedelijke omgeving.  

UMC Utrecht 

Het UMC Utrecht heeft als missie om de gezondheid van kinderen en 

volwassenen te verbeteren en de zorg van morgen te creëren. Hiervoor richten 

we ons op drie kerntaken: Zorg, Onderzoek en Onderwijs. Bij ons werken 

11.513 medewerkers en 1600 wetenschappelijke medewerkers. In 2019 
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leverden wij zorg aan 225.579 patiënten, schreven 3947 studenten zich in en 

werden 2623 wetenschappelijke publicaties geschreven. 

Prinses Máximacentrum voor kinderoncologie 

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland kanker. Om kinderen te 

kunnen genezen van kanker is alle zorg en onderzoek in Nederland 

geconcentreerd in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in 

Utrecht op het Utrecht Science Park. Het Prinses Máxima Centrum is het 

grootste kinderoncologisch centrum van Europa waar zorg en onderzoek nauw 

met elkaar verweven zijn. Er werken circa 1500 medewerkers, waaronder 400 

wetenschappers en meer dan 800 zorgprofessionals. 

Danone Nutricia Research 

De Danone Nutricia Research locatie op het Science park in Utrecht is de 

corporate research locatie waarin Danone al haar onderzoek voor haar 

Specialized Nutrition divisie heeft samengebracht voor haar onderzoek naar 

innovatieve baby voeding en medische voedingen en huisvest 680 

medewerkers. Naast haar medewerkers ontvangt Danone Nutricia research op 

jaar basis ongeveer 12.000 bezoekers van over de gehele wereld om kennis te 

nemen van de onderzoeksresultaten en nieuwe producten. 

Hubrecht instituut  

Het onderzoek binnen het Hubrecht Institute (onderdeel van de KNAW) richt 

zich op de ontwikkelings- en stamcelbiologie. Het kennisinstituut heeft 25 

onderzoeksgroepen met ongeveer 300 medewerkers met daarnaast 200 

gastonderzoekers, studenten en stagiairs die fundamenteel, multidisciplinair 

onderzoek verrichten op gezonde en zieke cellen, weefsels en organismen. Het 

wereldvermaarde instituut is dynamisch, divers met jonge onderzoekers van 

veel verschillende nationaliteiten. 

Bilthoven Biologicals 

Bilthoven Biologicals (BBio) – sinds 2012 onderdeel van Cyrus Poonawalla 

Group–, is een wereldwijd opererend biofarmaceutisch bedrijf dat vaccins 

produceert zoals polio, difterie-tetanus-polio (DTP) en BCG. Bij BBio werken 

550 gedreven medewerkers die dagelijks hun expertise en kennis inzetten om 

de wereldbevolking een kans te geven op een leven zonder ziektes.  

Genmab 

Genmab is een internationaal, beursgenoteerd biotechnologiebedrijf dat 

innovatieve therapeutische medicijnen op basis van antilichamen ontwikkelt, 

om daarmee het leven te verbeteren van patiënten met ziekten als kanker. Bij 

Genmab werken wereldwijd circa 1000 mensen, waaronder circa 400 in de 

research and development vestiging in Utrecht. Genmab heeft drie medicijnen 

ontwikkeld die door partners op de markt zijn gebracht en heeft een groot 

aantal producten in de klinische en preklinische pijplijn.  

Intravacc 

Intravacc, gevestigd op het Utrecht Science Park Bilthoven, is een wereldwijd 

toonaangevende organisatie met jarenlange ervaring in translationele 

vaccinologie. Als onafhankelijke klinische ontwikkelings- en 

productieorganisatie (CDMO) in de vaccinindustrie met ca. 140 medewerkers 

heeft Intravacc een zeer brede expertise die de kloof overbrugt tussen 

ontdekking, GMP-productie op proefschaal, tot fase I/II klinische onderzoeken. 

Kromhout Kazerne  

De Kromhout Kazerne heeft 200 jaar Defensiegeschiedenis en onderdelen van 

de Koninklijke Landmacht, het Defensie Ondersteuningscommando en 

Defensie Materieel Organisatie zijn er gevestigd. Het groene kantorencomplex 

heeft 3400 werkplekken (78.000 m2 kantoorvloer) en ook sport-, vergader-, 

restaurant- en legeringsfaciliteiten. 

In 2010 is de nieuwe kazerne in gebruik genomen, een publiek-private 

samenwerking die Defensie is aangegaan met onder meer het bedrijf Komfort. 

http://cyruspoonawallagroup.com/
http://cyruspoonawallagroup.com/
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a.s.r. 

De rijke historie van a.s.r. begint in 1720. 300 jaar later, is a.s.r. één van de 

grootste verzekeraars in Nederland. Als onderdeel van haar missie wil a.s.r. in 

de maatschappij de volgende rollen vervullen: een verzekeraar waar klanten op 

kunnen vertrouwen, een stabiele financiële instelling, een mensgerichte 

werkgever en een waardevolle deelnemer aan de maatschappij. Bij a.s.r. werken 

ruim 4000 medewerkers waarvan zo’n 3.500 op het hoofdkantoor in Utrecht op 

kantorenpark Rijnsweerd. 

Kantorenpark Rijnsweerd 

De ambitie van het Kantorenpark Rijnsweerd is uit te groeien tot één van de 

top-woon-werkgebieden in de regio en mogelijk zelfs in Nederland. Dit willen 

we realiseren door op een gezonde manier economisch en ruimtelijk het 

kantorenpark te ontwikkelen in relatie tot het naastgelegen Utrecht Science 

Park en het gebied beter te verbinden met de stad en regio. Het verbeteren 

van de bereikbaarheid van Rijnsweerd op een toekomstbestendige wijze in 

relatie tot en in samenwerking met het Utrecht Science Park is een essentiële 

randvoorwaarde om onze ambities te verwezenlijken. 

PwC 

PwC Nederland is gehuisvest op 14 locaties in Nederland waar in totaal 

ongeveer 5500 collega's werken. PwC bestaat uit drie Lines of Services 

(Assurance, Tax, Advisory) die diensten leveren aan onze klanten ondersteund 

door Internal Firm Services welke de support aan onze organisatie leveren zoals 

IT, Finance, Huisvesting, Marketing, etc. Sinds de zomer van 2007 is PwC 

gehuisvest in Rijnsweerd. Onze locatie daar is de standplaats voor ongeveer 

500 collega's. Ook is deze locatie, vanwege zijn ligging in het midden van het 

land, een favoriete ontmoetingsplek als collega's elkaar vanuit verschillende 

locaties willen ontmoeten. 
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E-mail aldert.de.vries@utrecht.nl Onderwerp Propositie Nationaal Groeifonds 
Bijlage(n) - Beleidsveld Mobiliteit


Geachte leden van de raad,


Op 30 november jl. berichtten wij u over de propositie die het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (I&W) mede namens gemeente en provincie Utrecht indient voor het Nationaal Groeifonds 
(NGF) bij de ministeries van Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). U heeft 
daarop, bij monde van het presidium, verzocht inzage te krijgen in de procedure en de inhoud van het 
propositieformulier dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft ingediend.
In deze brief gaan wij eerst in op de aanleiding waarom deze brief onder geheimhouding wordt 
verstuurd. Vervolgens zetten wij uiteen hoe de propositie tot stand is gekomen en wat wij verwachten 
van de vervolgstappen op basis van de huidige informatie. Tenslotte geven wij een samenvatting van 
de inhoud van de propositie. 


Geheimhouding
Op grond van artikel 55 lid 1, 86 lid 2 en 25 lid 2 van de Gemeentewet hebben wij om reden genoemd 
in artikel 10 lid 2 sub g van de Wob, tijdelijke geheimhouding opgelegd op deze raadsbrief. De 
tijdelijke geheimhouding is van kracht tot het moment waarop het kabinet heeft besloten over de 
ingediende proposities voor de 1e tranche van het Nationaal Groeifonds, of zoveel eerder als wij uw 
raad (gedeeltelijk) in openbaarheid kunnen informeren
Op deze manier kunnen we uw raad in kennis stellen van inhoud en proces rondom het Nationaal 
Groeifonds, maar ook gehoor geven aan het door de rijksoverheid aangegeven belang om hun interne 
procedure rond het Nationaal Groeifonds te doorlopen, voordat de concrete proposities bekend 
worden gemaakt.  


Het kabinet is leidend bij de besluitvorming over de eerste tranche van het groeifonds en doet 
vooralsnog geen mededelingen over ingediende proposities. Uit de kamerbrief van FIN en EZK van 1 
december jl.: “Om de commissie onafhankelijk haar werk te kunnen laten doen, kiest het kabinet 
ervoor om de verschillende voorstellen niet eerder naar buiten te brengen: voor communicatie over 
ingediende voorstellen en de beoordeling daarvan ligt het voortouw bij de commissie. De inhoud van 
de voorstellen zal samen met het oordeel van de beoordelingsadviescommissie komend voorjaar 
worden gepubliceerd en aan het parlement worden verstuurd.”



http://www.utrecht.nl/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nationaal-groeifonds/documenten/kamerstukken/2020/12/01/kamerbrief-over-nationaal-groeifonds
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Proposities worden intern door departementen opgesteld en ingediend door middel van een 
propositieformulier bij de ministeries van FIN en EZK, als fondsbeheerders. De 
bereikbaarheidsproposities worden vanuit I&W opgesteld. Openbaar maken van het door I&W 
ingediende propositieformulier doorkruist het interne rijksproces van indiening bij de externe 
beoordelingscommissie dusdanig dat we onze kansen op een positief advies en selectie aanzienlijk 
verkleinen, zo stelt I&W. Wij hebben dan ook geen openbaarheid voorbereid van het 
propositieformulier waaraan gemeente en provincie hebben meegewerkt. Wel hebben wij er bewust 
voor gekozen om, in navolging van andere steden, de openbaarheid te zoeken met de grote lijnen van 
‘ons verhaal’ door middel van een flyer die 30 november jl. aan uw raad is gestuurd.


Om u toch de mogelijkheid te geven het propositieformulier met bijlagen onder geheimhouding in te 
zien, is hiervoor een mogelijkheid op donderdag 10 december tussen 10:00 uur en 16:00 uur op het 
stadhuis, kamer 2.71. Indien u op dat moment verhinderd bent, kunt u een afspraak maken met dhr. 
Aldert de Vries, programmamanager Verstedelijking. Zijn contactgegevens vindt u bovenaan deze 
brief.  


Procedure en ontwikkelingen bij de uitwerking van het Nationaal Groeifonds
Hoewel de komst van het Nationaal Groeifonds (NGF) al op Prinsjesdag 2019 is aangekondigd, zijn 
de condities waaronder en spelregels voor het fonds nog steeds in ontwikkeling. In deze dynamische 
en onzekere context is de propositie voor de Utrechtse bereikbaarheidsopgave tot stand gekomen.. 


Met de miljoenennota 2020 kondigde het kabinet een investeringsfonds aan om het verdienvermogen 
van Nederland duurzaam te vergroten. Dit voornemen is op 13 december 2019 door de minister van 
EZK in de groeibrief bekrachtigd. Op 7 september 2020 volgde een kamerbrief met een toelichting op 
de vormgeving van het Nationaal Groeifonds, onder andere met het benoemen van scope (drie pijlers: 
kennis, innovatie en bereikbaarheid), omvang (20 miljard euro) en “toegangspoortcriteria”. Op 30 
oktober jl. volgde een kamerbrief waarin duidelijk werd dat 1 januari 2021 de voorstellen uiterlijk 
ingediend moeten worden bij de beoordelingscommissie. Ook staat in de brief dat dit de indieners in 
staat stelt de propositie te “vervolmaken”. Op 1 december jl. kondigde het kabinet met een kamerbrief 
een aantal verdere specificaties van het NGF aan, zoals CO2 beprijzing, een generatietoets en 
budgetrecht van het parlement. Tevens wordt gemeld dat over de ingediende voorstellen pas zal 
worden gecommuniceerd na beoordeling van de commissie komend voorjaar. 


Het ministerie van I&W is binnen het rijk indiener voor proposities op het gebied van bereikbaarheid. 
In februari 2020 sondeerde I&W voor het eerst bij haar partners in het land, waaronder de gemeente 
Utrecht, welk type projecten in aanmerking zouden komen voor het NGF. Aanvankelijk heeft I&W de 
Utrechtse opgave niet geprioriteerd en gaf men voorrang aan andere proposities. Daarop hebben wij 
diverse gesprekken met de ambtelijke top van het ministerie gevoerd, op basis van een eerste 
betooglijn ten gunste van een mogelijk voorstel om het nationale belang van de Utrechtse opgave te 
benadrukken. Op 23 september jl. gaf I&W ons te kennen dat het ministerie alsnog voornemens was 
een propositie rond de bereikbaarheidsopgave in de regio Utrecht in te dienen voor het NGF. Vanaf 
dat moment is met spoed een propositie opgesteld in samenwerking tussen het ministerie van I&W, 
gemeente, provincie en U10. Deze propositie heeft vorm gekregen in het propositieformulier van de 
ministeries van FIN en EZK. I&W moest dit propositieformulier voor 1 oktober jl. indienen bij de 
fondsbeheerders. Op 10 oktober kregen wij van de fondsbeheerders (via I&W) enkele vragen van 
financieel economische aard met het verzoek deze te beantwoorden door middel van aanpassingen in 
het reeds ingediende propositieformulier. 



https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/13/kamerbrief-over-groeistrategie-voor-nederland-op-de-lange-termijn

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/07/nationaal-groeifonds

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/30/kamerbrief-over-planning-eerste-ronde-nationaal-groeifonds

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwib5PXRz7TtAhVEqaQKHZ_bBjYQFjABegQIAxAC&url=https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/12/01/kamerbrief-reactie-op-brief-over-het-nationaal-groeifonds/kamerbrief-over-reactie-op-brief-van-fnv-cnv-en-vcp-over-het-nationaal-groeifonds.pdf&usg=AOvVaw3YjJgXejuSGAFNLfAovW8f





Burgemeester en wethouders


Datum 8 december 2020
Ons kenmerk 8316154


3/6


Aanvankelijk zouden fondsbeheerders FIN en EZK op 1 november bekend maken welke proposities 
voldoen aan de toegangspoortcriteria en naar de beoordelingscommissie doorgeleid zouden worden.  
In de kamerbrief van 30 oktober bleek dit moment te zijn uitgesteld. Met I&W is de handschoen 
opgepakt om de propositie te “vervolmaken”, daartoe aangezet door de ruimte die de kamerbrief 
bood. Deze definitieve versie is op 30 november door I&W bij fondsbeheerders FIN en EZK 
ingediend. De inhoud van de propositie is gebaseerd op openbare publicaties en achterliggende 
modeldoorrekeningen: OV-toekomstbeeld midden NL, Samenvatting en Achtergrondrapportage Quick 
Scan HOV Zuidlob,  Utrecht Nabij (ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid 
Metropoolregio Utrecht 2040, met een doorkijk naar 2050) en het concept Mobiliteitsplan 2040.  


Gedurende dit proces hebben wij voortdurend bij I&W gesondeerd of en wanneer wij onze raden en 
staten konden informeren. Het is ons ernstig ontraden om hierover te communiceren, voordat ook de 
Tweede Kamer over de ingediende proposities geïnformeerd zou worden. Wij informeerden u in een 
raadsbrief op 16 oktober dan ook dat we samen met regio en I&W een propositie opgesteld hadden, 
in de verwachting dat we hierover op de raadsinformatiebijeenkomsten van 3 en 4 oktober over U Ned 
nader zouden kunnen informeren. Dit laatste bleek naderhand met de uitstelbrief van FIN en EZK niet 
het geval. 


Eind november zijn andere regio’s één voor één naar buiten getreden met hun inbreng bij de I&W 
proposities. Noordelijke provincies (Lelylijn), Amsterdam (N-Z lijn en sluiten van de ring), Den 
Haag/Rotterdam (Oude Lijn) en Eindhoven (Brainportlijn) hebben allen de inhoud op hoofdlijnen 
gedeeld. Ook vanuit de regio Utrecht hebben we voorbereidingen getroffen om de inbreng van Utrecht 
bij het groeifonds bekendheid te geven en kracht bij te zetten. Op 30 november jl. is er een raadsbrief 
verstuurd over het Utrechtse mobiliteitsplan, met een koppeling naar het groeifonds, begeleid door 
o.a. een flyer met de inzet van Utrecht bij de I&W propositie. De Provinciale Staten zijn gelijktijdig en 
op dezelfde wijze geïnformeerd over de inhoud van de propositie.


Gezien de context van verkiezingen en de kritiek van de Tweede Kamer op doel en procedure van het 
NGF is het hoogst onzeker hoe de verdere besluitvorming zijn beslag zal krijgen. Daar komt bij dat het 
fonds optelt tot een bedrag van 20 miljard euro voor 5 jaar, evenredig verdeeld over de pijlers kennis, 
innovatie en bereikbaarheid (dus 6,7 miljard euro voor de pijler bereikbaarheid). I&W heeft met de 
ingediende voorstellen dit bedrag enkele malen overschreden. De vraag is daarbij of een gelijke 
verdeling over de pijlers standhoudt. Wij verwachten dat een eventuele toekenning vanuit het NGF 
voor bereikbaarheidsprojecten via de spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte 
en Transport (MIRT) zal verlopen. In dat geval zal uitwerking van de propositie worden vervat in een 
starbeslissing voor een MIRT-verkenning, die in dat geval ter besluitvorming aan uw raad zal worden 
voorgelegd. Een eventuele financiële bijdrage vanuit de gemeente zal onderdeel uitmaken van deze 
startbeslissing. Zoals voor de huidige MIRT-verkenning een reservering is opgenomen in het 
Meerjarenperspectief Bereikbaarheid uit de middelen voor schaalsprong OV, zal bij een eventuele 
toekenning van de propositie waar nodig de raad een besluit worden voorgelegd over verhoging van 
de reservering. Zodra meer bekend wordt over de besluitvormingsprocedure rond het Nationaal 
Groeifonds, zullen wij uw raad hierover informeren. 


Inhoud van de propositie
De Metropoolregio Utrecht (MRU) ligt in het centrum van Nederland; een kennisintensieve, Europese 
topregio, met name gericht op ‘Life Sciences and Health’. De regio levert een belangrijke bijdrage aan 
het BBP, talentontwikkeling en de innovatiekracht van Nederland. De regio wordt doorkruist door de 



https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/fb/ca/fbcaa0e5-b7d9-43bd-aca8-261696d98b25/20190617_ov-toekomstbeeld_midden_nl_hoofdrapport.pdf

https://programma-uned.nl/relevante+documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1820682

https://programma-uned.nl/relevante+documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1820679

https://www.programma-uned.nl/relevante+documenten/default.aspx

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/f2e4c801-1d3d-4294-9479-258410450018

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/b9f19fa8-fbf5-4eff-8d43-ea22d94ec823
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belangrijkste noord-zuid en oost-westverbindingen van Nederland (A2, A12, A27 en A28) en Utrecht 
Centraal is het grootste OV-overstappunt van Nederland. Goede doorstroming op deze wegen en op 
het spoor is van essentieel belang voor Nederland: het is de draaischijf van ons economisch verkeer. 
Door de aantrekkelijkheid van deze regio als vestigingsplaats voor inwoners en ondernemers wordt 
de druk op die doorstroming groter en ontstaan nog steeds knelpunten, ondanks al voorgenomen 
aanpassingen aan A12 en A27. Het is daarom voor Nederland en voor de regio Utrecht van groot 
belang ruimte voor groei in het mobiliteitsnetwerk te creëren. 


Een investering in twee lightrailverbindingen creëert die ruimte: de verbindingen ontlasten het 
zuidelijke en oostelijke deel van de Ring Utrecht, verminderen de druk op station Utrecht Centraal en 
verbeteren daarmee de bereikbaarheid van Nederland en Utrecht. Deze lightrailverbindingen zijn 
faciliterend aan innovatie en onderwijs op het Utrecht Science Park (inclusief satellietlocaties) en aan 
de grote verstedelijkingsdruk in Midden Nederland. Zo passen deze verbindingen binnen de 
groeistrategie van het kabinet, die het Nationaal Groeifonds ondersteunt. 


De beoogde effecten van de lightrailverbindingen in de periode tot 2040 zijn:
1. Vermindering van congestie op de ring Utrecht van 5 tot 14 procent minder motorvoertuigen in 


de ochtendspits ten opzichte van een autonoom groeiscenario, mede afhankelijk van 
flankerende beleidsmaatregelen. De Waterlinielijn zal een aantrekkelijk alternatief zijn voor de 
autoritten binnen de regio waar in veel gevallen gebruik wordt gemaakt van de Ring Utrecht, 
en door een overstap te bieden op hubs langs snelweglocaties wordt bewerkstelligd dat 
forenzen en bezoekers van de stad voor de ring op het OV overstappen.


2. Groeiruimte op het spoor en op Utrecht Centraal voor (inter)nationale reizigersstromen 
doordat 20 procent van de regionale bus- en tramreizigers niet meer in- of uitstapt op Utrecht 
Centraal. De lightrailverbindingen bedienen meer dan 100.000 OV reizigers.


3. Ruimte voor groei van het USP als nationale innovatie- en onderwijshub voor life science and 
health voorbij de huidige, door bereikbaarheidsproblemen beperkte, groeiruimte van 4.000 
science gerelateerde arbeidsplaatsen.  


4. Gezonde verstedelijking realiseren met de bouw van 60.000 woningen en de groei van 50.000 
banen in de directe invloedssfeer van de lightrailverbindingen in Utrecht Zuidwest, A12 zone, 
Nieuwegein, Lunetten-Koningsweg, USP/Rijnsweerd en Zeist.


Een investering in de lightrailverbindingen draagt bovendien bij aan duurzame economische groei van 
Nederland. Groei en verdichting van de stedelijke regio Utrecht leidt tot een grotere 
agglomeratiekracht van Nederland; in contante waarde is het effect 1,9 miljard euro. Daarnaast leiden 
lightrail verbindingen tot reistijdwinst voor OV reizigers, en vermeden voertuigverliesuren op de weg, 
juist voor nationale vervoersstromen. Deze effecten zijn berekend op 1,6 miljard euro contante 
waarde. Tenslotte betekenen de lightrailverbindingen een positief effect op economische groei omdat 
kennisinstellingen en bedrijven letterlijk de ruimte krijgen. Als de Utrechtse kracht op gebied van 
gezondheid, duurzaamheid en voedingstechnologie voluit benut wordt door middel van investeringen 
in publieke en private R&D, leidt dit tot verhoging van de nationale BBP groei van 0,2 procent per jaar.


De lightrailverbindingen zijn een fundamentele stap in de schaalsprong die de regio doormaakt: Van 
van het huidige monocentrische model met Utrecht Centraal als enige hoofdknoop naar een 
polycentrisch model met meerdere hoofdknopen. Hiertoe hanteert de regio het concept ‘Wiel met 
Spaken’: een netwerk van snel en hoogfrequent OV als fundament voor de afwikkeling van 
metropolitane en regionale mobiliteitsbewegingen. De meest urgente stap richting dit polycentrische 
model bestaat uit de aanleg van een lightrail netwerk in het zuidelijke en oostelijke deel van de MRU. 
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Dit netwerk bestaat uit drie onderdelen:


1. De realisatie van de Waterlinielijn vanaf knooppunt A12 Westraven, via het USP, naar Zeist. 
Deze verbinding halteert bij de nieuwe knoop Lunetten-Koningsweg en ontlast hoofdknoop 
Utrecht Centraal. Voor OV-reizigers ontstaat een “short cut” tussen Lunetten-Koningsweg en 
het USP, zodat niet alle reizigers die vanuit andere delen van Nederland naar het USP willen 
op Utrecht Centraal hoeven over te stappen. 


2. De versnelling van de huidige SuNij-lijn onder de noemer Merwedelijn, waaronder een 
aftakking naar Papendorp, aansluitend op de verstedelijkingsslag in Utrecht Zuidwest, A12 
zone en Nieuwegein. Omvangrijke binnenstedelijke woningbouwontwikkeling in Utrecht 
Zuidwest en Nieuwgein wordt met deze verbinding mogelijk. 


3. De realisatie van dubbelstation Lunetten-Koningsweg als overstappunt van het nationaal 
spoornetwerk naar het lightrail netwerk. 


Het gaat hierbij tezamen om een eenmalige investering van 2,43 miljard euro (incl. BTW). De 
geraamde kosten voor de drie onderdelen van deze propositie zijn respectievelijk 1.256 miljoen euro 
voor de Waterlinielijn, 870 miljoen euro voor de Merwedelijn en 300 miljoen euro voor dubbelstation 
Lunetten-Koningsweg. In het propositieformulier is een kosteninschatting per deeltracé opgenomen. 
Kosteninschattingen zijn gebaseerd op ervaringscijfers van aanleg per strekkende kilometer, 
inschatting van benodigde inpassingskunstwerken, vastgoed- en plankosten, en kosten proef- en 
testbedrijf. Hierbij is aangetekend dat het een zeer globale kosteninschatting van de meest 
waarschijnlijke varianten van de lightrail lijnen betreft. Deze kan nog variëren naar gelang de 
planvormingsfase tot keuze voor andere varianten met grotere of kleinere inpassingsmaatregelen 
leidt.  


Vanwege het structurele karakter zijn beheer, onderhoud en exploitatiekosten buiten deze aanvraag 
gehouden, maar hebben de nadrukkelijke aandacht van de indieners. Hoewel geprognosticeerde 
reizigersaantallen op de meeste tracés lijken te wijzen op een haalbare exploitatie, is dit onderdeel 
van nadere studie alvorens het definitief voorkeursbesluit genomen wordt. De meerkosten beheer, 
onderhoud en exploitatie zijn voor rekening van de regionale overheden (provincie Utrecht en 
gemeente Utrecht).


Voor een deel van deze investering hebben rijk en regio in de ‘MIRT Verkenning OV en Wonen’ 380 
miljoen euro gereserveerd (gestart zomer 2020). Daarmee komt het opgevoerde bedrag bij het 
Nationaal Groeifonds tot 2,05 miljard euro. De regio heeft aangegeven bereid te zijn tot een 
substantiële bijdrage. Specifiek in het kader van deze propositie zullen regiopartijen in gesprek gaan 
met raden en staten over reserveringen in toekomstige budgetten; uiteraard in nauwe samenhang met 
een subsidie uit het Groeifonds om te komen tot een sluitende begroting. Voor planning en kasritme is 
uitgegaan van start planuitwerking in 2021 (MIRT-verkenning), start bouw in 2028 en oplevering in 
2034. Ook hiervoor geldt dat nadere keuzes tot prioritering van één van de twee lightraillijnen kan 
leiden, of op onderdelen daarvan.


Op dit moment bevindt het project zich in de voorbereidende fase. Daarmee is de samenwerking rijk-
regio en de formele besluitvorming langs de lijnen van het programma U Ned leidend. Hierin 
participeren de ministeries van I&W, BZK en EZK, provincie en gemeente Utrecht, U16 gemeenten, 
ProRail, NS en Rijkswaterstaat.  Op het moment dat een voorkeursbeslissing is genomen, zal ook een 
projectorganisatie worden opgezet om realisatie van de afgesproken maatregelen planologisch 
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mogelijk te maken. Daarbij bouwen we voort op eerdere ervaringen met programma’s VERDER en 
Uithoflijn. Voor lightrail zal de samenwerking tussen provincie en gemeente de spil van de 
programmaorganisatie vormen. Voor het dubbelstation zal een samenwerking tussen ProRail, 
provincie en gemeente aan de orde zijn.


De lightrailverbindingen raken veel belanghebbenden. Tussen overheidspartijen is in U Ned 
overeenstemming over noodzaak en urgentie tot realisatie van de meest prioritaire delen van het Wiel 
met Spaken bij rijk (ministeries van I&W, BZK en EZK) en regio (provincie Utrecht, gemeente Utrecht 
en andere U10 gemeenten). Op onderdelen zijn nog uitzoekvragen over de invulling. Voorbeelden zijn 
de mate van haalbaarheid van de IC status van Lunetten-Koningsweg, tracékeuzes en de mate van 
bundeling van OV vervoersstromen. ProRail, NS en Rijkswaterstaat zijn onderdeel van deze 
belangenafweging. Naast U Ned zijn de USP partners medeondertekenaar van de propositie.


Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 


Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,


de secretaris, de burgemeester,
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Geachte leden van de raad,

Op 30 november jl. berichtten wij u over de propositie die het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (I&W) mede namens gemeente en provincie Utrecht indient voor het Nationaal Groeifonds 
(NGF) bij de ministeries van Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). U heeft 
daarop, bij monde van het presidium, verzocht inzage te krijgen in de procedure en de inhoud van het 
propositieformulier dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft ingediend.
In deze brief gaan wij eerst in op de aanleiding waarom deze brief onder geheimhouding wordt 
verstuurd. Vervolgens zetten wij uiteen hoe de propositie tot stand is gekomen en wat wij verwachten 
van de vervolgstappen op basis van de huidige informatie. Tenslotte geven wij een samenvatting van 
de inhoud van de propositie. 

Geheimhouding
Op grond van artikel 55 lid 1, 86 lid 2 en 25 lid 2 van de Gemeentewet hebben wij om reden genoemd 
in artikel 10 lid 2 sub g van de Wob, tijdelijke geheimhouding opgelegd op deze raadsbrief. De 
tijdelijke geheimhouding is van kracht tot het moment waarop het kabinet heeft besloten over de 
ingediende proposities voor de 1e tranche van het Nationaal Groeifonds, of zoveel eerder als wij uw 
raad (gedeeltelijk) in openbaarheid kunnen informeren
Op deze manier kunnen we uw raad in kennis stellen van inhoud en proces rondom het Nationaal 
Groeifonds, maar ook gehoor geven aan het door de rijksoverheid aangegeven belang om hun interne 
procedure rond het Nationaal Groeifonds te doorlopen, voordat de concrete proposities bekend 
worden gemaakt.  

Het kabinet is leidend bij de besluitvorming over de eerste tranche van het groeifonds en doet 
vooralsnog geen mededelingen over ingediende proposities. Uit de kamerbrief van FIN en EZK van 1 
december jl.: “Om de commissie onafhankelijk haar werk te kunnen laten doen, kiest het kabinet 
ervoor om de verschillende voorstellen niet eerder naar buiten te brengen: voor communicatie over 
ingediende voorstellen en de beoordeling daarvan ligt het voortouw bij de commissie. De inhoud van 
de voorstellen zal samen met het oordeel van de beoordelingsadviescommissie komend voorjaar 
worden gepubliceerd en aan het parlement worden verstuurd.”

http://www.utrecht.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nationaal-groeifonds/documenten/kamerstukken/2020/12/01/kamerbrief-over-nationaal-groeifonds
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Proposities worden intern door departementen opgesteld en ingediend door middel van een 
propositieformulier bij de ministeries van FIN en EZK, als fondsbeheerders. De 
bereikbaarheidsproposities worden vanuit I&W opgesteld. Openbaar maken van het door I&W 
ingediende propositieformulier doorkruist het interne rijksproces van indiening bij de externe 
beoordelingscommissie dusdanig dat we onze kansen op een positief advies en selectie aanzienlijk 
verkleinen, zo stelt I&W. Wij hebben dan ook geen openbaarheid voorbereid van het 
propositieformulier waaraan gemeente en provincie hebben meegewerkt. Wel hebben wij er bewust 
voor gekozen om, in navolging van andere steden, de openbaarheid te zoeken met de grote lijnen van 
‘ons verhaal’ door middel van een flyer die 30 november jl. aan uw raad is gestuurd.

Om u toch de mogelijkheid te geven het propositieformulier met bijlagen onder geheimhouding in te 
zien, is hiervoor een mogelijkheid op donderdag 10 december tussen 10:00 uur en 16:00 uur op het 
stadhuis, kamer 2.71. Indien u op dat moment verhinderd bent, kunt u een afspraak maken met dhr. 
Aldert de Vries, programmamanager Verstedelijking. Zijn contactgegevens vindt u bovenaan deze 
brief.  

Procedure en ontwikkelingen bij de uitwerking van het Nationaal Groeifonds
Hoewel de komst van het Nationaal Groeifonds (NGF) al op Prinsjesdag 2019 is aangekondigd, zijn 
de condities waaronder en spelregels voor het fonds nog steeds in ontwikkeling. In deze dynamische 
en onzekere context is de propositie voor de Utrechtse bereikbaarheidsopgave tot stand gekomen.. 

Met de miljoenennota 2020 kondigde het kabinet een investeringsfonds aan om het verdienvermogen 
van Nederland duurzaam te vergroten. Dit voornemen is op 13 december 2019 door de minister van 
EZK in de groeibrief bekrachtigd. Op 7 september 2020 volgde een kamerbrief met een toelichting op 
de vormgeving van het Nationaal Groeifonds, onder andere met het benoemen van scope (drie pijlers: 
kennis, innovatie en bereikbaarheid), omvang (20 miljard euro) en “toegangspoortcriteria”. Op 30 
oktober jl. volgde een kamerbrief waarin duidelijk werd dat 1 januari 2021 de voorstellen uiterlijk 
ingediend moeten worden bij de beoordelingscommissie. Ook staat in de brief dat dit de indieners in 
staat stelt de propositie te “vervolmaken”. Op 1 december jl. kondigde het kabinet met een kamerbrief 
een aantal verdere specificaties van het NGF aan, zoals CO2 beprijzing, een generatietoets en 
budgetrecht van het parlement. Tevens wordt gemeld dat over de ingediende voorstellen pas zal 
worden gecommuniceerd na beoordeling van de commissie komend voorjaar. 

Het ministerie van I&W is binnen het rijk indiener voor proposities op het gebied van bereikbaarheid. 
In februari 2020 sondeerde I&W voor het eerst bij haar partners in het land, waaronder de gemeente 
Utrecht, welk type projecten in aanmerking zouden komen voor het NGF. Aanvankelijk heeft I&W de 
Utrechtse opgave niet geprioriteerd en gaf men voorrang aan andere proposities. Daarop hebben wij 
diverse gesprekken met de ambtelijke top van het ministerie gevoerd, op basis van een eerste 
betooglijn ten gunste van een mogelijk voorstel om het nationale belang van de Utrechtse opgave te 
benadrukken. Op 23 september jl. gaf I&W ons te kennen dat het ministerie alsnog voornemens was 
een propositie rond de bereikbaarheidsopgave in de regio Utrecht in te dienen voor het NGF. Vanaf 
dat moment is met spoed een propositie opgesteld in samenwerking tussen het ministerie van I&W, 
gemeente, provincie en U10. Deze propositie heeft vorm gekregen in het propositieformulier van de 
ministeries van FIN en EZK. I&W moest dit propositieformulier voor 1 oktober jl. indienen bij de 
fondsbeheerders. Op 10 oktober kregen wij van de fondsbeheerders (via I&W) enkele vragen van 
financieel economische aard met het verzoek deze te beantwoorden door middel van aanpassingen in 
het reeds ingediende propositieformulier. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/13/kamerbrief-over-groeistrategie-voor-nederland-op-de-lange-termijn
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/07/nationaal-groeifonds
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/30/kamerbrief-over-planning-eerste-ronde-nationaal-groeifonds
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwib5PXRz7TtAhVEqaQKHZ_bBjYQFjABegQIAxAC&url=https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/12/01/kamerbrief-reactie-op-brief-over-het-nationaal-groeifonds/kamerbrief-over-reactie-op-brief-van-fnv-cnv-en-vcp-over-het-nationaal-groeifonds.pdf&usg=AOvVaw3YjJgXejuSGAFNLfAovW8f
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Aanvankelijk zouden fondsbeheerders FIN en EZK op 1 november bekend maken welke proposities 
voldoen aan de toegangspoortcriteria en naar de beoordelingscommissie doorgeleid zouden worden.  
In de kamerbrief van 30 oktober bleek dit moment te zijn uitgesteld. Met I&W is de handschoen 
opgepakt om de propositie te “vervolmaken”, daartoe aangezet door de ruimte die de kamerbrief 
bood. Deze definitieve versie is op 30 november door I&W bij fondsbeheerders FIN en EZK 
ingediend. De inhoud van de propositie is gebaseerd op openbare publicaties en achterliggende 
modeldoorrekeningen: OV-toekomstbeeld midden NL, Samenvatting en Achtergrondrapportage Quick 
Scan HOV Zuidlob,  Utrecht Nabij (ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid 
Metropoolregio Utrecht 2040, met een doorkijk naar 2050) en het concept Mobiliteitsplan 2040.  

Gedurende dit proces hebben wij voortdurend bij I&W gesondeerd of en wanneer wij onze raden en 
staten konden informeren. Het is ons ernstig ontraden om hierover te communiceren, voordat ook de 
Tweede Kamer over de ingediende proposities geïnformeerd zou worden. Wij informeerden u in een 
raadsbrief op 16 oktober dan ook dat we samen met regio en I&W een propositie opgesteld hadden, 
in de verwachting dat we hierover op de raadsinformatiebijeenkomsten van 3 en 4 oktober over U Ned 
nader zouden kunnen informeren. Dit laatste bleek naderhand met de uitstelbrief van FIN en EZK niet 
het geval. 

Eind november zijn andere regio’s één voor één naar buiten getreden met hun inbreng bij de I&W 
proposities. Noordelijke provincies (Lelylijn), Amsterdam (N-Z lijn en sluiten van de ring), Den 
Haag/Rotterdam (Oude Lijn) en Eindhoven (Brainportlijn) hebben allen de inhoud op hoofdlijnen 
gedeeld. Ook vanuit de regio Utrecht hebben we voorbereidingen getroffen om de inbreng van Utrecht 
bij het groeifonds bekendheid te geven en kracht bij te zetten. Op 30 november jl. is er een raadsbrief 
verstuurd over het Utrechtse mobiliteitsplan, met een koppeling naar het groeifonds, begeleid door 
o.a. een flyer met de inzet van Utrecht bij de I&W propositie. De Provinciale Staten zijn gelijktijdig en 
op dezelfde wijze geïnformeerd over de inhoud van de propositie.

Gezien de context van verkiezingen en de kritiek van de Tweede Kamer op doel en procedure van het 
NGF is het hoogst onzeker hoe de verdere besluitvorming zijn beslag zal krijgen. Daar komt bij dat het 
fonds optelt tot een bedrag van 20 miljard euro voor 5 jaar, evenredig verdeeld over de pijlers kennis, 
innovatie en bereikbaarheid (dus 6,7 miljard euro voor de pijler bereikbaarheid). I&W heeft met de 
ingediende voorstellen dit bedrag enkele malen overschreden. De vraag is daarbij of een gelijke 
verdeling over de pijlers standhoudt. Wij verwachten dat een eventuele toekenning vanuit het NGF 
voor bereikbaarheidsprojecten via de spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte 
en Transport (MIRT) zal verlopen. In dat geval zal uitwerking van de propositie worden vervat in een 
starbeslissing voor een MIRT-verkenning, die in dat geval ter besluitvorming aan uw raad zal worden 
voorgelegd. Een eventuele financiële bijdrage vanuit de gemeente zal onderdeel uitmaken van deze 
startbeslissing. Zoals voor de huidige MIRT-verkenning een reservering is opgenomen in het 
Meerjarenperspectief Bereikbaarheid uit de middelen voor schaalsprong OV, zal bij een eventuele 
toekenning van de propositie waar nodig de raad een besluit worden voorgelegd over verhoging van 
de reservering. Zodra meer bekend wordt over de besluitvormingsprocedure rond het Nationaal 
Groeifonds, zullen wij uw raad hierover informeren. 

Inhoud van de propositie
De Metropoolregio Utrecht (MRU) ligt in het centrum van Nederland; een kennisintensieve, Europese 
topregio, met name gericht op ‘Life Sciences and Health’. De regio levert een belangrijke bijdrage aan 
het BBP, talentontwikkeling en de innovatiekracht van Nederland. De regio wordt doorkruist door de 

https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/fb/ca/fbcaa0e5-b7d9-43bd-aca8-261696d98b25/20190617_ov-toekomstbeeld_midden_nl_hoofdrapport.pdf
https://programma-uned.nl/relevante+documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1820682
https://programma-uned.nl/relevante+documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1820679
https://www.programma-uned.nl/relevante+documenten/default.aspx
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/f2e4c801-1d3d-4294-9479-258410450018
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/b9f19fa8-fbf5-4eff-8d43-ea22d94ec823
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belangrijkste noord-zuid en oost-westverbindingen van Nederland (A2, A12, A27 en A28) en Utrecht 
Centraal is het grootste OV-overstappunt van Nederland. Goede doorstroming op deze wegen en op 
het spoor is van essentieel belang voor Nederland: het is de draaischijf van ons economisch verkeer. 
Door de aantrekkelijkheid van deze regio als vestigingsplaats voor inwoners en ondernemers wordt 
de druk op die doorstroming groter en ontstaan nog steeds knelpunten, ondanks al voorgenomen 
aanpassingen aan A12 en A27. Het is daarom voor Nederland en voor de regio Utrecht van groot 
belang ruimte voor groei in het mobiliteitsnetwerk te creëren. 

Een investering in twee lightrailverbindingen creëert die ruimte: de verbindingen ontlasten het 
zuidelijke en oostelijke deel van de Ring Utrecht, verminderen de druk op station Utrecht Centraal en 
verbeteren daarmee de bereikbaarheid van Nederland en Utrecht. Deze lightrailverbindingen zijn 
faciliterend aan innovatie en onderwijs op het Utrecht Science Park (inclusief satellietlocaties) en aan 
de grote verstedelijkingsdruk in Midden Nederland. Zo passen deze verbindingen binnen de 
groeistrategie van het kabinet, die het Nationaal Groeifonds ondersteunt. 

De beoogde effecten van de lightrailverbindingen in de periode tot 2040 zijn:
1. Vermindering van congestie op de ring Utrecht van 5 tot 14 procent minder motorvoertuigen in 

de ochtendspits ten opzichte van een autonoom groeiscenario, mede afhankelijk van 
flankerende beleidsmaatregelen. De Waterlinielijn zal een aantrekkelijk alternatief zijn voor de 
autoritten binnen de regio waar in veel gevallen gebruik wordt gemaakt van de Ring Utrecht, 
en door een overstap te bieden op hubs langs snelweglocaties wordt bewerkstelligd dat 
forenzen en bezoekers van de stad voor de ring op het OV overstappen.

2. Groeiruimte op het spoor en op Utrecht Centraal voor (inter)nationale reizigersstromen 
doordat 20 procent van de regionale bus- en tramreizigers niet meer in- of uitstapt op Utrecht 
Centraal. De lightrailverbindingen bedienen meer dan 100.000 OV reizigers.

3. Ruimte voor groei van het USP als nationale innovatie- en onderwijshub voor life science and 
health voorbij de huidige, door bereikbaarheidsproblemen beperkte, groeiruimte van 4.000 
science gerelateerde arbeidsplaatsen.  

4. Gezonde verstedelijking realiseren met de bouw van 60.000 woningen en de groei van 50.000 
banen in de directe invloedssfeer van de lightrailverbindingen in Utrecht Zuidwest, A12 zone, 
Nieuwegein, Lunetten-Koningsweg, USP/Rijnsweerd en Zeist.

Een investering in de lightrailverbindingen draagt bovendien bij aan duurzame economische groei van 
Nederland. Groei en verdichting van de stedelijke regio Utrecht leidt tot een grotere 
agglomeratiekracht van Nederland; in contante waarde is het effect 1,9 miljard euro. Daarnaast leiden 
lightrail verbindingen tot reistijdwinst voor OV reizigers, en vermeden voertuigverliesuren op de weg, 
juist voor nationale vervoersstromen. Deze effecten zijn berekend op 1,6 miljard euro contante 
waarde. Tenslotte betekenen de lightrailverbindingen een positief effect op economische groei omdat 
kennisinstellingen en bedrijven letterlijk de ruimte krijgen. Als de Utrechtse kracht op gebied van 
gezondheid, duurzaamheid en voedingstechnologie voluit benut wordt door middel van investeringen 
in publieke en private R&D, leidt dit tot verhoging van de nationale BBP groei van 0,2 procent per jaar.

De lightrailverbindingen zijn een fundamentele stap in de schaalsprong die de regio doormaakt: Van 
van het huidige monocentrische model met Utrecht Centraal als enige hoofdknoop naar een 
polycentrisch model met meerdere hoofdknopen. Hiertoe hanteert de regio het concept ‘Wiel met 
Spaken’: een netwerk van snel en hoogfrequent OV als fundament voor de afwikkeling van 
metropolitane en regionale mobiliteitsbewegingen. De meest urgente stap richting dit polycentrische 
model bestaat uit de aanleg van een lightrail netwerk in het zuidelijke en oostelijke deel van de MRU. 
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Dit netwerk bestaat uit drie onderdelen:

1. De realisatie van de Waterlinielijn vanaf knooppunt A12 Westraven, via het USP, naar Zeist. 
Deze verbinding halteert bij de nieuwe knoop Lunetten-Koningsweg en ontlast hoofdknoop 
Utrecht Centraal. Voor OV-reizigers ontstaat een “short cut” tussen Lunetten-Koningsweg en 
het USP, zodat niet alle reizigers die vanuit andere delen van Nederland naar het USP willen 
op Utrecht Centraal hoeven over te stappen. 

2. De versnelling van de huidige SuNij-lijn onder de noemer Merwedelijn, waaronder een 
aftakking naar Papendorp, aansluitend op de verstedelijkingsslag in Utrecht Zuidwest, A12 
zone en Nieuwegein. Omvangrijke binnenstedelijke woningbouwontwikkeling in Utrecht 
Zuidwest en Nieuwgein wordt met deze verbinding mogelijk. 

3. De realisatie van dubbelstation Lunetten-Koningsweg als overstappunt van het nationaal 
spoornetwerk naar het lightrail netwerk. 

Het gaat hierbij tezamen om een eenmalige investering van 2,43 miljard euro (incl. BTW). De 
geraamde kosten voor de drie onderdelen van deze propositie zijn respectievelijk 1.256 miljoen euro 
voor de Waterlinielijn, 870 miljoen euro voor de Merwedelijn en 300 miljoen euro voor dubbelstation 
Lunetten-Koningsweg. In het propositieformulier is een kosteninschatting per deeltracé opgenomen. 
Kosteninschattingen zijn gebaseerd op ervaringscijfers van aanleg per strekkende kilometer, 
inschatting van benodigde inpassingskunstwerken, vastgoed- en plankosten, en kosten proef- en 
testbedrijf. Hierbij is aangetekend dat het een zeer globale kosteninschatting van de meest 
waarschijnlijke varianten van de lightrail lijnen betreft. Deze kan nog variëren naar gelang de 
planvormingsfase tot keuze voor andere varianten met grotere of kleinere inpassingsmaatregelen 
leidt.  

Vanwege het structurele karakter zijn beheer, onderhoud en exploitatiekosten buiten deze aanvraag 
gehouden, maar hebben de nadrukkelijke aandacht van de indieners. Hoewel geprognosticeerde 
reizigersaantallen op de meeste tracés lijken te wijzen op een haalbare exploitatie, is dit onderdeel 
van nadere studie alvorens het definitief voorkeursbesluit genomen wordt. De meerkosten beheer, 
onderhoud en exploitatie zijn voor rekening van de regionale overheden (provincie Utrecht en 
gemeente Utrecht).

Voor een deel van deze investering hebben rijk en regio in de ‘MIRT Verkenning OV en Wonen’ 380 
miljoen euro gereserveerd (gestart zomer 2020). Daarmee komt het opgevoerde bedrag bij het 
Nationaal Groeifonds tot 2,05 miljard euro. De regio heeft aangegeven bereid te zijn tot een 
substantiële bijdrage. Specifiek in het kader van deze propositie zullen regiopartijen in gesprek gaan 
met raden en staten over reserveringen in toekomstige budgetten; uiteraard in nauwe samenhang met 
een subsidie uit het Groeifonds om te komen tot een sluitende begroting. Voor planning en kasritme is 
uitgegaan van start planuitwerking in 2021 (MIRT-verkenning), start bouw in 2028 en oplevering in 
2034. Ook hiervoor geldt dat nadere keuzes tot prioritering van één van de twee lightraillijnen kan 
leiden, of op onderdelen daarvan.

Op dit moment bevindt het project zich in de voorbereidende fase. Daarmee is de samenwerking rijk-
regio en de formele besluitvorming langs de lijnen van het programma U Ned leidend. Hierin 
participeren de ministeries van I&W, BZK en EZK, provincie en gemeente Utrecht, U16 gemeenten, 
ProRail, NS en Rijkswaterstaat.  Op het moment dat een voorkeursbeslissing is genomen, zal ook een 
projectorganisatie worden opgezet om realisatie van de afgesproken maatregelen planologisch 
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mogelijk te maken. Daarbij bouwen we voort op eerdere ervaringen met programma’s VERDER en 
Uithoflijn. Voor lightrail zal de samenwerking tussen provincie en gemeente de spil van de 
programmaorganisatie vormen. Voor het dubbelstation zal een samenwerking tussen ProRail, 
provincie en gemeente aan de orde zijn.

De lightrailverbindingen raken veel belanghebbenden. Tussen overheidspartijen is in U Ned 
overeenstemming over noodzaak en urgentie tot realisatie van de meest prioritaire delen van het Wiel 
met Spaken bij rijk (ministeries van I&W, BZK en EZK) en regio (provincie Utrecht, gemeente Utrecht 
en andere U10 gemeenten). Op onderdelen zijn nog uitzoekvragen over de invulling. Voorbeelden zijn 
de mate van haalbaarheid van de IC status van Lunetten-Koningsweg, tracékeuzes en de mate van 
bundeling van OV vervoersstromen. ProRail, NS en Rijkswaterstaat zijn onderdeel van deze 
belangenafweging. Naast U Ned zijn de USP partners medeondertekenaar van de propositie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,
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Geachte leden van de raad,


Op 8 december jl. hebben wij u onder geheimhouding geïnformeerd over de totstandkoming van en 
de vervolgprocedure voor de Propositie Nationaal Groeifonds, die het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat mede namens gemeente, provincie Utrecht en U-10 heeft ingediend voor het Nationaal 
Groeifonds bij de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat. In deze brief hebben 
we u ook nader geïnformeerd over inhoud van de propositie. Vanuit uw raad is ons uitdrukkelijk 
verzocht u alsnog onder geheimhouding een afschrift van het gehele propositieformulier te 
verstrekken. 


Wij voldoen hierbij aan dit verzoek. Wij wijzen u nogmaals op het door de rijksoverheid aangegeven 
belang om eerst hun interne procedure rond het Nationaal Groeifonds te doorlopen, voordat de 
concrete proposities bekend worden gemaakt. 


Geheimhouding
Op deze brief, de ‘Propositie Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht
(door investeren in Lightrail Merwedelijn en Waterlinielijn)’ en de brief van 8 december jl. hebben wij 
op grond van artikel 55 lid 1, 86 lid 2 en 25 lid 2 van de Gemeentewet om redenen genoemd in artikel 
10 lid 2 sub b en g van de Wob vooralsnog permanente geheimhouding opgelegd. 
De gemeente, provincie en medeoverheden in de regio Utrecht hebben er financieel belang bij dat 
Utrecht rijksgelden krijgt voor de aanleg van nieuwe OV-knooppunten en lightrailverbindingen. 
Openbaarmaking voorafgaand aan het kabinetsbesluit schendt de vertrouwelijkheid van het interne 
besluitvormingsproces van het rijk, waarbij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat indient bij 
de Ministeries van Financien en Economische zaken. Hiermee wordt de kans van slagen van de 
propositie negatief beïnvloed. De Provincie Utrecht is betrokken en heeft onder geheimhouding de 
Provinciale Staten over de propositie geïnformeerd.


Omdat in het propositievoorstel meerdere belangen samenkomen, kunnen wij op dit moment niet 
goed beoordelen welke onderdelen tijdelijke dan wel permanente geheimhouding vragen. Wanneer 
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het kabinet besluit over de proposities zal de geheimhouding opnieuw beoordeeld worden en zullen 
wij de onderdelen waarvoor dat mogelijk is openbaar beschikbaar stellen. 


Wij zullen bij deze beoordeling van de geheimhouding ook onze brief ‘Propositie Nationaal 
Groeifonds’ van 8 december jl. betrekken. Bovenstaande onderbouwing van de geheimhouding op 
basis van de Wob geldt ook voor deze brief.


Bijlagen
De propositie bouwt voort op uw raadsbesluiten over het Verstedelijkings- en mobiliteitsconcept Wiel 
met Spaken (U Ned) van 17 oktober 2019 en ‘Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’ 
van 18 juni 2020. Aan de propositie liggen verschillende studies ten grondslag, een aantal daarvan is 
als bijlage aan de propositie toegevoegd. Het merendeel van deze bijlagen is openbaar (op intranet) 
beschikbaar en eerder met uw raad gedeeld, zie pagina 23 van de propositie. Dit geldt nog niet voor 
de bijlage “Maatschappelijke businesscase Wiel met Spaken - Gemeente Utrecht en G4 - 
Eindrapportage versie 15 juli 2020”. In dit rapport is op hoofdlijnen een kosten-batenanalyse 
uitgevoerd van twee ontwikkelvarianten. Dit zijn twee hypothetische varianten, opgesteld in het 
voorjaar 2020 op basis van toenmalige inzichten uit RSU- en MIRT-onderzoek. Met de vaststelling 
van ‘Utrecht Nabij’ in het BO MIRT en de totstandkoming van de RSU is meer zicht ontstaan op 
ontwikkelmogelijkheden langs het Wiel met Spaken. Wij zullen u binnenkort in openbaarheid nader 
informeren over dit onderzoek.


Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 


Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,


de secretaris, de burgemeester,
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1 Hieronder vallen infrastructurele projecten in brede zin, zoals mobiliteitsinfrastructuur (spoor, luchtvaart, 
havens, wegen), digitale infrastructuur en energie-infrastructuur. 
2 Dit terrein omvat fundamenteel onderzoek, doorontwikkeling van nieuwe technologieën, medicijnen of ideeën, 
innovatieve startups en wetenschapsinfrastructuur. 
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Titel voorstel:  Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht 


Terrein:        ☒ Infrastructuur1 ☐ R&D en innovatie2  ☐ Kennisontwikkeling3 


Indienende instantie(s): Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, U10 gemeenten, en Utrecht Science Park partners 
(zie portfolio in bijlage) 
 
Contactpersoon 1: Ministerie IenW, Pieter Moorrees, 0631007725, pieter.moorrees@minienw.nl  
Contactpersoon 2: Ministerie BZK,  Elien Wierenga, 0617340302, elien.wierenga@minbzk.nl  
Contactpersoon 3: Gemeente Utrecht, Aldert de Vries, 0648150745, aldert.de.vries@utrecht.nl 
Contactpersoon 4: Provincie Utrecht, Bart Althuis, 0618300493, bart.althuis@provincie-utrecht.nl 


Aantal bijlagen: 7           ☒ inclusief MKBA 
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I. Samenvatting 
 


Schaalsprong OV en verstedelijking  


De Metropoolregio Utrecht (MRU) ligt in het centrum van Nederland; een kennisintensieve, Europese 


topregio, met name gericht op Life Sciences and Health. De regio levert een belangrijke bijdrage aan 


het BBP, talentontwikkeling en de innovatiekracht van Nederland. De regio wordt doorkruist door de 


belangrijkste noord-zuid en oost-westverbindingen van Nederland (A2, A12, A27 en A28) en Utrecht 


Centraal is het grootste OV-overstappunt van Nederland. Goede doorstroming op deze wegen en op 


het spoor is van essentieel belang voor Nederland: het is de draaischijf van ons economisch verkeer. 


Door de aantrekkelijkheid van deze regio als vestigingsplaats voor inwoners en ondernemers wordt de 


druk op die doorstroming groter en ontstaan nog steeds knelpunten, ondanks al voorgenomen 


aanpassingen aan A12 en A27. Het is daarom voor Nederland en voor de regio Utrecht van groot 


belang ruimte voor groei in het mobiliteitsnetwerk te creëren.  


Een investering in twee lightrailverbindingen creëert die ruimte: de verbindingen ontlasten het 


zuidelijke en oostelijke deel van de Ring Utrecht, verminderen de druk op station Utrecht Centraal en 


verbeteren daarmee de bereikbaarheid van Nederland en Utrecht. Deze lightrailverbindingen zijn 


faciliterend aan innovatie en onderwijs op het Utrecht Science Park en aan de grote 


verstedelijkingsdruk in Midden Nederland. Zo passen deze verbindingen binnen de groeistrategie van 


het kabinet die het Groeifonds ondersteunt.  


Om agglomeratievoordelen (kennis, bereikbaarheid, vestigingsklimaat) te vergroten en de nadelen 


(knellende woningmarkt, congestie) te beperken, is de onderliggende visie van de MRU een 


multimodale schaalsprong mobiliteit. Dit is het ‘wiel met spaken’: een netwerk van snel en 


hoogfrequent OV als fundament voor de afwikkeling van metropolitane en regionale 


mobiliteitsbewegingen. Zo vermindert de lokale verkeersdruk op het hoofdwegennet en op het 


(inter)nationaal spoornetwerk en verbetert de doorstroming (ook nationaal). Voortbouwend op 


bestaande spaken (SUNIJ- en Uithoflijn) bestaat deze schaalsprong uit de aanleg van twee 


lightrailverbindingen:  


1. De Waterlinielijn: verbinding om de zuid vanaf knooppunt A12-Westraven via Lunetten-


Koningsweg naar USP en Zeist, gekoppeld aan dubbelstation Lunetten-Koningsweg, om het 


lightrail netwerk te verbinden met landelijk en regionaal spoor 


2. De Merwedelijn: versnelling van de huidige SUNIJ-lijn en een aftakking naar Papendorp, 


aansluitend op de verstedelijkingsslag in Utrecht Zuidwest (Merwedekanaalzone), A12 zone 


en Nieuwegein 


Het gaat hierbij tezamen om een eenmalige investering van 2,43 miljard euro (incl BTW). Voor een 


deel van deze investering hebben Rijk en regio in de MIRT Verkenning OV en Wonen 380 miljoen 


euro gereserveerd (gestart zomer 2020).  
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II. Voorstelomschrijving  
 


Probleem en doelstelling  


Bereikbaarheid is één van de zes gebieden uit de economische groeistrategie van het kabinet. In de 


Metropoolregio Utrecht (MRU) kruisen de belangrijkste wegverbindingen elkaar en ligt het 


belangrijkste OV-knooppunt van Nederland.  


De MRU is een aantrekkelijke locatie voor wonen en werken: in een economisch hoogproductieve 


omgeving nabij groen en water met goede verbindingen naar nabije economische regio’s willen veel 


inwoners en ondernemers zich vestigen. Dit creëert grote druk op schaarse woon- en werklocaties, en 


op de bereikbaarheid van de regio. Vervoersmodellen laten zien dat in de nabije toekomst meer 


knelpunten ontstaan – hetgeen zich vertaalt in economisch verlies voor de regio en voor 


ondernemend Nederland. Het hoofdwegennet rondom Utrecht is de ‘Draaischijf Nederland’ en 


knelpunten op de Ring Utrecht belasten ook transporterend en ondernemend Nederland.  


Deze propositie, onderdeel van een multimodale mobiliteitssprong in de MRU, betreft de aanleg van 


twee lightrailverbindingen en een dubbelstation, hierna genoemd “lightrailverbindingen”. De propositie 


heeft als doel het verbeteren van de bereikbaarheid van Nederland en de MRU en is faciliterend aan 


innovatie en onderwijs op het Utrecht Science Park (USP) en aan de grote verstedelijkingsdruk in 


Midden Nederland. Aanleg van de lightrailverbindingen ontlast de Ring Utrecht en Utrecht Centraal en 


verbetert de doorstroming op het nationale hoofdwegennet en op het spoor. Het verlicht de druk op de 


bereikbaarheid van economische toplocaties zoals het USP en het maakt een grotere ontwikkeling 


van woningbouwlocaties mogelijk. En levert zo een bijdrage aan het verminderen van de grote druk op 


de woningmarkt.  


De beoogde effecten van de lightrailverbindingen in de periode tot 2040 zijn 


a) Vermindering van congestie op de ring Utrecht van 5 tot 14 procent minder motorvoertuigen in de 


ochtendspits ten opzichte van een autonoom groeiscenario, mede afhankelijk van flankerende 


beleidsmaatregelen. 


b) Groeiruimte op het spoor en op Utrecht Centraal voor (inter)nationale reizigersstromen doordat 20 


procent van de regionale bus- en tramreizigers niet meer in- of uitstapt op Utrecht Centraal  


c) Ruimte voor groei van het USP als nationale innovatie- en onderwijshub voor life science and 


health voorbij de huidige groeiruimte van 4000 science gerelateerde arbeidsplaatsen.  


d) Gezonde verstedelijking realiseren met de bouw van 60.000 woningen en de groei van 50.000 


banen in de directe invloedssfeer van de lightrailverbindingen.  


Hiermee munt het project een aantal kansen uit voor het duurzaam versterken van het groeivermogen 


van Nederland, zoals het verder uitbouwen van innovatie- en agglomeratiekracht en versterking van 


het vestigingsklimaat. Zekerheid over lightrailinvesteringen trekt private investeerders met name door 


de uitbreidingsmogelijkheden op het USP en de ontwikkelmogelijkheden op ov knooppunten. 


Bovendien maakt lightrail een vorm van duurzame verstedelijking mogelijk met een gezonde 


levensstijl als uitgangspunt, het sparen van waardevolle landschappen en een beperkte CO2 uitstoot. 


Het project sluit aan bij prioriteiten en beleidsrichtingen van het kabinet, zoals het versterken van 


stedelijk netwerk (NOVI), stimuleren van missie gedreven innovatie, duurzame mobiliteit en een 


toegankelijke woningmarkt.  


 


Omschrijving project 


Het project is een fundamentele stap in de schaalsprong die de regio doormaakt van het huidige 


monocentrische model met Utrecht Centraal als enige hoofdknoop naar een polycentrisch model met 


meerdere hoofdknopen. Ook in andere metropoolregio’s van Nederland is een vergelijkbare 


ontwikkeling waar te nemen.  
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De meest urgente stap richting dit polycentrische model bestaat uit de aanleg van een lightrail netwerk 


in het zuidelijke deel. Deze bestaat uit drie onderdelen: 


1. De realisatie van de Waterlinielijn vanaf knooppunt A12 Westraven, via het USP, naar Zeist. Deze 


verbinding halteert bij de nieuwe knoop Lunetten-Koningsweg en ontlast hoofdknoop Utrecht 


Centraal. Voor OV-reizigers ontstaat een “short cut” tussen Lunetten-Koningsweg en het USP, 


zodat niet alle reizigers die vanuit andere delen van Nederland naar het USP willen op Utrecht 


Centraal hoeven over te stappen.  


2. De versnelling van de huidige SuNij-lijn onder de noemer Merwedelijn, waaronder een aftakking 


naar Papendorp, aansluitend op de verstedelijkingsslag in Utrecht Zuidwest, A12 zone en 


Nieuwegein. Omvangrijke binnenstedelijke woningbouwontwikkeling in Utrecht Zuidwest en 


Nieuwgein wordt met deze verbinding mogelijk.  


3. De realisatie van dubbelstation Lunetten-Koningsweg als overstappunt van het nationaal 


spoornetwerk naar het lightrail netwerk.  


De verwachte effecten van deze lijnen voor de beoogde doelen zijn groot: ontlasting van het nationaal 


en lokaal hoofdwegennet (a) en hoofdspoor (b), ruimte voor het innovatief ecosysteem in de regio (c) 


en mogelijk maken van verstedelijking (d). 


a) De realisatie van het lightrail netwerk levert langs twee lijnen een bijdrage aan het beperken van 


de groei van het autoverkeer op de Ring rondom Utrecht. De Waterlinielijn zal een aantrekkelijk 


alternatief zijn voor de autoritten binnen de regio waar in veel gevallen gebruik wordt gemaakt van 


de Ring Utrecht, en door een overstap te bieden op hubs langs snelweglocaties wordt 


bewerkstelligd dat forenzen en bezoekers van de stad voor de ring op het OV overstappen. 


Realisatie van lightrail zorgt (samen met complementaire maatregelen in regionaal OV en 


flankerende maatregelen zoals parkeerbeleid, fietsinvesteringen en werkgeversaanpak) voor een 


reductie tot 14% van het autoverkeer op de Ring in 2040 ten opzichte van autonome groei4.  


 


b) Ook het hoofdspoor wordt ontlast met de twee lightrailverbindingen. Terwijl het OV-aandeel met 


deze ingrepen provinciebreed aanzienlijk toeneemt (12% in 2040), vindt tegelijk nauwelijks groei 


van het aantal overstappers op Utrecht Centraal plaats, omdat een groter aandeel OV-reizigers 


andere routes kiest. De lightrailverbindingen bedienen meer dan 100.000 OV reizigers.  


 


c) Bereikbaarheid is de belangrijkste beperkende factor voor groei van het USP. Autobereikbaarheid 


op deze plek kent haar grens, ook na grote ingrepen in de Ring Utrecht. Samen met het huidige 


ov-systeem bieden deze ruimte voor maximaal 4000 extra science gerelateerde banen op het 


USP (Movares). De lightrail verbindingen maken een veel grotere groei mogelijk. Daarnaast biedt 


lightrail ontwikkelpotentie op satellietlocaties in Bilthoven, Zeist en op termijn in Bunnik, 


Driebergen en rondom station Lunetten-Koningsweg.  


 


Ook andere economische kerngebieden binnen Midden Nederland profiteren van deze ingreep. 


Daarmee stijgt het arbeids- en klantpotentieel voor bedrijven en het potentiële bedieningsgebied 


van onderwijsinstellingen en voorzieningen, ook in andere economische kerngebieden in de regio. 


 


d) De twee lightrail verbindingen vormen de ruggengraat van de uitbreidingsopgave van stad en 


regio (zie kaart). In dit gebied, Utrecht Zuid/Groot Merwede, komen 60.000 woningen en 50.000 


arbeidsplaatsen. Aanleg van lightrail is daarbij essentieel: zonder lightrail leidt een dergelijk 


woonvolume tot onoplosbare verstoppingen op de Ring Utrecht, hetgeen tot groot economisch 


verlies voor ondernemend Nederland leidt. Alternatief is dat maar een klein deel van het beoogd 


woonvolume gerealiseerd worden, waarmee de grote druk op de woningmarkt verder zal 


toenemen. Ook locaties die niet direct aan deze lijnen liggen profiteren, doordat hier met een 


sterker OV mobiliteitsprofiel in hogere dichtheden gebouwd kan worden. Tevens maakt de lightrail 


op termijn eventuele doorontwikkeling in Rijnenburg mogelijk door aantakking op Westraven en/of 


Papendorp te maken. 


                                                           
4 Op basis van modeldoorrekeningen Mobiliteitsplan 2040 Gemeente Utrecht. 
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Op onderstaande kaart staat de propositie: de lightrail verbindingen, verstedelijkingsopgave Utrecht-


Zuid/Groot Merwede en Utrecht Science Park. 


 


 


 


Activiteitenplan en tijdpad 


De lightrail projecten zullen onderdeel zijn van de samenwerking tussen rijk en regio in het programma 


U Ned.  


Kort voor openbaarmaking van het Nationaal Groeifonds heeft in juli 2020 de staatssecretaris IenW de 


Startbeslissing genomen voor de MIRT verkenning “OV en wonen in Utrecht”. In lijn met het 


Regeerakkoord heeft deze verkenning als doel de OV bereikbaarheid van USP te vergroten, 


ontsluiting van nieuwe woon- en werkgebieden in Utrecht Zuidwest en Nieuwegein, en Utrecht 


Centraal te ontlasten. Deze doelen sluiten naadloos aan op deze propositie voor het Groeifonds. 


Echter, gezien de huidige omvang van de gereserveerde budgetten en de ambitie om maatregelen 


voor 2030 gerealiseerd te hebben, gaat het in deze MIRT Verkenning vooral om optimalisaties in het 


huidige netwerk. Een schaalsprong in het metropolitaan vervoersnetwerk met ook ontlastende effecten 


voor nationale vervoerssystemen is binnen de huidige scope niet of beperkt mogelijk.  


Rijk en regio hebben tijdens het BO MIRT op 25 november 2020 het resultaat van het MIRT 


Onderzoek “Utrecht Nabij; Ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid Metropoolregio 


Utrecht 2040, met een doorkijk naar 2050” vastgesteld. Rijk en regio onderschrijven in dit MIRT 


Onderzoek de urgentie van een multimodale schaalsprong, de cruciale functie van het openbaar 
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vervoer daarin en de hoofdkeuzes over verstedelijkingslocaties. Voor een belangrijk deel liggen deze 


locaties aan de beoogde lightrail lijnen.  


Het feit dat de doelen van de lopende MIRT Verkenning gelijk zijn aan de doelen van deze 


Groeifonds-propositie creëert de mogelijkheid om de inhoud van deze propositie een volwaardige plek 


te geven in de lopende MIRT verkenning. Dit leidt tot het volgende tijdpad richting realisatie: 


 Waterlinielijn Merwedelijn Dubbelstation 


Planning 2021: start 
planuitwerking 
(verkenning) 
 
t/m 2028: planvorming 
en voorbereiding 
realisatie 
 
2034: ingebruikname 
gehele lijn 


2021: start 
planuitwerking 
(verkenning) 
 
t/m 2028: planvorming 
en voorbereiding 
realisatie 
 
2034: ingebruikname 
gehele lijn 
 


2021: start 
planuitwerking 
(verkenning) 
 
t/m 2030: planvorming 
en voorbereiding 
realisatie 
 
2035: ingebruikname 
dubbelstation 


 


Organisatie en Consortium 


Op dit moment bevindt het project zich in de voorbereidende fase. Daarmee is de samenwerking Rijk-


regio en de formele besluitvorming langs de lijnen van het programma U Ned leidend. Hierin 


participeren de ministeries van IenW, BZK en EZK, provincie en gemeente Utrecht, U16 gemeenten, 


ProRail, NS en Rijkswaterstaat. 


Op het moment dat een voorkeursbeslissing is genomen, zal ook een projectorganisatie worden 


opgezet om realisatie van de afgesproken maatregelen planologisch mogelijk te maken. Daarbij 


bouwen we voort op eerdere ervaringen met programma’s VERDER en Uithoflijn. Voor lightrail zal 


samenwerking provincie-gemeente spil van de programmaorganisatie vormen, voor het dubbelstation 


zal een samenwerking tussen ProRail, provincie en gemeente aan de orde zijn. 


 


Begroting en gevraagd subsidiebedrag 


De lightrail lijnen bevinden zich in de fase van beleidsvoorbereiding. Kosteninschattingen zijn 


gebaseerd op ervaringscijfers van aanleg per strekkende kilometer, inschatting van benodigde 


inpassingskunstwerken, vastgoed- en plankosten, kosten proef- en testbedrijf. Hierbij is aangetekend 


dat het een kosteninschatting van de meest waarschijnlijke varianten van de lightrail lijnen betreft. 


Deze kan nog variëren naar gelang de planvormingsfase tot keuze voor andere varianten met grotere 


of kleinere inpassingsmaatregelen leidt. 


De totale kosten van de lightrail lijnen en het dubbelstation Lunetten-Koningsweg tellen op tot 2,43 
miljard euro, begroot zoals weergegeven in onderstaande tabel. Zie onder III.3 “Geef de financiële 
omvang” voor een precisering van dit bedrag.  
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Deelproject Kosten (in miljoen euro), inclusief BTW 


Waterlinielijn 1256 


Merwedelijn 870 


Dubbelstation Lunetten-Koningsweg 300 


Totaal 2426 


 
Voor de MIRT verkenning OV en wonen hebben Rijk en regio 380 miljoen euro gereserveerd. De 


financiële omvang van deze Groeifondspropositie is dan (2426 minus 380 is) 2,05 miljard euro.  


 


Een schaalsprong van deze allure op de draaischijf van Nederland is van een dusdanige omvang dat 


een gerichte rijksinvestering noodzakelijk én te rechtvaardigen is, gezien ook de verwachte effecten 


op het nationale mobiliteitsnetwerk en de omvang van economische en maatschappelijke baten. Deze 


investering gaat de draagkracht van regionale partijen ver te boven, evenals die van het 


mobiliteitsfonds van het Rijk. Bijdrage uit het groeifonds draagt bij aan multiplier vanuit de markt, door 


het gewekte vertrouwen dat de ov netwerk ambities daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden en 


daardoor integraal verstedelijkt kan worden rond de gekozen locaties.  


 


Regionale partijen dragen bij aan de benodigde maatregelen voor mobiliteit in de breedte: fiets, auto, 


parkeren op afstand en OV. Dit zijn maatregelen die ondersteunend zijn aan de totale 


mobiliteitstransitie en essentieel voor het functioneren van de lightrail verbinding. Denk daarbij ook 


aan afspraken over investeringen in ontsluitend OV die gepaard gaan met afspraken over bouwen met 


lage parkeernorm bij nieuwbouwlocaties en afroming van de daardoor ontstane besparingen ten 


dienste van die OV-investeringen.  


 


De regio heeft aangegeven bereid te zijn tot een substantiële bijdrage in het U Ned-pakket. Specifiek 


in het kader van deze propositie zullen regiopartijen in gesprek gaan met raden en staten over 


reserveringen in toekomstige budgetten; uiteraard in nauwe samenhang met een subsidie uit het 


Groeifonds om te komen tot een sluitende begroting.   


 


Effecten 


De direct beoogde effecten van de lightrailverbindingen in de periode tot 2040 zijn 


a) Vermindering van congestie op de ring Utrecht door 14 procent minder motorvoertuigen in de 


ochtendspits ten opzichte van een autonoom groeiscenario. 


b) Groeiruimte op het spoor en op Utrecht CS te richten op (inter)nationale reizigersstromen 


doordat 20 procent van de ov reizigers niet meer over Utrecht CS hoeft over te stappen 


c) Ruimte voor groei van het USP als nationale innovatie- en onderwijshub voor life science and 


health voorbij de huidige groeiruimte van 4000 science gerelateerde arbeidsplaatsen.  


d) Gezonde verstedelijking realiseren met de bouw van 60.000 woningen en de groei van 50.000 


banen in de directe invloedssfeer van de lightrailverbindingen. 


Daarnaast leiden de lightrail verbindingen tot economische en maatschappelijke baten, zoals het 


vergroten van agglomeratiekracht, ruimte voor spin-off van investeringen in R&D, gezondheidsbaten 


als gevolg van gezondere lucht en een manier van verplaatsen die uitnodigt tot bewegen (lopen en 


fietsen).  


Niet uitvoeren van deze propositie zal in de jaren na 2030 leiden tot toenemende knelpunten op het 


hoofdwegennet rondom Utrecht en spoorknoop Utrecht CS. Voor ondernemend en transporterend 


Nederland betekent dat een grote toename van voertuigverliesuren en dus economische schade. Bij 


niet uitvoeren van de propositie zijn ook de beperkingen aan de groei van de woningbouw veel 


stringenter, hetgeen zich doorvertaalt in verdere druk op de woningmarkt. De groeipotentie van de 


kennis- en innovatiefunctie van het USP zal niet kunnen worden benut, wat potentiële economische 


groei van Nederland ondermijnt.   
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Draagvlak, inbedding en blijvende verankering 


Het lightrail project raakt veel belanghebbenden. Tussen overheidspartijen is overeenstemming over 


noodzaak en urgentie tot realisatie van de meest prioritaire delen van het Wiel met Spaken bij Rijk 


(ministeries van IenW, BZK en EZK) en regio (provincie Utrecht, gemeente Utrecht en andere U10 


gemeenten). Op onderdelen zijn nog uitzoekvragen over de invulling. Voorbeelden zijn mate van 


haalbaarheid van IC status Lunetten-Koningsweg, tracékeuzes en op enkele tracés de afweging 


tussen lightrail en andere HOV oplossingen, afhankelijk van de bundeling van OV vervoersstromen. 


ProRail, NS en Rijkswaterstaat zijn onderdeel van deze belangenafweging.  


Bij stakeholders in de regio heerst consensus over de urgentie van ingrijpen in de verslechterende 


bereikbaarheid van Utrecht. Bedrijven verzameld in de Economic Board Utrecht zien bereikbaarheid, 


naast de beschikbaarheid van personeel en woonruimte voor dit personeel, als de belangrijkste 


voorwaarde voor groei. Om de autonome groei te faciliteren, wil de regio ruimte bieden voor meer 


inwoners en banen. Zonder additionele inspanningen en investeringen op het gebied van 


bereikbaarheid, arbeidsmarkt en inclusieve huisvesting wordt deze opgave onuitvoerbaar.5  USP 


partners werken met provincie en gemeente aan een mobiliteitsplan, waar HOV lightrail verbinding 


cruciaal onderdeel van uit maakt. Om die reden zijn USP partners mede ondertekenaar van deze 


propositie.  


Het realiseren van een ov netwerk is de basis van ruimtelijk beleid in provincie (POVI) en gemeente 


(RSU) (“wiel met spaken”). De lightrail verbinding zijn opgenomen in Mobiliteitsplan 2040 van de 


gemeente Utrecht. Ruimtelijke plannen t.a.v werkgelegenheid en wonen kunnen niet tot volle 


uitvoering komen als de lightrail verbindingen niet gerealiseerd worden. Daarom zijn provincie, 


gemeente en U10 ondertekenaars van deze propositie.  


Vanwege het structurele karakter zijn beheer, onderhoud en exploitatiekosten buiten deze aanvraag 


gehouden, maar hebben de nadrukkelijke aandacht van de indieners. Hoewel geprognosticeerde 


reizigersaantallen op de meeste tracés lijken te wijzen op een haalbare exploitatie, is dit onderdeel 


van nadere studie alvorens het definitief voorkeursbesluit genomen wordt. De meerkosten beheer, 


onderhoud en exploitatie zijn voor rekening van de regionale overheden (provincie Utrecht en 


gemeente Utrecht).  


 


  


                                                           
5 Regionale Economische Agenda 2020-2027 
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III. Toegangspoortcriteria 
 


1. Geef een uitgewerkt plan van het voorstel  
 


a. Een korte onderbouwing van de kwantitatieve bijdrage van het voorstel aan het 
langetermijn verdienvermogen (bbp-effect) van Nederland.  


De bijdrage aan het lange termijn verdienvermogen van Nederland kent in ieder geval drie 
componenten. 


1) Groei en verdichting van de stedelijke regio Utrecht leidt tot een grotere agglomeratiekracht 
van Nederland. De lightrail verbindingen en de daaraan gekoppelde groei aan woningen en 
arbeidsplaatsen leidt tot een stijging van de agglomeratiekracht met 99 miljoen per jaar. In 
contante waarde is het effect 1,9 miljard euro. 
 


2) Investeringen in publieke en private R&D en infrastructuur leiden tot economische spinoff. Als 


de Utrechtse kracht op gebied van gezondheid, duurzaamheid en voedingstechnologie voluit 


benut wordt, leidt dit tot extra economische regionale groei van tenminste 1,9%. Dit betekent 


een minimum verhoging van de nationale BBP groei van 2 procent in 10 jaar tijd. Lightrail 


verbindingen zorgen dus voor een stevig opwaarts effect van deze extra economische groei 


doordat kennisinstellingen en bedrijven letterlijk de ruimte krijgen en beter verbonden zijn met 


hun counterparts in Nederland. 


 


3) Lightrail verbindingen leiden tot reistijdwinst voor OV reizigers, en 
‘vermedenvoertuigverliesuren’ op de weg, juist voor nationale vervoersstromen. Deze effecten 
zijn berekend op 1562 miljoen euro contante waarde.  


In “Impactanalyse” in hoofdstuk IV wordt dit breder onderbouwd. 


 


b. De begroting met daarin verwachte financiële kosten en opbrengsten van het voorstel en 


financiële bijdragen van andere deelnemende partijen. Geef daarbij aan of het voorstel in 


2021 tot bestedingseffecten leidt; 


 


De lightrail lijnen bevinden zich in de fase van beleidsvoorbereiding. Kosteninschattingen zijn 


gebaseerd op ervaringscijfers van aanleg per strekkende kilometer, inschatting van benodigde 


inpassingskunstwerken, vastgoed- en plankosten, kosten proef- en testbedrijf. Hierbij is aangetekend 


dat het een kosteninschatting van de meest waarschijnlijke varianten van de lightrail lijnen betreft. 


Deze kan nog variëren naar gelang de planvormingsfase tot keuze voor andere varianten met grotere 


of kleinere inpassingsmaatregelen leidt. 


 


De totale kosten van de lightrail lijnen en het dubbelstation Lunetten-Koningsweg tellen op tot 2,43 


miljard euro, begroot zoals weergegeven in onderstaande tabel. Zie onder III.3 “Geef de financiële 


omvang” voor een precisering van dit bedrag. Voor 380 miljoen euro is reeds dekking voorzien vanuit 


de huidige MIRT Verkenning “OV en Wonen”.  De resterende 2,05 miljard is basis van deze propositie 


voor het groeifonds.  


 


Deelproject Kosten (in miljoen euro), incl BTW 


Waterlinielijn 1256 


Merwedelijn 870 


Dubbelstation Lunetten-Koningsweg 300 


Totaal 2426 


 


De regio (Provincie en Gemeente Utrecht, U16) heeft aangegeven bereid te zijn tot een substantiële 


bijdrage in het U Ned-pakket. Specifiek in het kader van deze propositie zullen regiopartijen in gesprek 
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gaan met raden en staten over reserveringen in toekomstige budgetten; uiteraard in nauwe 


samenhang met een subsidie uit het Groeifonds om te komen tot een sluitende begroting.  


  


De zoektocht naar alternatieve bekostiging door bijdragen van gebruikers of andere baathebbers 


zoals projectontwikkelaars zal deel uitmaken van het vervolgtraject. 


Dit voorstel leidt niet tot bestedingseffecten in 2021. Zie onder III.3 “Geef de financiële omvang” voor 


kasritme. 


c. De deelnemende partijen en praktische uitvoerbaarheid van het voorstel (bijvoorbeeld: 


zijn technieken beschikbaar, is er fysieke ruimte en kunnen de voorstellen in 


marktomstandigheden worden uitgevoerd); 


 


Deelnemende partijen 


Deelnemers aan het programma U Ned onderschrijven de opgave en zullen de inhoud van de 


propositie verder brengen. In het programma participeren de ministeries van IenW, BZK en EZK, 


provincie en gemeente Utrecht, U16 gemeenten, ProRail, NS en Rijkswaterstaat. 


 


Naast U Ned zijn de partners op het Utrecht Science Park (kennisinstellingen en bedrijven) mede 


ondertekenaars van deze propositie. Het gaat hierbij om de volgende organisaties: Universiteit 


Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Prinses Maxima Centrum Utrecht, 


Nutricia Danone, Hubrecht instituut, Bilthoven Biologicals, Genmab, Intravacc, Kromhout Kazerne, 


A.S.R en PwC. Zie bijlage voor het portfolio van de organisaties die deze aanvraag mede 


ondersteunen.  


 


Praktische uitvoerbaarheid 


Voor de Waterlinielijn is het tracé ingetekend. Voor sommige tracédelen is evident waar de baan komt 


te liggen. Voor andere tracédelen moeten nog nadere afwegingen worden gemaakt alvorens er een 


definitief tracé kan worden vastgesteld. Aangezien het tracé grotendeel langs de rand van de stad 


voert en parallel loopt met andere infrastructurele werken waarmee de trambaan kan worden 


gebundeld zal de fysieke ruimte n.a.v. een eerste expert judgement geen beletsel vormen. 


 


Voor het versnellen van de tram als regionaal lightrail langs de verstedelijkingslocaties op de noord-


zuid as Utrecht CS-Nieuwegein zijn meerdere varianten mogelijk (zie ook kaart in 


voorstelomschrijving). Afwegingen ten aanzien van de versnelling van de huidige tram naar 


Nieuwegein en mogelijke alternatieve tracés worden vervoerkundig doorgerekend. De praktische 


uitvoerbaarheid is op hoofdlijnen uitgewerkt. In het ruimtelijke profiel van een mogelijke nieuwe 


Merwede variant is voldoende fysieke ruimte om een nieuwe trambaan in te passen, ook daar waar 


eventueel ongelijke kruisingen moeten worden gerealiseerd. De variant met aftakking naar Papendorp 


volgt een deel van het bestaande tramtracé en sluit aan op een reeds eerder aangelegde vrije 


busbaan. Bij het ontwerp van die busbaan is rekening gehouden met de eventuele latere ombouw 


naar een trambaan. Dat geldt ook voor de brug over het Amsterdamrijnkanaal.  


 


Net als voor de Uithoflijn zal voor alle tramverbindingen gekozen worden voor technieken die zich in 


de praktijk al bewezen hebben. Dat geldt zowel wat betreft de uitvoeringsmethode, als de te gebruiken 


assets.  


 


d. De juridische uitvoerbaarheid van het voorstel. Daarbij hoort ook een toets op staatssteun, 


waar de indieners zelf verantwoordelijk voor zijn.  


Het voorstel zal de MIRT spelregels voor infrastructurele werken volgen. Uitwerking krijgt juridisch 


vorm onder de Tracéwet, provinciale inpassingsplannen en gemeentelijke bestemmingsplannen.  


De voorgestelde financiering is in overeenstemming met de Europese regelgeving inzake staatssteun. 


Het project betreft ontwikkeling, realisatie en exploitatie van openbare vervoersinfrastructuur. Volgens 
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artikel 93 van het VWEU Werkingsverdrag zijn verenigbaar de steunmaatregelen die beantwoorden 


aan de behoeften van de coördinatie van het vervoer. 


Van indirecte staatssteun is in dit geval evenmin sprake. Bij opdrachtverlening voor de uitvoering van 


diensten en van werken ter realisatie van dit project zullen openbare, niet-discriminerende en 


onvoorwaardelijke aanbestedingsprocedures plaatsvinden, zodat geborgd is dat de prijs overeenkomt 


met de marktprijs. De marktpartijen die de opdrachten uitvoeren ontvangen hiervoor dientengevolge 


geen voordeel dat als staatssteun gekwalificeerd kan worden.  


De gerealiseerde infrastructuur wordt eigendom van de lokale overheid (gemeente c.q. provincie) die 


deze zelf exploiteert of beschikbaar stelt aan de concessiehouder(s). Via de op de concessies van 


toepassing zijnde gunning -en selectieprocedures is geborgd dat hierbij geen als staatssteun te 


kwalificeren voordeel wordt genoten. Bij de doorgeleiding van steun aan de deelprojecten zal nog een 


expliciete staatssteuntoets op basis van het concrete projectplan plaatsvinden. 


Er worden geen onoverkomelijke feitelijke, privaatrechtelijke of publiekrechtelijke belemmeringen 


voorzien. Ten behoeve van de realisatie zullen op onderdelen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke 


procedures doorlopen moeten worden. Dat zal met inachtneming van wet -en regelgeving gebeuren. 


 


e. De betrokkenheid van het verantwoordelijke beleidsdepartement, relevante regionale en 


lokale overheden of relevante maatschappelijke instituties.  


Het lightrail project raakt veel belanghebbenden. Tussen overheidspartijen is overeenstemming over 


noodzaak en urgentie tot realisatie van de meest prioritaire delen van het Wiel met Spaken bij Rijk 


(ministeries van IenW, BZK en EZK) en regio (provincie Utrecht, gemeente Utrecht en andere U10 


gemeenten). Op onderdelen zijn nog uitzoekvragen over de invulling. Voorbeelden zijn mate van 


haalbaarheid van IC status Lunetten-Koningsweg, tracé keuzes, en op enkele tracés de afweging 


tussen lightrail en andere HOV oplossingen, afhankelijk van de bundeling van OV vervoersstromen. 


ProRail, NS en Rijkswaterstaat zijn onderdeel van deze belangenafweging.  


Bij stakeholders in de regio heerst consensus over de urgentie van ingrijpen in de verslechterende 


bereikbaarheid van Utrecht. Bedrijven verzameld in de Economic Board Utrecht zien bereikbaarheid, 


naast de beschikbaarheid van personeel en woonruimte voor dit personeel, als de belangrijkste 


voorwaarde voor groei. Om de autonome groei te faciliteren, wil de regio ruimte bieden voor meer 


inwoners en banen. Zonder additionele inspanningen en investeringen op het gebied van 


bereikbaarheid, arbeidsmarkt en inclusieve huisvesting wordt deze opgave onuitvoerbaar.   USP 


partners werken met provincie en gemeente aan een mobiliteitsplan, waar HOV lightrail verbinding 


cruciaal onderdeel van uit maakt. Om die reden zijn USP partners mede ondertekenaar van deze 


propositie. 


Het realiseren van een ov netwerk is de basis van ruimtelijk beleid in provincie (POVI) en gemeente 


(RSU) (“wiel met spaken”). De lightrail verbinding zijn opgenomen in Mobiliteitsplan 2040 van de 


gemeente Utrecht. Ruimtelijke plannen t.a.v werkgelegenheid en wonen kunnen niet tot volle 


uitvoering komen als de lightrail verbindingen niet gerealiseerd worden. Daarom zijn provincie, 


gemeente en U10 ondertekenaars van deze propositie.  


Vanwege het structurele karakter zijn beheer, onderhoud en exploitatiekosten buiten deze aanvraag 


gehouden, maar hebben de nadrukkelijke aandacht van de indieners. Hoewel geprognosticeerde 


reizigersaantallen op de meeste tracés lijken te wijzen op een haalbare exploitatie, is dit onderdeel 


van nadere studie alvorens het definitief voorkeursbesluit genomen wordt. De meerkosten beheer, 


onderhoud en exploitatie zijn voor rekening van de regionale overheden (provincie Utrecht en 


gemeente Utrecht). 


 


2. Geef aan op welk van de drie terreinen het voorstel van toepassing is:  
☒ Infrastructuur      ☐ Innovatie/R&D     ☐ Kennisontwikkeling 
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De maatregelen gaan over het terrein infrastructuur en specifiek met name spoor en lightrail. De 


maatregelen zijn ondersteunend aan het benutten van de potentie voor innovatie/R&D en 


kennisontwikkeling op Utrecht Science Park. Kansen om USP door te ontwikkelen worden nu beperkt 


door bereikbaarheidsvraagstukken waar het maatregelenpakket in dit voorstel een oplossing voor is.   


 


3. Geef de financiële omvang  


De lightrail lijnen bevinden zich in de fase van beleidsvoorbereiding. Kosteninschattingen zijn 


gebaseerd op ervaringscijfers van aanleg per strekkende kilometer, inschatting van benodigde 


inpassingskunstwerken, vastgoed- en plankosten, kosten proef- en testbedrijf. Bedragen zijn inclusief 


BTW, in miljoenen euro’s. Hierbij is aangetekend dat het een kosteninschatting van de meest 


waarschijnlijke varianten van de lightrail lijnen betreft. Deze kan nog variëren naar gelang de 


planvormingsfase tot keuze voor andere varianten met grotere of kleinere inpassingsmaatregelen 


leidt. 


 


De totale kosten van de lightrail lijnen en het dubbelstation Lunetten-Koningsweg tellen op tot 2,43 


miljard euro. Onderstaande tabel geeft een kosteninschatting per deeltracé van de genoemde lightrail 


lijnen in miljoenen euro’s. 


 


Deelproject Deeltracé 


Kosten in 
miljoen euro 


incl BTW 


Duiding 


Waterlinielijn OV knooppunt Westraven 100 
Stelpost voor een mobiliteitshub en OV 


overstapknooppunt 


  
Westraven-
Lunetten/Koningsweg 330 


Lengte 3,5 km, kruisingen en passages 
Europalaan, Passage Merwedekanaal (brug) 


Passage A12 (tunne0, railpassage spoor Den 
Bosch, Inpassing snelweg 


  
Lunetten/Koningsweg-
USP 292 


Lengte 3,5 km, inpassing bus en tram, 
ongelijkvloerse kruisingen, onderdoorgang A27 


  Parallele OV baan USP 121 
Alternatieve HOV baan Padualaan 


  USP-Mooi Zeist 135 


Lengte 2,5 km, voorzieningen knooppunt Mooi 
Zeist. Uitgangspunt is dat busbaan A28 No 


Regret reeds is aangelegd, kosten 33 miljoen 
niet opgenomen. 


  Mooi Zeist-Zeist Noord 203 


Lengte 4 km. Kruising Panweg, inpassing 
woongebied, knooppunt Zeist Noord met 


parkeervoorziening 


  Opstelsporen eindpunt 24 
 


 Tramremise 50 
 


  Totaal 1.256 
 


Merwedelijn CS-Westraven 624 
Lengte circa 1,6 km maaiveld, circa 3 km 


ongelijkvloers 


  Westraven-Nieuwegein 48 
Twee ongelijkvloerse kruisingen 


  Aantakking CS 100 
Stelpost voor een inpassing in het 


stationsgebied 


  CS-Papendorp 97 
Vertrammen tracé van circa 1,5 kilometer en 


mobiliteitshub 


  Totaal 870 
 


Dubbelstation 
Lunetten/Koningsweg IC plus 4 spoor over A27 300 


Voor een Intercitystation inclusief de 
aanpassing van de sporen  (4-sporigheid) in 
de directe omgeving en een aanpassing van 


de kruising met de A27 


  Totaal6 2.426  


                                                           
6 Dit totaal wijkt om twee redenen licht af van de oorspronkelijke propositie zoals ingediend op 30 september. 
In de versie van 30 september zijn BTW kosten dubbelstation ten onrechte twee maal opgevoerd. En de 
tramremise was in de 30 september versie te laag geraamd. 







VERTROUWELIJK 
 


14 
 


 
Deze bedragen zijn als volgt tot stand gekomen. 


- De benodigde investering in dubbelstation Lunetten Koningsweg is gebaseerd op de Vervolg 


Pre Verkenning U Ned, een studie van rijk en regio in het programma U Ned ter voorbereiding 


op besluitvorming over de startbeslissing MIRT Verkenning OV en wonen.  


- Voor de inschatting van de kosten van de lightrailverbinding is gekeken naar drie belangrijke 


kostencomponenten: het tracé, grote kruisingen en passages en de inpassing.  


- In de Quickscan HOV Zuidlob, vastgesteld door rijk en regio in de programmaraad van U Ned, 


is geconcludeerd dat delen van de Merwedelijn ongelijkvloers moeten worden aangelegd op 


het Utrecht grondgebied door de benodigde snelheid in hoog stedelijk gebied. Voor de raming 


is daarom rekening gehouden met een deels ongelijkvloerse lightrail. Voor de Waterlinielijn is 


ook het uitgangspunt dat een aantal kruisingen ongelijkvloers zijn om de benodigde snelheid 


te halen in hoog stedelijk gebied.   


- Er zijn kengetallen gehanteerd van referentieprojecten voor het tracé en kruisingen en 


eenheidsprijzen voor een integrale herinrichting van de openbare ruimte. Op basis van deze 


kengetallen in combinatie met schetsen van de verbindingen zijn de totale investeringskosten 


bepaald. Voor het vertrammen van een bestaande busbaan is gerekend met € 22 miljoen per 


kilometer. Voor het aanleggen van een nieuwe trambaan is gerekend met € 30 miljoen per 


kilometer. Deze cijfers zijn gebaseerd op referentieprojecten die ook gebruikt zijn in de 


Quickscan HOV Zuidlob van het programma U Ned (rijk en regio). Referentieprojecten zijn de 


Uithoornlijn, de tram in Düsseldorf en de metro in Berlijn. De investeringskosten integrale 


herinrichting openbare ruimte  zijn € 200,- per m2 (bron Ingenieursbureau Utrecht).  


- Voor een aantal onderdelen is verdere uitwerking nodig om een eerste kosteninschatting  te 


bepalen. Dit gaat om knooppunt Westraven, parallelle OV baan USP, de tramremise en de 


aantakking op Utrecht CS. Daarvoor zijn nu stelposten opgenomen gebaseerd op 


ervaringscijfers.  


- Bij de kosteninschatting is geen rekening gehouden met de aanschaf van materieel (ter 


indicatie: kosten huidige recent geleverde materieel 150 miljoen) en afschrijving van 


investeringen (ter indicatie: 6 ton per jaar per kilometer).  


 
Deze kosteninschatting is uitgewerkt in een begroting met het volgende kasritme. 
 


 
 
 
Om het kasritme te bepalen is een richtinggevende planning opgesteld. Uitgangspunten voor deze 


planning zijn: 


- Het MIRT Spelregelkader. Uitwerking van de maatregelen via een uitbereiding van de huidige 


MIRT Verkenning OV en Wonen of start van een nieuwe MIRT verkenning. 
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- Referentieprojecten zoals de Hoeksche Lijn en de Uithoflijn zijn gebruikt om de 


realisatieperiode voor lightrail in te schatten. 


- Voor dubbelstation Koningsweg is op basis van ervaringscijfers uitgegaan van vijf jaar voor 


realisatie.   


- Van het totale budget is 25% geraamd voor planvorming (inclusief onderzoekskosten), 


voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding, 70% voor de realisatie en 5% voor test en 


proefbedrijf.  


- Besteding van het budget start vanaf start planvorming. In het begin loopt de MIRT 


Verkenning en is er nog relatief weinig budget nodig. Tijdens de planvormingsfase en 


voorbereiding van de realisatie loopt dit bedrag verder op. In totaal is er 18% van het totale 


budget voorzien in deze fase. Tijdens de realisatiefase zijn de kosten 7% van het totale 


budget. Het gaat dan vooral om kosten voor het begeleiden van de uitvoering. 


- Op basis van referentieprojecten is ingeschat hoelang de realisatiefase duurt. De 


realisatiekosten lineair verdeeld over de benodigde jaren. In de praktijk zullen de kosten in het 


begin wat lager zijn, vervolgens toenemen en richting het einde van het project weer iets 


afnemen.  


- Bij verdere uitwerking van de maatregelen moet een definitieve planning opgesteld worden 


met een logische fasering van de maatregelen onderling. In de uitwerking zal ook onderzocht 


worden of oplevering van maatregelen gefaseerd mogelijk is in verband met de toenemende 


mobiliteitsknelpunten. Dit zal het definitieve kasritme nog beïnvloeden. 


 


 Waterlinielijn Merwedelijn Dubbelstation 


Planning 2021: start 
planuitwerking 
(verkenning) 
 
t/m 2028: planvorming 
en voorbereiding 
realisatie 
 
2034: ingebruikname 
gehele lijn 


2021: start 
planuitwerking 
(verkenning) 
 
t/m 2028: planvorming 
en voorbereiding 
realisatie 
 
2034: ingebruikname 
gehele lijn 
 


2021: start 
planuitwerking 
(verkenning) 
 
t/m 2030: planvorming 
en voorbereiding 
realisatie 
 
2035: ingebruikname 
dubbelstation 


 


 


4. Onderbouw dat de gevraagde investering additioneel is aan  private 
investeringen.  


Het voorstel draagt alle kenmerken in zich die overheidsgrijpen legitimeren. Als de verschillende 


stappen worden langsgelopen die publieke interventie rechtvaardigheden om het publieke belang te 


borgen dan levert dat het volgende beeld op:  


 Leidt het voorstel tot externe effecten? Ja. Met het voorstel wordt grootschalige (binnenstedelijke) 


verdichting gecombineerd met het verstevigen van een hoogwaardig kennis- en 


werkgelegenheidscluster voor de Nederlandse economie. De beoogde schaalsprong in het OV 


draagt daarmee in de eerste plaats in de productie- (innovatie, economie en werkgelegenheid) en 


consumptiesfeer (draagvlak voorzieningen) sterk bij aan het stedelijke agglomeratie effect voor de 


Nederlandse economie (hierna geïllustreerd met het effect op het verdienvermogen van 


Nederland).  


In de tweede plaats leidt het voorstel tot substantiële positieve mobiliteitseffecten en internaliseert 


het voorstel sterk de negatieve externe effecten op congestie en milieubelasting in de stad en 


regio van autogebruik (zie o.a. Decisio, 2020). Zo blijkt uit een studie in opdracht van I&M dat 


stedelijk bouwen in combinatie met grootschalige investeringen (in schone en slimme) 


openbaarvervoersnetwerken substantieel de hoogste welvaartsbaten oplevert voor de 


Nederlandse economie (Significance, 2015). Ten slotte is het belang de effecten van het voorstel 


op groen, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het voorstel te benadrukken. Zo heeft het EIB 
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(2011) eerder becijferd dat substantiële baten optreden door grootschalige binnenstedelijke 


verdichting als gevolg van behoud van de (groene) ruimte buiten de stad (ca. 5200 euro per 


woning).    


 Gaat het om complexe externe effecten waarbij free-rider gedrag dreigt? Ja. Wanneer er sprake is 


van simpele of enkelvoudig externe effecten dan stelt de economische theorie dat de Coase-


oplossing voor de hand ligt om private partijen zelf het externe effect te laten internaliseren door 


vrijwillige transacties. Zoals hierboven geïllustreerd gaat het bij het voorstel om complexe 


meervoudige externe effecten waarbij bovendien zonder overheidsingrijpen free-rider gedrag 


optreedt. Wanneer externe effecten complex zijn omdat vele partijen belanghebbend zijn bij een 


resultaat, dreigen individuele partijen zich aan hun bijdrage te onttrekken omdat ze 


veronderstellen dat ze ook zonder hun bijdrage profiteren van het project. Zonder 


overheidsingrijpen komen grootschalige investeringen in een schaalsprong van het OV dan niet 


van de grond. 


 Is het internaliseren van de externe effecten lonend? Ja. Zoals hierboven geïllustreerd loont het 


internaliseren van de externe effecten, zowel waar het gaat om het verzilveren van agglomeratie 


effecten en behoud van groene waardevolle landschappen bij grootschalige binnenstedelijke 


verdichting, alsmede het ondervangen van negatieve externe effecten op congestie en milieu door 


het bieden van schone en slimme openbaarvervoersnetwerken. 


Resumerend: Het is lonend de externe effecten die met het voorstel optreden te internaliseren. Om 


deze baten te effectueren is publieke regie en interventie vereist.  


 


5. Onderbouw dat het voorstel additioneel is aan bestaande of geplande 
publieke investeringen en niet binnen een bestaande regeling van de 
overheid valt. 


 


Voor deze schaalsprong op de draaischijf van Nederland is, gezien omvang en diversiteit aan 


economische en maatschappelijke kosten en baten, een eenmalig overheidsingrijpen noodzakelijk én 


te rechtvaardigen. Het betreft hier letterlijk een schaalsprong van bus naar regionaal lightrail met 


nationale uitstraling, passend bij een grootstedelijke context zoals die zich in de Metropoolregio 


Utrecht ontvouwt. 


De omvang van gemeente- en provinciebegrotingen staat niet in verhouding tot de noodzakelijke 


investeringsimpuls. Ook gangbare financieringsstromen via het nationale mobiliteitsfonds zijn niet 


toegesneden op dit type investeringen. Het Mobiliteitsfonds wordt in lijn met het regeerakkoord ten 


eerste gebruikt om de bestaande Rijksinfrastructuur op orde te houden, vervolgens komt betere 


benutting en daarna pas nieuwe aanleg. Betere benutting is, gezien de grootte van de knelpunten en 


de ontwikkelingen van woningbouw en economie, niet mogelijk – al in 2030 wordt voorzien dat het 


HWN Ring Utrecht dicht slibt. Nieuwe verbindingen om het HWN te ontlasten en doorstroming op de 


Draaischijf Nederland te verbeteren zijn daarom noodzakelijk. De daarvoor benodigde middelen zijn 


niet beschikbaar binnen het Mobiliteitsfonds. 


 


6. Bevestig dat de investering niet-structureel is.  
 


Dit project kent een logisch eindpunt bij de oplevering van de beide lightrail lijnen. Beheer, onderhoud 
en exploitatie vallen buiten de scope van het aanlegproject en vallen daarmee ook expliciet buiten de 
aanvraag voor het nationaal groeifonds. De meerkosten beheer, onderhoud en exploitatie zijn voor 
rekening van de regionale overheden (provincie Utrecht en gemeente Utrecht). In de onderzoeken is 
ook gekeken naar een realistische planning en start- en einddatum, zie hiervoor ook onderdeel III-1. 
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7. Bevestig dat een bijdrage vanuit de Rijksoverheid passend is (toets van 
subsidiariteit).  


 


Een belangrijk deel van de externe effecten die met het voorstel kunnen worden verzilverd hebben 


een landelijke doorwerking via o.a. het agglomeratie-effect dat een bijdrage van de Rijksoverheid 


passend maakt. Het voorstel voor het versterken van de USP campus en grootschalige 


binnenstedelijke verdichting draagt bij aan de verdere groei van een kennisintensieve en sterke stad. 


Vermeulen (2011) toont aan dat overheidsbeleid dat zich richt op een beperkt cluster van 


kennisintensieve steden welvaartsverhogend is omdat deze steden dan groter kunnen worden en 


daarmee de agglomeratievoordelen beter kunnen benutten. Recent onderzoek door het CPB (2016) 


illustreert dit nog eens door te wijzen op de imperfecties van de systematiek van het Gemeentefonds. 


De huidige wijze van verevening in het Gemeentefonds is vanuit welvaartseconomische overwegingen 


suboptimaal met als resultaat sprake van onderbenutting van het agglomeratievoordeel van grote 


steden.  


 


Het gaat om infrastructuurprojecten, die naast het verbeteren van bereikbaarheid ook als doel hebben 


om grootschaliger woningbouw mogelijk te maken en nieuwe (internationale) werklocaties te creëren. 


Naast regionale zijn dit ook Rijksdoelstellingen; vandaar dat ook de ministeries van BZK en EZK zich 


kunnen vinden in deze propositie. Gezien de omvang van de investering is het niet realistisch dat 


regionale partijen vanuit hun eigen begrotingen de bekostiging kunnen dragen.  
 


 


  







VERTROUWELIJK 
 


18 
 


IV. Impactanalyse  
 


1. Onderbouwing langetermijn-verdienvermogen (bbp-effect)  


 


Nabijheid en reistijdwinst 


 


Het voorstel leidt tot meer nabijheid tussen werken en wonen. Woningen en bedrijven (waaronder 


USP) worden beter ontsloten door OV. Hiermee wordt ook de overvolle Ring Utrecht ontlast (ondereel 


van het HWN). Het voorstel leidt ook tot een verminderde reizigersdruk op Utrecht CS (opdracht uit 


het Regeerakkoord).  


 


a) Autoverkeer 


De realisatie van het lightrail verbindingen levert langs twee lijnen een bijdrage aan het beperken van 


de groei van het autoverkeer op de Ring rondom Utrecht, namelijk: 


 Door de mobiliteitstransitie; de Waterlinielijn zal een aantrekkelijk alternatief zijn voor de 


autoritten binnen de stad waar in veel gevallen gebruik wordt gemaakt van de ring; 


 Door een overstap te bieden op de HUB’s wordt bewerkstelligd dat forenzen en bezoekers zo 


snel mogelijk de snelweg verlaten om overstappen op het OV. 


De lightrail verbindingen verknopen op een drietal strategische punten met het hoofdwegennet, 


namelijk bij de A28 afrit USP; A12 afrit Westraven/Jaarbeurs; A2 afrit Hooggelegen/Papendorp. Door 


op deze locaties knooppunten te realiseren die geïntegreerd worden in een HUB, worden 


automobilisten verleid om daar hun auto te stallen in plaats van hun weg te vervolgen voor het laatste 


deel van hun rit over de ring. De realisatie van deze HUB’s (geheel nieuw of het opwaarderen van 


bestaande P+R’s) vormt een belangrijk onderdeel van de strategie U Ned 


 


Door Goudappel en Coffeng is nagegaan wat het effect is op het gebruik van de Ring. De cijfers laten 


zien dat er sprake is van een afname van 5% motorvoertuigen op de Ring in de ochtendspits. Daarbij 


zijn de aantallen van het trendscenario 2040 (ongewijzigd beleid) afgezet tegen hetzelfde scenario 


maar dan met de lightrailverbindingen en het dubbelstation Lunetten-Koningsweg. Als dit wordt 


gecombineerd met flankerend beleid, zoals parkeerbeleid, fietsroutes en werkgeversaanpak, kan dit 


oplopen tot 14%. Het MIRT onderzoek trekt vergelijkbare conclusies over de effecten van HOV en 


flankerend beleid op de Ring Utrecht. 


 


b) Openbaar Vervoer 


De bijdrage van het openbaar vervoer aan de verdiencapaciteit en verstedelijking van de MRU is 


momenteel sterk afhankelijk van Utrecht Centraal en de toeleidende routes. Als de maximale 


capaciteit van het knooppunt Utrecht CS (spoor, bus, tram, fiets, voetganger) bereikt wordt, dan zet 


dat ook een slot op verdere economische en binnenstedelijke ontwikkeling.  


Investeren in lightrailverbindingen biedt nieuwe mogelijkheiden om de mobiliteitsdruk anders te 


verdelen en ruimte te creëren voor groei. Zo kan het bestaand stedelijk weefsel worden versterkt met 


zowel hogere dichtheden, als de nabijheid van meer inwoners en arbeidsplaatsen. Met deze aanpak 


ligt de nadruk op het realiseren van een polycentrische stad waar het openbaarvervoernetwerk 


naadloos op aansluit met diverse belangrijke knooppunten c.q. overstappunten. Dit is de basis voor 


gezond leven in een stedelijke regio voor iedereen. 


 


De economische kerngebieden binnen Midden Nederland profiteren van deze ingreep. De gemiddelde 


reistijd naar alle belangrijke economische kerngebieden in Utrecht daalt met 4 minuten. Het aantal 


bereikbare inwoners vanuit deze plekken stijgt gemiddeld met 16% binnen 45 minuten en met 19% 


binnen 60 minuten (van 0,9 naar 1,1 miljoen inwoners). Daarmee stijgt het arbeids- en klantpotentieel 


voor bedrijven en het potentiële bedieningsgebied van onderwijsinstellingen en voorzieningen.   


De lightrailverbindingen maken het mogelijk om 60.000 woningen en 50.000 arbeidsplaatsen 


binnenstedelijk te realiseren. Ook locaties die niet direct aan deze lijnen liggen profiteren, omdat een 


aanzienlijk groter deel van de regio vanuit deze locaties snel per OV bereikbaar wordt. Tevens maakt 
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de lightrail op termijn eventuele doorontwikkeling in Rijnenburg mogelijk door aantakking op 


Westraven en/of Papendorp 


 


De hier voorgestelde ingrepen raken meer dan 100.000 regionale OV reizigers. Reizigersgroepen die 


het meest profiteren zijn de reizigers naar USP en richting Zuidwest Utrecht, samen ongeveer 60.000 


reizigers.  Reizigers naar USP die door deze maatregelen via Lunetten/Koningsweg kunnen reizen 


(35.000 potentiële reizigers in 2040), ervaren gemiddeld vijf minuten reistijdwinst. Voor de 


reizigersgroep tussen Utrecht CS, Utrecht Zuidwest en Nieuwegein is eveneens maximaal vijf minuten 


reistijdwinst mogelijk voor 25.000 potentiële reizigers in de toekomst (2040). De precieze reistijdwinst 


is afhankelijk van de herkomstlocatie en de nader uit te werken varianten inclusief aanlanding in het 


stationsgebied.7  


 


De analyses van het Toekomstbeeld OV Midden Nederland8 laten zien dat de realisatie van het 


voorgestelde project (samen met complementaire maatregelen in regionaal OV) zorgen voor een 


provincie brede toename van het OV-aandeel met 12%9 en een afname van de autodruk op 


leefbaarheidsknelpunten binnen de bestaande stad (gemiddeld -6% binnen gemeente Utrecht).  


 


Daarnaast schept deze ingreep ruimte om noodzakelijke groei rondom Utrecht CS op te vangen en 


tegelijkertijd op het spoor de stedelijk netwerken binnen Nederland met snellere treinen te verbinden. 


Zo ontlast de Waterlinielijn in combinatie met dubbelstation Lunetten Koningsweg Utrecht CS doordat 


20 procent van de ov (bus/tram) reizigers niet meer in- of uitstapt op Utrecht. Het aantal OV reizigers 


dat overstapt op een andere bus of tram of de trein daalt met 45%. Het aantal in- en uitstappers van 


de trein daalt met 18%. Het aantal overstappers tussen treinen stijgt juist met meer dan 50%. Deze 


reizigers maken gebruik van de (inter)nationale knooppunt functie van Utrecht CS. De verbeteringen in 


het spoornetwerk vanuit de landelijke visie om de hoofdknopen te versterken dragen hier ook aan bij. 


De groei van Utrecht Centraal als geheel is daarmee beperkt in vergelijking met een situatie zonder 


deze maatregelen, terwijl de stedelijke regio doorgroeit en het OV gebruik stijgt. 


 


De doorrekening van het gemeentelijke mobiliteitsplan 2040 (november 2020) en de U Ned Quick-


scan Zuidwest (2020) bevestigen deze vervoerpotentie in 2040 en laten zien dat het aantal potentiële 


reizigers nog hoger kan liggen bij een mobiliteitstransitie ondersteunt door een breed pakket aan 


gedragsmaatregelen.   


 


Analyse van Decisio (2020) laat zien dat de baten van het verder verstedelijken de extra kosten 


kunnen overtreffen. Aanzienlijke investeringen in de (inpassing van) HOV zijn te rechtvaardigen. Voor 


de middenvariant heeft Decisio deze de mobiliteitseffecten ingeschat op 1562 miljoen euro contante 


waarde.   


 


                                                           
7 Inschatting aantal reizigers per corridor: USP-Zeist 10.000; USP-Lunetten/Koningsweg 35.000; Westraven-
Lunetten/Koningsweg 30.000; Merwedelijn tracé MWKZ 25.000; Merwedelijn tracé Papendorp 20.000, totaal 
100.000 (Bron Regionaal TBOV). 
8 Toekomstbeeld OV Midden Nederland (2019). De genoemde effecten laten het verschil zien tussen de 
referentie 2040 en een beleidsvariant voor 2040. De onderdelen van deze propositie vormen de belangrijkste 
maatregelen in deze beleidsvariant.  
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Agglomeratiekracht, innovatie en productiviteit.  


 


De beoogde lightrailverbindingen geven op diverse manieren een impuls aan het groeivermogen van 


Nederland. 


 


a) Vergroten agglomeratiekracht door groei en verdichting.  


Met het voorstel wordt grootschalige gebiedsontwikkeling gerealiseerd dat leidt tot ruim 60.000 meer 


woningen en 50.000 banen in de regio Utrecht. 


Dichtheid en massa dragen in de productiesfeer (innovatie, economie en werkgelegenheid) bij aan het 


versterken van het verdienvermogen van de Nederlandse economie. Vermeulen (2011) toont aan dat 


overheidsbeleid dat zich richt op een beperkt cluster van kennisintensieve steden welvaartsverhogend 


is omdat deze steden dan groter kunnen worden en daarmee de agglomeratievoordelen beter kunnen 


benutten. Vergroting van de (stedelijke) dichtheid versterkt de kansen op effectieve 'sharing, matching 


& learning', de drivers achter regionaal-economische groei (CPB/PBL 2015). Dit geldt des te meer 


voor een economische structuur die zich kenmerkt door een sterk accent op kennis, zoals in de regio 


Utrecht. In een studie van De Groot (2010) bedraagt het effect van agglomeratie en suburbanisatie 


tussen de 0,5% en 2,0% van het bbp.  


 


Decisio (2020) heeft een maatschappelijke business case opgesteld voor de schaalsprong MRU. In 


deze business case zijn voor het Wiel met spaken en de daarmee samenhangende grootschalige 


gebiedsontwikkeling conform deze propositie ook de agglomeratie effecten doorgerekend. De 


middenvariant uit dit onderzoek komt grotendeels overeen met de lightrailverbindingen en de daaraan 


gekoppelde gebiedsontwikkelingen in deze propositie. Kern van onderzoek is dat de 


agglomeratiekracht sterk stijgt als gevolg van een hogere effectieve dichtheid in de stad. Het effect op 


de agglomeratiekracht is relatief hoog ten opzichte van andere doorgerekende 


gebiedsontwikkelingsprojecten (Decisio, 2020, blz.10). Reden daarvoor is dat ingrepen in het Wiel met 


Spaken een verstedelijking mogelijk maakt die zich breed over de stad uitstrekt en die zorgt voor een 


forse verdichting in een relatief klein gebied. Een gebied dat op dit moment bovendien economisch 


welvarend is, wat zich bijvoorbeeld uit in hoge gemiddelde inkomens, een relatief hoog 


opleidingsniveau en een hoge arbeidsparticipatie van de inwoners van de stad. Dit versterkt daarmee 


het agglomeratie effect. Bij doorrekening van dit effect is het van belang in ogenschouw te nemen dat 


het gaat om een effect dat ontstaat als gevolg van de integrale investeringen in het mobiliteitssysteem 


(die zorgen voor betere bereikbaarheid en nabijheid van wonen en werken) en in gebiedsontwikkeling 


waarbij ook van belang is ruimte voor voldoende passende arbeidsplaatsen wordt gecreëerd (Decisio, 


2020). Voor de middenvariant berekende Decisio een stijging van de agglomeratiekracht met 99 


miljoen per jaar o.b.v. een toename van het aantal binnenstedelijke inwoners met 147.000. In contante 


waarde is het effect 1,9 miljard euro.    


 


b) Versterken van het kennis-, innovatie- en ondernemerschapssysteem en de daaraan gekoppelde 


spin-off van publieke en private R&D investeringen in de regio én in Nederland 


Om het verdienvermogen van Nederland voor de toekomst te bestendigen wordt ingezet op opleiden, 


leven lang leren, arbeidsparticipatie, onderzoek en missiegedreven innovatie. Utrecht draagt daar met 


haar concentratie van talent, kennis en innovatieve bedrijvigheid en een economische agenda die 


maatschappelijke opgaven centraal stelt aan bij. De combinatie van investeringen in publieke en 


private R&D en infrastructuur leiden tot economische spinoff. Als de Utrechtse kracht op gebied van 


gezondheid, duurzaamheid en voedingstechnologie voluit benut wordt, leidt dit tot extra economische 


regionale groei van tenminste 1,9%. Dit betekent een minimum verhoging van de nationale BBP groei 


van 2 procent in 10 jaar tijd. Lightrail verbindingen zorgen dus voor een stevig opwaarts effect van 


deze extra economische groei doordat kennisinstellingen en bedrijven letterlijk de ruimte krijgen en 


beter verbonden zijn met hun counterparts in Nederland.   


Utrecht kent een sterk R&D profiel met grote groeipotentie. Het Utrechtse economische potentieel 


komt vooral tot uiting in de gebieden gezondheid (biotech, farma, medtech), duurzaamheid (energie, 


klimaat, civiele techniek) en voedingstechnologie (Balland & Boschma, 2020). Met deze specialisaties 


draagt Utrecht nationaal en internationaal bij aan het welzijn van mensen. Om dit te bereiken wordt in 
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de Utrechtse regio momenteel jaarlijks zo’n 1,45 miljard uitgegeven aan publieke & private R&D 


investeringen. Utrecht onderscheidt zich hierbij van andere regio’s door een sterke nadruk op publieke 


R&D (Economisch Beeld Utrecht+, 2020). De private R&D kracht van Utrecht is echter groeiend. Dit 


komt tot uiting op brandpunt Utrecht Science Park waar tot aan 2030 een verdubbeling verwacht wordt 


van het aantal (R&D en innovatie gerelateerde) banen bij bedrijven (Buck Consultants International, 


2019). Onderzoek van o.a. Rathenau (2014) en Mazzucato (2019) wijst op een multiplier van 7,7 voor 


publieke R&D en 2,3 voor private R&D. Publieke R&D investeringen zijn vaak missie gedreven en 


worden uitgebreider benut doordat deze open toegankelijk zijn. Dit gaat bij uitstek op voor de 


Utrechtse regio waar de publieke kenniscomponent zeer sterk aanwezig is en R&D investeringen 


vooral ingezet worden om bij te dragen aan de brede welvaart. Hier ligt een kans voor zowel Utrecht 


als Nederland om de groeipotentie verder te verzilveren.  


 


Deze groei wordt zowel binnen de regio als in overige delen van Nederland gerealiseerd. Utrecht 


vormt namelijk een economische spilfunctie voor Nederland. De regio is netto exporteur van diensten- 


en kennis aan bedrijven en organisaties elders in Nederland (Economisch Beeld Utrecht+, 2020). 


Deze kennisrelaties manifesteren zich in samenwerkingsverbanden zowel binnen de regio (o.a. ROM 


Regio Utrecht, Health Hub Utrecht) als daar buiten (o.a. RegMed XB, ARC-CBBC regiodeals met 


Zuid-Holland, FoodValley). Grote internationaal opererende bedrijven als Philips, Genmab, Danone 


Nutricia en Merus Biopharmaceuticals, maar ook chemiereuzen als AkzoNobel, Nouryon en Shell 


maken gebruik van en dragen bij aan de kennis die ontwikkeld wordt op het Utrecht Science Park. Zo 


werkt Genmab samen met het Hubrecht instituut aan een gerobotiseerde PCR test machine en 


verkennen de voorgenoemde chemiebedrijven binnen het nationale onderzoekscentrum ARC-CBBC 


op wat voor manier het broeikasgas CO2 te gebruiken is als hernieuwbare grondstof. Bijkomend 


voordeel voor deze bedrijven is de toegang tot de enorme talentenpool van meer dan 50.000 


studenten op het USP. Om deze drijvers van innovatie te verzilveren zijn vanuit deze Utrechtse regio 


ook proposities ingediend op de thema’s innovatie en R&D en kennisontwikkeling. Deze proposities 


op gebied van o.a. regeneratieve geneeskunde en e-health kunnen bijdragen aan een hoger groeipad 


en bijdrage van Utrecht aan het BBP dan hiervoor berekend. 


 


Door bereikbaarheidsproblemen zijn grenzen aan de groei van dit sterke innovatiecluster echter in 


zicht, terwijl de interesse in USP versnelt (Buck Consultants International, 2019). Partijen 


(kennisinstellingen, privaat, overheden) bereiden zich voor op een schaalsprong en op het 


nadrukkelijk ruimtelijk betrekken en programmeren van omliggende gebieden  bij de clustervorming en 


versterking van waardeketens (o.a. meer mogelijkheden voor productie, gelieerde dienstverlening, 


medische congressen, private R&D en doorgroei voor scale ups). Het USP trekt werknemers vanuit 


het hele land, met name uit de Randstad en steden als Arnhem en Den Bosch. Deze zijn zeer gebaat 


bij een snellere verbinding via Lunetten Koningsweg. Op regionaal niveau wordt het USP beter 


verbonden met plaatsen zoals De Bilt (USP Bilthoven), Zeist, Amersfoort, Nieuwegein en een nieuw te 


ontwikkelen A12 zone, maar ook met Houten en Bunnik. De lightrail verbindingen leiden ertoe dat de 


beweging van meer private investeringen en regionalisering van USP versneld wordt. Dat stimuleert 


en versterkt de groei van private investeringen. Worden deze niet gerealiseerd, dan stagneert de groei 


bij 4000 extra science gerelateerde arbeidsplaatsen.   


 


 


Box: Kennis en innovatie ecosysteem Utrecht 


De regio Utrecht scoort hoog als het gaat om concurrentiekracht, o.a. door de concentratie van 
kennisinstellingen en hoogopgeleide beroepsbevolking: we staan sinds 2010 in de top 3 van de 
Europese ranglijst van sterke regio's. Regionale onderzoeksorganisaties tekenen voor 15% van de 
Europese onderzoeksgelden die aan Nederlandse organisaties worden uitgekeerd.  Inclusief 
economische partners Gooi & Vechtstreek en Foodvalley is de regio goed voor 12% van het BBP. Ze 
vormt zowel voor personen- als goederenvervoer de draaischijf van Nederland. 


In 2017 bedroegen de publieke en private investeringen in de regio Utrecht ca 1,45 miljard euro 
waarbij – naast investeringen in infrastructuur - het zowel om publieke partijen (zoals het RIVM) als 
private partijen ging (zoals Merus en Genmab). Het brandpunt van deze investeringen is het Utrecht 
Science Park. Utrecht heeft met UtrechtInc, dat in de top tien business incubators in de wereld staat 







VERTROUWELIJK 
 


22 
 


(UBI global, 2019), een sterke basis voor de verdere ontwikkeling van het start-up ecosysteem. 
Gezondheid, vanuit het perspectief van enerzijds preventie en anderzijds geneeskunde vormt de 
kern van dit innovatie-ecosysteem dat zich uitstrekt over de as Utrecht-Amersfoort-Wageningen. 
Liefst 22% van alle studenten op gebied van bio-, medische, voedings- en agrarische technologie, 
geneeskunde en zorg wordt opgeleid aan de UU en WUR. De regio huisvest, naast het kenniscluster 
op het USP, een bovengemiddeld omvangrijk cluster van ingenieursbureaus met wereldwijde impact 
op de kwaliteit, gezondheid en veiligheid van de leefomgeving. Rondom bedrijven als Sweco, Royal 
HaskoningDHV en Arcadis opereert een groeiend cluster van gespecialiseerde IT-bedrijven dat 
software levert voor geavanceerde gebiedsmodellering. Publiek-private samenwerkingsverbanden 
brengen geo- en gezondsheidsdata bij elkaar, zoals de publieke datahub voor gezond stedelijk 
leven.  


Het Utrecht Science Park (USP), het grootste sciencepark van Nederland, heeft de afgelopen jaren 
een grote groei doorgemaakt in bedrijven, banen en studenten. Zo is de groei van de private 
werkgelegenheid gerelateerd aan USP fors versneld de laatste jaren (groei van 25% tussen 2014 en 
2018) en is de potentie daarvan tot 2030 zeker een verdubbeling (Buck, 2019). Van de ruim 27.000 
werknemers is meer dan 90% verbonden aan de kennis-en zorginstellingen. Dit maakt het gebied 
ook internationaal een unieke kennisconcentratie en dit leidt tot een aanzienlijke magneetwerking 
voor R&D bedrijven en andere instellingen, zoals het geheel nieuwe ziekenhuis Prinses Maxima voor 
Kinderoncologie dat nu al tot de top van de wereld behoort. Anderzijds zijn de meer dan 50.000 
studenten op het USP een pool van talent die een grote meerwaarde is bij de vestiging van 
bedrijven. 


 
 


 


2. Overige effecten 


 


De economische groei die de lightrail verbindingen genereren als gevolg van nabijheid, reistijdwinst, 


agglomeratievoordelen en innovatiekracht zoals hierboven omschreven, levert een aantal 


maatschappelijke en duurzame effecten op.  


Deze propositie levert een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Vermindering van CO2 uitstoot door 


een sterke toename van minder vervuilende verplaatsingen (lopen, fiets, OV), en door een duurzame 


vorm van verstedelijking (lager energiegebruik, kortere verplaatsingen). Een ander effect is de 


verbetering van leefbaarheid en gezondheid in de vorm van het versterken van groen, meer ruimte 


voor ontmoeting, een groter aandeel van gezonde vormen van reizen (lopen en fiets), en beperking 


van luchtvervuiling en geluidsoverlast.  


Een goede toegankelijkheid op de woningmarkt - en daarmee op de arbeidsmarkt - voor brede 


bevolkingsgroepen is hierbij een cruciale randvoorwaarde. Deze kan worden gerealiseerd doordat 


lightrail Utrecht-Zuid de bouw van een groot aantal woningen mogelijk maakt, met minimaal 50% 


betaalbare huur/koop. Verder neemt de gezondheidswinst toe door meer beweging, een gezonde 


verstedelijking met veel ruimte voor groen en snelle toegang voor voetgangers en fietsers tot het 


landelijk gebied. 
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V. Bijlagen 
 


Aan de huidige propositie ligt een groot aantal studies ten grondslag. De meest recente en relevante 
studies zijn aan deze propositie toegevoegd.  


 
1. Maatschappelijke businesscase Wiel met Spaken - Gemeente Utrecht en G4 - Eindrapportage 


versie 15 juli 2020 (bijgevoegd) 
2. OV-toekomstbeeld midden NL bestuursnotitie Definitief (digitale verspreiding)  


https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/fb/ca/fbcaa0e5-b7d9-43bd-aca8-
261696d98b25/20190617_ov-toekomstbeeld_midden_nl_hoofdrapport.pdf 


3. Samenvatting Quick Scan HOV Zuidlob 
https://programma-uned.nl/relevante+documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1820682  


4. Achtergrondrapportage HOV Zuidlob 
https://programma-uned.nl/relevante+documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1820679  


5. Utrecht Nabij: ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid Metropoolregio Utrecht 2040, 
met een doorkijk naar 2050.  
https://www.programma-uned.nl/relevante+documenten/default.aspx  


6. Mobiliteitsplan 2040 Utrecht (versie inspraak) 


Bijlage 1 Mobiliteitsplan 2040.pdf (ibabs.eu) 
7. Portfolio ondertekende USP partners (bijgevoegd) 
 
Achtergrondrapportages over kostenramingen zijn bij provincie en gemeente Utrecht op te vragen.  


 


 


. 



https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.utrecht10.nl%2Fmedia%2Ffiler_public%2Ffb%2Fca%2Ffbcaa0e5-b7d9-43bd-aca8-261696d98b25%2F20190617_ov-toekomstbeeld_midden_nl_hoofdrapport.pdf&data=04%7C01%7Caldert.de.vries%40utrecht.nl%7Cb2f75d27e44147e0ae9708d89548049a%7Cb9ea87f7a2634e6898e15fad3547a805%7C0%7C1%7C637423484151577774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PZDczb2heP2Wz3nxoJGX%2FKEpgGVSG%2F9uTIrnTRBgF44%3D&reserved=0

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.utrecht10.nl%2Fmedia%2Ffiler_public%2Ffb%2Fca%2Ffbcaa0e5-b7d9-43bd-aca8-261696d98b25%2F20190617_ov-toekomstbeeld_midden_nl_hoofdrapport.pdf&data=04%7C01%7Caldert.de.vries%40utrecht.nl%7Cb2f75d27e44147e0ae9708d89548049a%7Cb9ea87f7a2634e6898e15fad3547a805%7C0%7C1%7C637423484151577774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PZDczb2heP2Wz3nxoJGX%2FKEpgGVSG%2F9uTIrnTRBgF44%3D&reserved=0

https://programma-uned.nl/relevante+documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1820682

https://programma-uned.nl/relevante+documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1820679

https://www.programma-uned.nl/relevante+documenten/default.aspx

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonline.ibabs.eu%2Fibabsapi%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3DUtrecht%26id%3Dc21e2cc8-a6f2-4c87-817f-15d1792c7eae&data=04%7C01%7Caldert.de.vries%40utrecht.nl%7Cb2f75d27e44147e0ae9708d89548049a%7Cb9ea87f7a2634e6898e15fad3547a805%7C0%7C1%7C637423484151567784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RHugSyKJTm5%2FdnBjmvhw9fRUquUIEu8p35UHaEIRcCg%3D&reserved=0
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Managementsamenvatting 


Nederland staat voor de uitdaging om tot 2040 1 miljoen extra woningen te 


bouwen. Deze opgave concentreert zich in en rondom de stedelijke regio’s in de 


Randstad. In de regio Utrecht neemt de komende jaren de vraag naar wonen en 


werken fors toe: er is een opgave om tot 2040 104.000 extra woningen te bouwen. 


De regio Utrecht wil een groot deel van deze opgave toevoegen binnen bestaand 


bebouwd gebied. Met de ontwikkelstrategie ‘Wiel met Spaken’ zet de stad in op 


verdichting van wonen en werken verspreid over verschillende OV knooppunten in 


stad en regio.  


 


In het ‘Wiel met Spaken’ vormen diverse HOV-maatregelen de dragers voor 


ontwikkeling. Deze ontwikkeling dient een drietal doelen:  


▪ Het ontlasten van Utrecht Centraal Station, als belangrijkste overstappunt van 


Nederland, en de binnenstad van Utrecht.  


▪ Het vergroten van de bereikbaarheid van Utrecht Science Park (USP) en andere 


werklocaties in de stad en regio.  


▪ Het mogelijk maken van nieuwe woon/werklocaties op binnenstedelijke en 


knooppuntlocaties.  


 


Het ‘Wiel met Spaken’ bevat de ontwikkeling van diverse IC stations, zoals 


Lunetten-Koningsweg en Leidsche Rijn. Ook worden diverse HOV-verbindingen 


gerealiseerd in de vorm van tramlijnen, dan wel lijnen die op termijn vertramd 


kunnen worden, naast het verder optimaliseren van het spoornetwerk in de regio. In 


de uitwerking in dit rapport zijn daarnaast gebiedsontwikkelingslocaties in Utrecht, 


Nieuwegein en Zeist opgenomen die het mogelijk maken om 92.500 woningen en 


90.000 arbeidsplaatsen binnenstedelijk toe te voegen op een zodanige manier dat 


het mobiliteitssysteem het aan kan en de leefkwaliteit in de stad geborgd blijft.  


 


Maatschappelijke businesscase 


In dit rapport is inzicht gegeven in de (voorlopig) geraamde investeringen die nodig 


zijn om twee varianten op het Wiel met Spaken te realiseren en wat de 


maatschappelijke ‘welvaartswinst’ is van deze investeringen. Uit de analyses volgt 


dat de maatschappelijke baten in beide projectvarianten de maatschappelijke 


kosten in potentie kunnen overtreffen. Daarmee ontstaat mogelijk 


maatschappelijke welvaartswinst op het moment dat het Wiel met Spaken 


gerealiseerd wordt. Enig voorbehoud is daarbij op zijn plaats. Een aantal kosten en 


baten zijn nog onbekend of zijn slechts met grote bandbreedtes te benaderen. Ook 


zijn de exploitatiekosten en opbrengsten van het openbaar vervoer nog niet bekend. 


Daarnaast ontbraken voor deze analyses de juiste berekeningen om de 
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netwerkeffecten van deze specifieke varianten van het Wiel met Spaken in beeld te 


brengen. Voor de bereikbaarheidseffecten is daarom gewerkt met verschillende 


aannames. De uitkomst van deze quickscan analyse is op een aantal elementen 


dus nog onzeker. 


 


In de maatschappelijke businesscase zijn de kosten en baten in contante waarden 


doorgerekend en met elkaar vergeleken. Bij het vergelijken van kosten en baten is een lastig 


aspect namelijk het verschil in de periode waarin de effecten optreden. De 


investeringskosten worden gemaakt op het moment dat het project wordt uitgevoerd (in het 


geval van ‘Wiel met Spaken’ in de periode 2020 – 2045), terwijl de maatschappelijke 


effecten pas daarna optreden (sommige effecten ontstaan wel al eerder, maar groeien in 


totdat het volledige programma is gerealiseerd). Deze effecten treden dan echter wel voor 


alle jaren in de toekomst op (conform de MKBA-standaard is voor deze maatschappelijke 


effecten gewerkt met een tijdshorizon van 100 jaar). Om alle effecten met elkaar te kunnen 


vergelijken is gebruik gemaakt van contante waarden. Hiermee worden de toekomstige 


kosten en baten teruggerekend naar wat ze vandaag waard zouden zijn en zijn daarmee 


vergelijkbaar. Daarbij is gebruik gemaakt van een discontovoet van 4,5 procent.  


S.1  Ruimtelijk programma en ingrepen mobiliteitssysteem 


De regio Utrecht staat voor de opgave om tot 2040 104.000 extra woningen te 


bouwen en gelijk opgaand daarmee ook ruimte te creëren voor extra 


arbeidsplaatsen. De regio Utrecht wil een groot deel van deze opgave toevoegen 


binnen bestaand bebouwd gebied.  


 


Met de ontwikkelstrategie ‘Wiel met Spaken’ zet de stad in op verdichting van 


wonen en werken verspreid over verschillende OV-knooppunten in stad en regio. 


Diverse HOV-ingrepen zorgen ervoor dat het mogelijk wordt om binnenstedelijk te 


verdichten zonder dat het mobiliteitssysteem vastloopt en de leefbaarheid onder 


druk komt te staan. Het gaat om HOV-ingrepen rondom (wiel) en dwars door 


(spaken) de stad, naast het verder optimaliseren van het spoornetwerk in de regio. 


In dit rapport ligt de focus op de HOV lijnen en de hieraan gekoppelde 


gebiedsontwikkeling.  


 


De HOV-ingrepen zijn doorgerekend in het projectalternatief ‘doorgroeivariant’ en 


zorgen ervoor dat de volledige opgave van 92.500 woningen en 90.000 


arbeidsplaatsen binnenstedelijk toegevoegd kunnen worden.  


 


In het projectalternatief ‘middenvariant’ wordt een deel van het OV-systeem Wiel 


met Spaken gerealiseerd, namelijk alleen de corridor Nieuwegein – A12-Zone – 
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Lunetten/Koningsweg – USP – Zeist-Noord. In die variant is de gebiedsontwikkeling 


ook in deze projectgebieden geconcentreerd. Het gaat om 73.000 woningen en 


70.000 arbeidsplaatsen binnenstedelijk.  


 


Zonder de ontwikkelstrategie Wiel met Spaken neemt de verstedelijkingspotentie in 


de regio Utrecht af tot 35.000 woningen en 30.000 arbeidsplaatsen 


binnenstedelijk. Dan worden immers enkel de nu al lopende gebiedsontwikkelingen 


tot 2030 gerealiseerd. De effecten van deze variant zijn uitgewerkt in het 


nulalternatief. Dit nulalternatief gaat er wel vanuit dat de totale woningbouw- en 


economische opgave wordt gerealiseerd: de resterende 58.000 woningen en 


60.000 arbeidsplaatsen worden dan elders, op een niet nader gedefinieerde locatie 


buiten de regio Utrecht gerealiseerd. Voor de analyses is verondersteld dat dit op 


een buitenstedelijke locatie geschiedt.  


 


In onderstaande tabel is het overzicht van het nulalternatief en de twee 


projectvarianten opgenomen. Weergegeven is welke ingrepen in het 


mobiliteitssysteem gedaan worden en wat het bijhorende ruimtelijk programma is 


(met onderscheid naar binnen- en buitenstedelijke ontwikkeling).  


 


  Nulalternatief Middenvariant Doorgroeivariant 


    Focus A-12 zone, L/K, USP Wiel met Spaken 


Mobiliteitsingrepen   


IC Station Lunetten- 


Koningsweg 


IC Station Lunetten- 


Koningsweg 


    


(Versnellen) tram CS- 


MWKZ-Nieuwegein 


(Versnellen) tram CS- 


MWKZ-Nieuwegein 


    


Tram Nieuwegein-Westraven- 


USP-Zeist Noord 


Tram Nieuwegein-Westraven- 


USP-Zeist Noord 


      IC Station Leidsche Rijn  


      


Vertramming Westraven- 


Papendorp-Leidsche Rijn  


      


Vertramming Vleuten-Papendorp- 


CS-Rijnsweerd-USP  


      


Vertramming Overvecht –  


Rijnsweerd - USP  


      IC Station Overvecht 


      


Tram Leidsche Rijn –  


Zuilen/Lage Weide – Overvecht - USP 


Woningen binnenstedelijk 34.800 72.700 92.500 


Woningen buitenstedelijk 57.700 19.800 0 


Woningen totaal           92.500  92.500  92.500  


Arbeidsplaatsen binnenstedelijk 29.300 70.800 90.000  


Arbeidsplaatsen buitenstedelijk 60.700 19.200   


Totaal arbeidsplaatsen           90.000  90.000  90.000  
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S.2  Financiële effecten 


Om het Wiel met Spaken te realiseren zijn investeringen in het mobiliteitssysteem 


nodig. Het gaat om het realiseren van enkele HOV-verbindingen en het aanpassen 


en opwaarderen van NS-stations. Deze tellen in de projectalternatieven als volgt op: 


▪ Middenvariant. In deze variant wordt een deel van het OV-systeem Wiel met 


Spaken gerealiseerd. Daarvoor is een eenmalige investering van circa 1,4 


miljard euro (nominaal) voorzien in 3 HOV-ingrepen. Daarnaast moet rekening 


worden gehouden met kosten voor beheer en onderhoud van het 


mobiliteitssysteem. In contante waarden is het totale financiële effect van het 


mobiliteitssysteem in deze variant iets meer dan 1 miljard euro.  


▪ Doorgroeivariant. In deze variant wordt het volledige Wiel met Spaken 


gerealiseerd. Een eenmalige investering van circa 2,4 miljard euro (nominaal) 


in 9 HOV-ingrepen is voorzien. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 


kosten voor beheer en onderhoud van het mobiliteitssysteem. In contante 


waarden is het totale financiële effect van het mobiliteitssysteem in deze 


variant ongeveer 1,6 miljard euro.  


 


Om de gebiedsontwikkeling te realiseren zijn aanvullend ingrepen in de openbare 


ruimte en ontsluiting van projectlocaties noodzakelijk. Het realiseren van woningen 


en kantoren/bedrijfsruimten vergt op zichzelf ook investeringen, waar ook 


opbrengsten tegenover staan. Deze komen terug in een grondexploitatie (GREX). De 


GREX is echter nog voor geen van de projectlocaties specifiek doorgerekend. Het 


uitgangspunt dat daarbij is gehanteerd is dat de GREX neutraal is. In de 


maatschappelijke businesscase zijn daarom alleen de bovenplanse kosten 


meegenomen. In de verschillende alternatieven gaat het om de volgende kosten:  


▪ In het nulalternatief worden twee mobiliteitshubs (in Westraven en Papendorp) 


gerealiseerd voor een bedrag van circa 130 miljoen euro. We gaan er vanuit dat 


deze voor 2030 gerealiseerd zijn. De contante waarde van deze investeringen 


om gebiedsontwikkeling in het nulalternatief mogelijk te maken bedraagt 


daarmee 108 miljoen euro.  


▪ In het projectalternatief middenvariant zijn in totaal 13 aanvullende ingrepen 


voorzien waarvan voor 7 ingrepen de kosten geraamd zijn op in totaal 560 


miljoen euro (nominale waarde). Van 6 ingrepen zijn de kosten nog PM1. We 


gaan uit van realisatie van de gebiedsontwikkelingen in de periode 2025-2034 


(conform de mobiliteitsingrepen). De contante waarde van deze investering 


bedraagt daarmee 350 miljoen euro extra ten opzichte van het nulalternatief.  


 
1 De grootste kostenposten zijn beeld, zoals de overkluizing van de A27. De 7 ingrepen waar 


nog geen kosten van bekend zijn zullen de uitkomsten van de maatschappelijke 


businesscase in beperkte zin beïnvloeden. Het gaat om het realiseren van enkele 


ongelijkvoerse kruisingen, aanpassen van weginfrastructuur, groencompensatie en 


verplaatsing van sportvelden.  
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▪ In het projectalternatief doorgroeivariant bedragen de totaal geraamde 


bovenplanse investeringen 2,8 miljard euro (nominaal), aanvullend op het 


nulalternatief. Het gaat om een toevoeging van 2,2 miljard ten opzichte van de 


middenvariant. In de doorgroeivariant zijn voor 9 ingrepen de kosten nog niet 


geraamd2. Voor de fasering van investeringen gaan we voor de ingrepen die 


ook in de middenvariant reeds gedaan worden uit van dezelfde periode van 


realisatie (2025-2034). De aanvullende ingrepen om gebiedsontwikkeling in de 


overige projectgebieden mogelijk te maken worden in de periode 2030 – 2044 


gedaan. De contante waarde van de investeringen in gebiedsontwikkeling 


bedragen in de doorgroeivariant in totaal 1,4 miljard euro extra ten opzichte 


van het nulalternatief.  


S.3  Mobiliteitseffecten 


Het realiseren van de integrale opgave op het gebied van mobiliteit en 


verstedelijking zorgt voor diverse effecten op het mobiliteitsgedrag van inwoners en 


werknemers van de regio Utrecht. Enerzijds gaat het om de directe netwerkeffecten 


als gevolg van de ingrepen in het mobiliteitssysteem, de HOV-ingrepen uit het Wiel 


met Spaken. Anderzijds gaat het om het mobiliteitsgedrag van de nieuwe bewoners 


en werknemers in de binnenstedelijke projectlocaties, dat gedrag is duurzamer dan 


wanneer de woningen en arbeidsplaatsen buitenstedelijk gerealiseerd zouden 


worden.  


 


Noot: de netwerkeffecten in voorliggende analyse zijn gebaseerd op analyses uit het 


Toekomstbeeld OV Midden Nederland. Deze analyses sluiten niet één op één aan bij de 


ingrepen die in het Wiel met Spaken zitten en zijn ook niet direct toepasbaar om 


doorrekeningen in de maatschappelijke businesscase te doen. Daarom is met diverse 


aannames gewerkt om netwerkeffecten in te schatten.  


 


Momenteel lopen diverse andere onderzoeken in de regio Utrecht naar 


ontwikkelmogelijkheden om de geschetste verstedelijkingsopgave en uitdagingen voor het 


mobiliteitssysteem op te lossen, onder andere ook naar de maatschappelijke kosten en 


baten. Een voorbeeld daarvan is het MIRT onderzoek U Ned. In dat onderzoek worden min of 


meer dezelfde ingrepen in het mobiliteitssysteem tegen het licht gehouden en uitgewerkt. 


Voorliggende uitwerking van de netwerkeffecten is een quickscan-analyse van een aantal 


ingrepen in het mobiliteitssysteem die deels ook in andere lopende trajecten in andere 


combinaties aan de orde komen. Daarmee kunnen na publicatie van voorliggend rapport met 


 
2 In aanvulling op de notie voor de middenvariant waar voor 6 ingrepen de kosten nog PM 


zijn (zie voetnoot 1), worden geen aanzienlijke extra kosten in de doorgroeivariant verwacht 


die nog niet in beeld zijn, het gaat om het verleggen van een aansluiting op de A2 en het 


uitplaatsen van enkele bedrijven. 
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voorliggend uitgewerkte effecten ook andere onderzoeken uitkomen die net andere inzichten 


en uitkomsten hebben ten aanzien van de netwerkbaten.  


 


Netwerkeffecten Wiel met Spaken 


De netwerkeffecten van het Wiel met Spaken zijn onderzocht in het kader van het 


Toekomstbeeld OV Midden Nederland. Daaruit leiden we af dat de ingrepen leiden 


tot het voorkomen van verdere belasting van station Utrecht Centraal, dat sprake is 


van een betere bereikbaarheid voor bewoners en werknemers van de regio (en 


breder) en dat een modal shift ontstaat van inwoners van de provincie Utrecht. 


Deze effecten zijn gekwantificeerd en in de maatschappelijke businesscase 


doorgerekend in het model (gemonetariseerd).  


 


Het doel om Utrecht Centraal te ontlasten is belangrijk en wordt aangetoond door 


de studie van het Toekomstbeeld OV. Daaruit komt naar voren dat ondanks een 


sterke verbetering van het netwerk en het toevoegen van ruimtelijk programma, 


waardoor meer reizigers in de stad worden verwacht, het gebruik van Utrecht CS 


min of meer gelijk blijft aan het nulalternatief (een 1% toename van het gebruik, 


ongeveer 4.500 reizigers per werkdag). Dat komt door het ontwikkelen van de 


corridors en uitbreiding van de stations Lunetten en Overvecht. Door deze 


ontwikkeling neemt met name de reistijd op de toeleidende routes naar Utrecht 


Centraal Station af, ook zijn er effecten voor de huidige gebruikers van de OV-


terminal. Op basis van expert judgement zijn reistijdwinsten berekend in de midden- 


en doorgroeivariant. Op basis van de gemiddelde value of time voor OV-reizigers zijn 


deze effecten gemonetariseerd op circa 20 miljoen euro per jaar vanaf 2030. In 


contante waarde is het effect ‘ontlasting Utrecht Centraal Station’ 277 miljoen euro 


in zowel de midden- als doorgroeivariant.   


 


De verbeterde bereikbaarheid voor inwoners en werknemers in de regio zorgt voor 


kortere reistijden die in de maatschappelijke businesscase als volgt zijn 


gewaardeerd:  


▪ In de middenvariant zijn de reistijdwinsten op basis van de gemiddelde Value of 


Time voor woon-werk, zakelijk en recreatief verkeer gemonetariseerd op circa 


50 miljoen euro per jaar vanaf 2035. In contante waarde is het 


bereikbaarheidseffect in de middenvariant 801 miljoen euro. 


▪ In de doorgroeivariant zijn de jaarlijkse reistijdeffecten gemiddeld 70 miljoen 


euro vanaf 2044 (dan zijn alle verbindingen gerealiseerd). in contante waarde 


gaat het om een effect van 876 miljoen euro.  
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Modal shift effecten Wiel met Spaken  


De ingrepen in het mobiliteitssysteem zorgen er op regionale en wellicht zelfs 


landelijke schaal voor dat het OV een aantrekkelijkere optie wordt. Daardoor zullen 


mensen mogelijk sneller geneigd zijn de auto te laten staan en met het openbaar 


vervoer te reizen. In het Toekomstbeeld OV is doorgerekend dat het autogebruik 


van inwoners van de provincie Utrecht na realisatie van de ingrepen afneemt met 


0,9 procent. Het fietsgebruik neemt tegelijkertijd ook af met 2,3 procent. Het OV-


gebruik neemt toe met 3,2 procent. Deze modal shift effecten zijn gemonetariseerd 


aan de hand van kostenkengetallen voor onder andere infrastructuur, 


verkeersveiligheid, milieu, geluid, gezondheid en congestie. Het effect van de modal 


shift is in contante waarden gewaardeerd op 168,7 miljoen euro in het 


projectalternatief doorgroeivariant. De effecten voor de middenvariant zijn niet 


exact in beeld gebracht in het Toekomstbeeld OV, we veronderstellen echter dat de 


effecten gelijk zijn aan die in de doorgroeivariant.  


 


Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners 


In de regel leidt het ontwikkelen van binnenstedelijke locaties tot minder 


autoverkeer dan wanneer de woningen en arbeidsplaatsen op uitleglocaties 


gerealiseerd worden. De nabijheid aan voorzieningen (horeca, winkels, theaters) en 


banen is groter op binnenstedelijke locaties wat de noodzaak tot autogebruik 


kleiner maakt en de mogelijkheid om de fiets te gebruiken vergroot. Bovendien is 


het OV-aanbod op binnenstedelijke locaties groter wat een extra effect heeft op een 


reductie van het autogebruik en ook mogelijkheden biedt om autobeperkende 


maatregelen in de gebiedsontwikkeling mee te nemen. Ten opzichte van het 


nulalternatief, waarin relatief veel buitenstedelijke gebiedsontwikkeling is 


verondersteld, zijn er daarmee baten op onder andere het gebied van milieu, 


congestie en gezondheid. De effecten zijn op dezelfde wijze als de modal shift 


effecten voor huidige bewoners berekend. In contante waarden zijn de 


mobiliteitseffecten nieuwe bewoners als volgt:  


▪ In het nulalternatief wordt reeds een deel van de opgave binnenstedelijk 


gerealiseerd. Het duurzame mobiliteitsgedrag van de 35.000 huishoudens en 


30.000 arbeidsplaatsen is gewaardeerd op 265 miljoen euro. 


▪ In de middenvariant neemt het aantal binnenstedelijke huishoudens en 


arbeidsplaatsen toe tot 73.000 en 71.000. De effecten zijn gewaardeerd op 


579 miljoen euro (315 miljoen extra t.o.v. het nulalternatief). 


▪ In de doorgroeivariant wordt de volledige opgave van 92.500 woningen en 


90.000 arbeidsplaatsen binnenstedelijk gerealiseerd. Het effect is in deze 


variant 781 miljoen euro (517 miljoen extra t.o.v. het nulalternatief). 
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S.4  Maatschappelijke effecten 


Als gevolg van de verdere verstedelijking in de regio Utrecht, de binnenstedelijke 


verdichting in de stad en de ingrepen in de openbare ruimte treden nog diverse 


andere maatschappelijke effecten op.  


 


Leefbaarheid 


De leefbaarheid in de stad neemt toe doordat ingezet wordt op verbetering van de 


openbare ruimte. Meer groen in de stad en betere verbindingen naar het groen 


buiten de stad zorgen voor een prettiger leefklimaat. Daarnaast worden diverse 


ingrepen gedaan om barrières in de stad weg te werken, deze maken het bovendien 


mogelijk om in de stad verder te verdichten. Het gaat bijvoorbeeld om het onder de 


grond brengen of overkluizen van enkele grote infrastructurele bundels, zoals de 


sporen rondom Utrecht Lunetten, de ring A27 tussen USP en Lunetten en de A2 bij 


Leidsche Rijn en Papendorp. Deze maatregelen hebben ook een effect op de 


bestaande omgeving. De effecten van een verbeterde leefbaarheid in de stad zijn 


gemonetariseerd aan de hand van vastgoedwaardestijgingen die concreet het 


gevolg zijn van het wegnemen van de barrière werking, het zorgt immers 


bijvoorbeeld voor minder geur- en geluidsoverlast en hinder van schadelijke 


uitlaatgassen. In de middenvariant is dit effect gewaardeerd op 35 miljoen euro in 


contante waarde en in de doorgroeivariant op 625 miljoen euro contante waarde.  


 


Agglomeratiekracht 


De agglomeratiekracht in de regio Utrecht stijgt als gevolg van een hogere 


effectieve dichtheid in de stad. Uit verschillende onderzoeken van het CPB komt 


naar voren dat de productiviteit in stedelijke gebieden hoger is naarmate daar meer 


mensen wonen en werken. De drijvende gedachte achter deze agglomeratie-


effecten is dat mensen en bedrijven profijt ondervinden van de aanwezigheid van 


andere mensen of bedrijven in hun omgeving. Deze agglomeratie-effecten worden 


ook wel uitgesplitst in matching, sharing en learning. Naast een sterker 


innovatievermogen, hogere lonen, hogere productiviteit en hogere efficiëntie en 


economische inzet, ontstaan er effecten op het gebied van mobiliteit. Deze effecten 


(namelijk minder autokilometers) zijn uitgewerkt onder het mobiliteitseffect. 


Negatieve effecten zijn er ook. Huurprijzen en de ontwikkelingskosten van vastgoed 


zijn hoger en de loonkloof tussen hoog- en laagopgeleiden neemt toe. Kenmerkend 


voor agglomeratie-effecten is dat het externe effecten betreft; individuele beslissers 


houden geen rekening met de effecten van hun besluit op anderen. 


 


Het agglomeratiekracht effect is in de maatschappelijke businesscase gewaardeerd 


aan de hand van de relatieve toename van het aantal inwoners in de stad Utrecht 


en in Nieuwegein en Zeist. Het gaat om een versimpelde manier om het effect tot 
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uitdrukking te brengen, gebaseerd op de publicatie ‘Stad en Land’ (CPB, 2010. Uit 


die studie blijkt dat een verdubbeling van het aantal inwoners zorgt voor een stijging 


van de productiviteit van 2 procent. Bij doorrekening van dit effect is het echter van 


belang in ogenschouw te nemen dat het gaat om een effect dat ontstaat als gevolg 


van de integrale investeringen in het mobiliteitssysteem (die zorgen voor betere 


bereikbaarheid en nabijheid van wonen en werken) en in gebiedsontwikkeling 


waarbij ook van belang is ruimte voor voldoende passende arbeidsplaatsen wordt 


gecreëerd. De effecten in de verschillende alternatieven zijn daarmee als volgt:  


▪ In het nulalternatief neemt het aantal binnenstedelijke inwoners toe met 


67.0003. Dat zorgt voor een jaarlijks agglomeratie-effect van 45 miljoen euro 


vanaf 2030. Het effect is in contante waarden 858 miljoen euro. 


▪ In de middenvariant neemt het aantal binnenstedelijke inwoners met 147.000 


toe. Dat zorgt voor een stijging van de agglomeratiekracht met 99 miljoen euro 


per jaar. In contante waarde is het effect 1,9 miljard euro.  


▪ In de doorgroeivariant neemt het aantal inwoners van het stedelijke gebied toe 


met 179.000. Het jaarlijkse agglomeratie-effect bedraagt 120 miljoen euro. In 


contante waarde gaat het om een effect van bijna 2,1 miljard euro.  


 


Het effect op de agglomeratiekracht is in deze maatschappelijke businesscase 


relatief hoog en ook relatief hoog ten opzichte van andere doorgerekende integrale 


gebiedsontwikkelingsprojecten (bijvoorbeeld in Amsterdam en de Zuidelijke 


Randstad). Reden daarvoor is dat de ingrepen in het Wiel met Spaken een 


verstedelijking mogelijk maken die zich breed over de stad uitstrekt en die zorgt 


voor een forse verdichting in een relatief klein gebied. Een gebied dat op dit 


moment economisch ook welvarend is, wat zich bijvoorbeeld uit in de hoge 


gemiddelde inkomens van de inwoners van de stad. Het gaat bovendien om een 


aanzienlijke hoeveelheid toegevoegde woningen in de projectalternatieven ten 


opzichte van het nulalternatief: 42.000 in de middenvariant en 57.000 in de 


doorgroeivariant.  


 


Consumentensurplus sociale huur 


In de maatschappelijke businesscase is rekening gehouden met de opgave om 35 


procent van alle nieuwe woningen in Utrecht sociaal te realiseren. Huurders in de 


sociale huursector betalen minder dan de huurprijs in de vrije sector. Dit verschil 


betekent een welvaartswinst of, het consumentensurplus, voor deze huurders. Zij 


betalen immers minder dan de marktwaarde van een vergelijkbare woning in de 


vrije sector met een vergelijkbaar woongenot. Het consumentensurplus sociale huur 


is gewaardeerd door het verschil tussen de gemiddelde huurwaarde van een 


woning en de maximale sociale huurprijs. Daarbij is rekening gehouden met de rule-


 
3 Uitgangspunt is een gemiddelde huishoudgrootte van 1,9 
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of-half, niet alle huurders zouden immers de volledige marktwaarde van de woning 


kunnen betalen.  


 


Het consumentensurplus waar we voor binnenstedelijke locaties in Utrecht mee 


rekenen is € 307 per maand. Ook op de buitenstedelijke gebiedsontwikkelings-


locaties, die in het nulalternatief en deels in de middenvariant ook nog worden 


ontwikkeld, treedt een consumentensurplus op. Het effect surplus waar mee 


gerekend is, is € 246 per maand. Het surplus is lager als gevolg van een lagere 


gemiddelde marktprijs voor een huurwoning. De effecten per alternatief zijn als 


volgt:  


▪ In het nulalternatief worden circa 6.000 woningen in de sociale huur 


binnenstedelijk gerealiseerd en 20.000 buitenstedelijk. Het 


consumentensurplus sociale huur is vanaf 2040 (wanneer ongeveer alle 


woningen gebouwd zijn, er is sprake van een ingroei van het effect) 101 miljoen 


euro per jaar. In contante waarde is het effect 1,8 miljard euro.  


▪ In de middenvariant worden circa 27.000 woningen binnenstedelijk en 5.700 


buitenstedelijk in de sociale huur gerealiseerd. Het effect is vanaf 2040 115 


miljoen euro per jaar, in contante waarde gaat het om een effect dat iets groter 


is dan 2 miljard euro.  


▪ In de doorgroeivariant worden ongeveer 32.000 woningen binnenstedelijk in de 


sociale huur gebouwd. Het consumentensurplus sociale huur is jaarlijks 119 


miljoen euro vanaf 2040. In contante waarde is het effect 2,1 miljard euro.  


 


Energie 


Investeringen in gebiedsontwikkeling en stedelijke verdichting zorgen ervoor dat 


meer mensen in de stad kunnen wonen. Deze mensen wonen over het algemeen 


compacter en vaker in appartementen dan wanneer ze elders buiten de stad 


zouden gaan wonen. Compacter en gestapeld wonen is energiezuiniger dan in een 


vrijstaande woning of tussenwoning met meerdere verdiepingen. In de 


projectgebieden binnen de stad Utrecht wordt over het algemeen in een relatief 


hoge dichtheid gebouwd. Woningbouwprogramma’s op uitleglocaties (verondersteld 


in het nulalternatief) gaan vaker uit van eengezinswoningen (vrijstaande huizen of 


rijtjeshuizen). Doordat minder energie wordt verbruikt in de kleinere en compactere 


woningen is de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van de energie 


lager. Daarover nemen we op basis van gegevens van het CBS aan dat bewoners 


van appartementen gemiddeld 10 procent minder energie verbruiken. Het effect is 


gemonetariseerd aan de hand van de kosten van CO2 uitstoot per kilogram 


elektriciteit (bron: Milieu Centraal). De effecten zijn als volgt:  


▪ In het nulalternatief worden ook 34.800 woningen binnenstedelijk 


gerealiseerd. Het gemonetariseerde effect van een lagere CO2-uitstoot is tot 
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2050 gemiddeld 1 miljoen euro per jaar. In contante waarde gaat het in totaal 


om een effect van 18,1 miljoen euro.  


▪ In de middenvariant worden 72.700 woningen binnenstedelijk gebouwd. Het 


effect is tot 2050 gemiddeld 2 miljoen euro per jaar. In contante waarde gaat 


het om een effect van 36,1 miljoen euro. 


▪ In de doorgroeivariant worden 92.500 woningen binnenstedelijk gebouwd. Tot 


2050 is het effect gemiddeld 2,3 miljoen euro per jaar. In contante waarde 


gaat het om een effect van 39,4 miljoen euro. 


 


Landschap en natuur 


De afweging tussen het binnen- of buitenstedelijk toevoegen van locaties voor 


wonen en werken staat in verhouding tot de hoeveelheid landschap en natuur. 


Woon- en werklocaties die in suburbane of landelijke gebieden worden toegevoegd, 


zullen voor een deel ten koste gaan van bestaande natuur, polder, weiland of 


glastuinbouw. Verdichting en binnenstedelijk bouwen heeft een positief effect als 


het gaat om behoud daarvan. Bovendien wordt daarmee de toegankelijkheid van en 


de waardering voor deze landschappen vergroot voor een groter deel van de 


mensen die in de stad wonen en werken. Het effect is in voorliggende 


maatschappelijke businesscase niet gekwantificeerd, maar wel kwalitatief 


beschreven en als een “+” (plus) meegenomen in de overzichtstabel.  


S.5  Overzicht en saldo maatschappelijke businesscase  


De investeringen die in de middenvariant aanvullend op het nulalternatief worden 


gedaan zijn in contante waarden ongeveer 1,4 miljard euro. Daarbij dient 


opgemerkt te worden dat voor een aantal ingrepen in de openbare ruimte de kosten 


nog niet bekend zijn (het gaat om relatief kleine ingrepen, zoals het aanpassen van 


bestaande weginfrastructuur en groencompensatie) en dat ook de exploitatie van 


het openbaar vervoer nog PM is. De extra maatschappelijke baten ten opzichte van 


het nulalternatief zijn in totaal 2,7 miljard euro waarvan de mobiliteitsbaten en de 


agglomeratie-effecten de voornaamste posten zijn. Het saldo van maatschappelijke 


kosten en baten is in de middenvariant 1,4 miljard euro (contante waarden). De 


verhouding tussen baten en kosten is 2,0.  


 


In de doorgroeivariant nemen de investeringen in mobiliteit en gebiedsontwikkeling 


toe tot in totaal 3,1 miljard euro, bovenop de investeringen in het nulalternatief. 


Ook hier geldt een PM post voor de excessieve kosten in een aantal 


gebiedsontwikkelingslocaties. De onzekerheid van deze PM posten is in de 


doorgroeivariant groter dan in de middenvariant, maar op het eerste oog gaat het 


ook in deze variant niet om grote ingrepen, voorbeelden van aanvullende 


excessieve kosten zijn het uitplaatsen van bedrijven en het verleggen van de 
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aansluiting van Lage Weide op de A2. Ook de exploitatie van het OV is in deze 


variant nog PM. De totale maatschappelijke baten zijn bijna 4 miljard euro. Het 


saldo van maatschappelijke kosten en baten is in de doorgroeivariant 0,9 miljard 


en de baten/kosten verhouding is 1,3.  


 


Het overzicht van de maatschappelijke kosten en baten van de projectalternatieven 


middenvariant en doorgroeivariant zijn opgenomen in tabel S.1. Het gaat om de 


contant gemaakte effecten en het verschil tussen de projectalternatieven en het 


nulalternatief.  


 


Tabel S.1: Overzicht maatschappelijke kosten en baten maatschappelijke 


businesscase Wiel met Spaken (bedragen in miljoenen, contante waarde) 


  Middenvariant Doorgroeivariant 


Programma     


Binnenstedelijk     


Woningen 72.700 92.500 


Arbeidsplaatsen 70.800 90.000 


Buitenstedelijk     


Woningen 19.800 0 


Arbeidsplaatsen 19.200 0 


Financiële effecten     


Resultaat GREX € 0,0 € 0,0 


Bovenplans direct toerekenbaar -€ 232,2 -€ 1.256,0 


Bovenplans deels toerekenbaar -€ 118,1 -€ 175,9 


Investeringen mobiliteit -€ 958,8 -€ 1.398,7 


B&O mobiliteit -€ 66,5 -€ 237,8 


Exploitatie OV € 0,0 € 0,0 


Totaal financieel effect -€ 1.375,7 -€ 3.068,4 


Mobiliteitseffecten     


Ontlasting Utrecht CS € 277,4 € 277,4 


Netwerkeffecten HOV € 801,9 € 876,3 


Externe effecten modal shift € 168,7 € 168,7 


Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners € 314,5 € 516,5 


Totaal mobiliteitseffecten € 1.562,6 € 1.838,9 


Maatschappelijke effecten     


Leefbaarheid € 35,4 € 625,3 


Agglomeratie € 933,9 € 1.252,3 


Energie € 18,3 € 21,6 


Woningmarkt € 184,3 € 247,1 


Landschap en Groen + + 


Totaal maatschappelijk effect € 1.171,9 € 2.146,3 


      


Saldo kosten en baten € 1.358,7 € 916,8 


Verhouding kosten en baten 2,0 1,3 
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De uitkomsten van de analyses laten zien dat de baten van het verder 


verstedelijken de extra kosten kunnen overtreffen. Aanzienlijke investeringen in de 


(inpassing van) HOV zijn te rechtvaardigen. Tegelijkertijd geldt dat exacte 


grenswaarden op basis van deze analyse niet zijn vast te stellen. Dat in de 


berekening de doorgroeivariant een minder gunstige verhouding tussen baten en 


kosten heeft is vooral afhankelijk van enkele specifieke ingrepen. Het is de moeite 


waard om goed te onderzoeken of doorgroeien ook mogelijk is zonder deze 


ingrepen, dan wel of hier nog extra baten tegenover zijn die niet zijn (of kunnen 


worden) gewaardeerd.  


 


Overigens betekent een minder gunstige baten-kostenverhouding niet dat het 


onverantwoord is te werken aan de (maatregelen) in de doorgroeivariant. Vaak is er 


sprake van ‘afnemende meeropbrengsten’: de eerste ingrepen zijn bijzonder 


(kosten)effectief, verdere verbeteringen zijn wel mogelijk, maar er zijn meerkosten. 


Dit is ook duidelijk zichtbaar in de tabel: de baten-kostenverhouding van de 


middenvariant is beter, maar het doelbereik van de doorgroeivariant is veel groter: 


de totale baten zijn bijna twee keer zo groot als in de middenvariant en vooral op 


leefbaarheid is de score aanzienlijk beter. 


 


Daarnaast zijn er waarschijnlijk bepaalde mobiliteitsingrepen die verder kunnen 


worden verbeterd. Bij forse ingrepen in netwerken (zoals de tram Nieuwegein, 


Westraven, USP) loont het om de corridor optimaal te gebruiken voor verdere 


ontwikkeling en verstedelijking. Dat zorgt niet alleen voor additionele baten voor 


verstedelijking maar ook voor meer draagvlak voor een dergelijke investering en 


een in potentie beter exploitatieresultaat (in deze analyse nog niet berekend).  


 







 


MAATSCHAPPELIJKE BUSINESSCASE WIEL MET SPAKEN 15 


 


1. Inleiding 


1.1 Achtergrond 


Nederland staat voor de uitdaging om tot 2040 1 miljoen extra woningen te 


bouwen. Deze opgave concentreert zich in en rondom de stedelijke regio’s in de 


Randstad. Ook in de regio Utrecht neemt de komende jaren de vraag naar wonen 


en werken fors toe. De regio heeft tot 2040 de opgave om 140.000 extra woningen 


te bouwen. De gemeente Utrecht wil een groot deel van deze opgave toevoegen 


binnen bestaand bebouwd gebied. Met de ontwikkelstrategie ‘Wiel met Spaken’ zet 


de stad in op een gespreide verdichting van wonen en werken binnen de stad.  


 


In het ‘Wiel met Spaken’ vormen diverse HOV-maatregelen de dragers voor 


ontwikkeling. Doel is om Utrecht Centraal, als belangrijkste overstappunt van 


Nederland, te ontlasten door ontwikkeling van diverse IC stations, zoals Lunetten-


Koningsweg en Leidsche Rijn. Daarnaast worden er diverse HOV-verbindingen 


gerealiseerd, die op termijn ook vertramt kunnen worden. Met deze ontwikkelingen 


wordt het bovendien mogelijk om circa 90.000 woningen en 90.000 


arbeidsplaatsen binnenstedelijk toe te voegen op een zodanige manier dat het 


mobiliteitssysteem het aan kan.  


 


Figuur 1.1: Conceptueel model ‘Wiel met Spaken’ 2040 


 


Bron: Utrecht10, 2019 
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De opgave tot binnenstedelijke verdichting en een bijbehorend sterk OV-netwerk is 


kostbaar. Mede om die reden is het belangrijk inzicht te krijgen in wat het realiseren 


van deze opgave in potentie in maatschappelijke zin oplevert. In voorliggend rapport 


is daarom aan de hand van een maatschappelijke businesscase op een 


‘quickscan’-achtige manier inzicht gegeven in de potentiële maatschappelijke 


kosten en baten van twee ontwikkelvarianten voor de regio Utrecht: 


▪ Een variant met focus op ontwikkeling in het zuiden en oosten van de stad 


(grofweg in de corridor Nieuwegein – A12-zone – Lunetten/Koningsweg – USP 


– Zeist-Noord).  


▪ Een doorgroeivariant waarin het volledige ‘Wiel met Spaken’ wordt ontwikkeld.  


 


Naast het in beeld brengen van de maatschappelijke effecten is het doel om van 


daaruit nadere inzichten te verkrijgen in de bekostiging van de opgave. Bij 


uitwerking van effecten is hier aandacht aan gegeven. 


1.2 Aanpak 


In de analyses is grotendeels gebruik gemaakt van kengetallen en systematieken 


die ook in maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKBA) worden toegepast. Het 


uitwerken en ‘monetariseren’ (in geld uitdrukken) van effecten is daarmee gedaan 


aan de hand van een beproefde methodiek en volgt, zoveel als in dit stadium van 


analyse mogelijk is, de algemene leidraden op dit gebied (in paragraaf 2.1 is een 


nadere toelichting op deze systematiek opgenomen). Gezien de fase waarin 


planvorming van de diverse onderliggende gebiedsontwikkelingen en OV-


investeringen zich nu bevinden, is het nog niet mogelijk een volwaardige MKBA, 


volgens bijvoorbeeld de recent verschenen ‘Toelichting voor MKBA’s van 


gebiedsontwikkeling en transportinfrastructuur’ (CPB, juni 2019) op te stellen. 


Daarvoor moeten individuele projecten inhoudelijk verder uitgewerkt zijn (het gaat 


bijvoorbeeld om specifieker onderzoek naar de verkeerkundige effecten van 


mobiliteitsingrepen) en ook afzonderlijk van elkaar beoordeeld worden op hun 


kosten en maatschappelijke baten.  


 


Scope: een quick-scananalyse op hoofdlijnen 


Het is van belang te benadrukken dat voorliggend quick-scanonderzoek een analyse op 


hoofdlijnen betreft. Veel projectplannen (zowel HOV, als gebiedsontwikkeling) zijn immers 


verder in de tijd gepland (na 2025, na 2030 of zelfs na 2040), mede om die reden is van een 


aantal projecten nog geen of nauwelijks informatie beschikbaar. Ontbrekende informatie is 


er bijvoorbeeld over (ruimtelijke) inrichting, benodigde investeringen en/of exploitatie en 


verkeerskundige effecten. Vandaar dat voor de berekening van verschillende effecten met 
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aannames is gewerkt. Hier hangen bandbreedtes omheen die ook de uitkomsten van de 


integrale analyse beïnvloeden.  


 


1.3 Leeswijzer  


In het vervolg van dit rapport gaan we eerst in op de uitgangspunten van de 


maatschappelijke businesscase. Dat doen we in hoofdstuk 2, waar een toelichting 


op de systematiek wordt gegeven en het nul- en de projectalternatieven zijn 


uitgewerkt. In de hoofdstukken die daarop volgen worden de effecten van het 


project uitgewerkt:  


▪ In hoofdstuk 3 de financiële effecten. 


▪ In hoofdstuk 4 de mobiliteitseffecten 


▪ In hoofdstuk 5 de maatschappelijke effecten 


▪ In hoofdstuk 6 de economische effecten 


 


Tot slot is in hoofdstuk 7 de integrale eindtabel opgenomen, met daarbij enkele 


conclusies.  


 


Relatie mini-MKBA’s MIRT onderzoek 


Parallel aan de uitvoering van deze maatschappelijke businesscase zijn in het kader van het 


MIRT-Onderzoek U Ned deels ook dezelfde ingrepen beschouwd. De resultaten zijn niet een 


op een vergelijkbaar, maar wel in lijn met elkaar. Verschillen worden veroorzaakt door 


verschillen in de analysemethode en in de ‘projectdefinitie’/afbakening van gebieden en 


maatregelen.  


▪ Afbakening/projectdefinitie: Waar deze Maatschappelijke Businesscase een integrale 


analyse is van verstedelijking in de stad Utrecht en deels in Nieuwegein en Zeist-Noord 


inclusief mobiliteitsingrepen, zijn in het kader van het MIRT-onderzoek een aantal 


deelonderzoeken gedaan naar de verschillende focusgebieden in verschillende 


windrichtingen (Noord/Kralensnoer Utrecht-Amsterdam; Oost/Utrecht en de Heuvelrug; 


Zuid/De brede A12-Zone). Deze kennen allemaal verschillende ruimtelijke vullingen en 


potentiele mobiliteitsmaatregelen, (H)OV maar ook weginfrastructuur. Per focusgebied 


zijn daarbij wel elementen van het ‘Wiel met spaken’ meegenomen, echter de volledige 


analyse is niet gemaakt.   


▪ De analysemethode wijkt op meerdere fronten af. In het MIRT-onderzoek is van een 


aantal mobiliteitspakketten een mini-MKBA gemaakt. Dus anders dan in deze 


maatschappelijke businesscase niet van een integrale gebiedsontwikkeling (combinatie 


van gebiedsontwikkeling en mobiliteit). Daarnaast is er met behulp van een Integraal 


Beoordelingskader (ontwikkeld voor het MIRT-onderzoek) ook globaal gekeken naar de 


kosten en opbrengsten van de gebiedsontwikkelingen (grondexploitatie, GREX), maar 
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deze maakt dus geen onderdeel uit van de mini-MKBA’s. De mini-MKBA’s gaan uit van 


een bepaalde gebiedsontwikkeling, waarbij vervolgens vooral bereikbaarheidsbaten zijn 


geschat. De maatschappelijke businesscase gaan uit van een bredere analyse van 


welvaartseffecten. Overigens zijn beide wel vereenvoudigde varianten van volwaardige 


MKBA’s zoals beschreven in de (Algemene Leidraad Voor Maatschappelijke Kosten-


batenanalyse van de planbureaus).  


▪ Resultaten wijken vooral af door de beschreven verschillen, maar ook door de 


verschillen in inputs. Beide trajecten gebruiken het VRU model voor de doorrekening van 


mobiliteitseffecten. In deze businesscase is gebruik gemaakt van analyses en scenario’s 


die gemaakt zijn in het kader van het Regionaal Toekomstbeeld OV (TBOV) en expert 


judgement (door gemeente Utrecht en Decisio). Voor het MIRT-onderzoek zijn analyses 


gemaakt op basis van de eerder genoemde focusgebieden. Voor de GREX’en is in deze 


MBC uitgegaan van een neutraal saldo op projectniveau (aanname), met aanzienlijke 


additionele noodzakelijke kosten voor bovenplanse investeringen (op basis van 


kostenramingen en expert judgement inschattingen van de gemeente Utrecht). In het 


MIRT-onderzoek is de reikwijdte van de GREX breder: hierin zijn ook bovenplanse 


elementen opgenomen, waardoor de saldi binnenstedelijk negatief zijn. Dit is een 


andere benadering, maar de resultaten sluiten goed op elkaar aan. 
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2. Uitgangspunten MBC 


In dit hoofdstuk geven we eerst een nadere toelichting op de systematiek van de 


maatschappelijke businesscase (MBC) in paragraaf 2.1. In paragraaf 2.2 lichten we 


de inhoud, scope en uitgangspunten voor het nul- en de projectalternatieven toe.  


2.1 Toelichting systematiek MBC 


Volgens verschillende werkwijzers en leidraden van de MKBA worden de effecten 


van een project vergeleken met een situatie waarin het project niet wordt 


gerealiseerd (het zogenaamde nulalternatief). Dat is in het geval van de geschetste 


integrale opgave in de regio (investeringen in mobiliteit, infrastructuur en 


gebiedsontwikkeling) ingewikkeld. Want, wat gebeurt er met de woningbouwopgave 


als deze niet op deze plek (binnen de bestaande gebouwde omgeving in Utrecht) 


wordt gerealiseerd?  


 


In voorliggende analyse is, in navolging op de adviezen van onder meer het CPB en 


het PBL, verondersteld dat de woningbouwopgave zonder de investeringen in de in 


Utrecht wel wordt gerealiseerd, maar dan buitenstedelijk. Van die ingreep zijn 


echter geen exacte kosten en baten bekend, daar zijn immers geen concrete 


plannen en ingrepen in het transportsysteem van bekend. Verondersteld is dat de 


ontwikkelingen buitenstedelijk (die terugkomen in het nulalternatief) 


kostenneutraal gerealiseerd kunnen worden. Een aantal effecten van de projecten 


is geanalyseerd door de vergelijking tussen binnen- en buitenstedelijk te maken. De 


effecten worden in beeld gebracht door het verschil in bijvoorbeeld economische 


kracht, bijdrage aan duurzaamheid en gebruik van energie, tussen het 


binnenstedelijk realiseren van de opgave te vergelijken met het buitenstedelijk 


opvangen van de opgave.  


 


Deze uitwerking is in lijn met verschillende werkwijzers en leidraden voor het 


opstellen van een MKBA van een integrale opgave op het gebied van 


gebiedsontwikkeling (woningbouw en economisch programma) en 


transportinfrastructuur (zoals de investeringen HOV). Onder meer de volgende 


werkwijzers / leidraden zijn relevant: de ‘Werkwijzer MKBA van integrale 


gebiedsontwikkeling’ (Ecorys in opdracht van ministerie VROM, 2009), de 


‘Toelichting voor MKBA’s van gebiedsontwikkeling en transportinfrastructuur’ (CPB, 


2019) en de notitie van het CPB over ‘Het nulalternatief voor KBA’s van grote 


gebiedsgerichte projecten’ (2012) waarin een verkenning naar het opzetten van 


een nulalternatief in de casus Schaalsprong Almere wordt uitgewerkt. Voornaamste 


aandachtspunten vanuit deze werkwijzers/leidraden zijn:  
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▪ Dat in een MKBA altijd naar de kosten en baten van afzonderlijke deelprojecten 


moet worden gekeken.  


▪ Dat het van belang is om meerdere (project)alternatieven te onderscheiden en 


te vergelijken ‘om de meest effectieve en maatschappelijk efficiënte 


oplossingen te identificeren’ (CPB, 2019). Het kan dan gaan om verschillende 


soorten oplossingen voor hetzelfde probleem of om te variëren met een andere 


timing door uitstel of een gefaseerde manier van investeren.  


▪ Het uitwerken van een ‘beleidsarm nulalternatief’. Aandachtspunt is dat de 


woningbouwopgave een beleidsopgave is van waaruit op verschillende 


bestuurlijke schaalniveaus opdracht toe is gegeven die te realiseren. Het niet 


realiseren van deze opgave lijkt dus niet realistisch, waardoor het zaak is te 


beschouwen op welke manier de opgave gerealiseerd kan worden wanneer dit 


niet in de projectgebieden geschied.  


2.1.1 Afwijkingen ten opzichte van een volwaardige MKBA 


Een aantal van de bovenstaande aandachtspunten en elementen is in deze 


maatschappelijke businesscase nog niet volledig uitgewerkt. Om die reden voldoet 


de studie op onderdelen niet aan de eisen van een volwaardige MKBA. In deze fase 


van onderzoek met het bijbehorende abstractieniveau van de projecten, zijn er 


onzekerheden die in een volwaardige MKBA aandacht verdienen.  


 


Zo sluit onze denklijn van het nulalternatief aan bij de richtlijnen, maar er is geen 


volledig uitgewerkt nulalternatief. Dat geldt in het bijzonder voor het ruimtelijk 


programma. Nu is in de studie een nulalternatief uitgewerkt waarin is gewerkt met 


bepaalde aannames ten aanzien van het opvangen van de economische en 


woningbouwopgave (namelijk buitenstedelijk), maar is geen rekening gehouden 


met de daadwerkelijke kosten die gemaakt moeten worden om dat mogelijk te 


maken. Aanvullende kosten in het transportsysteem elders of eventuele 


onrendabele toppen voor de ontwikkeling van woningen en economisch programma 


zijn onbekend (en in deze studie als PM-post opgenomen). Eigenlijk is een grondiger 


analyse over de gevolgen van een geheel beleidsarm alternatief nodig: ‘waar 


wonen, werken en recreëren mensen met en zonder project’?4. 


 


Ook werken we de integrale gebiedsontwikkelingen als totaalpakket (in samenhang 


met de HOV-ingrepen) uit en beoordelen we niet de onderdelen afzonderlijk.  


 


Verder is vooral van belang dat de effecten van verschillende investeringen nog niet 


zijn onderzocht met als doel de uitkomsten in een MKBA te gebruiken. Zo zijn van 


 
4 Zie voor nadere toelichting ook pagina 13 en verder in de ‘Toelichting MKBA 


gebiedsontwikkeling’ van het CPB (2019).  
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verschillende HOV-ingrepen wel vervoerwaarden bekend, maar zijn specifieke 


verschillenanalyses tussen de huidige situatie, een referentiesituatie in de 


toekomst en de projectsituatie nog niet uitgevoerd. Zo ontbreken bijvoorbeeld de 


effecten op reistijden per reiziger en specifieke reizigersaantallen per verbinding.  


 


Daarnaast zijn er diverse bovenplanse ingrepen voorzien om ruimtelijke 


ontwikkeling in projectgebieden mogelijk te maken. Een aantal van deze ingrepen 


heeft ook een breder effect dan enkel het feit dat zij gebiedsontwikkeling mogelijk 


maakt, niet al deze effecten zijn in beeld. Het gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling 


van mobiliteitshubs aan de randen van de stad die ervoor zorgen dat ook 


inkomende pendelstromen gestimuleerd worden over te stappen op het OV of de 


fiets, wat de modal shift effecten precies zijn is niet bekend. In een MKBA moeten 


eigenlijk de volledige kosten én de volledige baten van dergelijke ingrepen in beeld 


gebracht worden. Nu staan daar dus nog enkele PM-posten voor opgenomen.  


 


Tot slot betreft deze studie een verkenning op basis van kengetallen. De richting en 


ordegrootte van mogelijke effecten wordt daarmee inzichtelijk. Daarmee kan 


onderscheid gemaakt worden welke effecten significant en welke naar verwachting 


beperkt zijn. De studie geeft eerste inzichten, maar nog met de nodige 


veronderstellingen.  


2.1.2 Monetarisering van effecten in contante waarden 


Een lastig punt bij het vergelijken van de kosten en baten is het verschil in de 


periode waarin de effecten optreden. De investeringskosten worden gemaakt op 


het moment dat het project wordt uitgevoerd, terwijl de maatschappelijke effecten 


pas daarna optreden. Deze effecten treden dan echter wel voor alle jaren in de 


toekomst op. Om alle effecten met elkaar te kunnen vergelijken is gebruik gemaakt 


van contante waarden. Hiermee worden de toekomstige kosten en baten 


teruggerekend naar wat ze vandaag waard zouden zijn en zijn daarmee 


vergelijkbaar. 


 


De ‘waarde’ van bedragen later in de tijd is lager: het is aantrekkelijker om in 2015 


duizend euro op de bank te hebben en daar dertig jaar rente op te krijgen dan om in 


het jaar 2045 duizend euro te hebben (nog afgezien van inflatie). Met andere 


woorden: duizend euro in 2045 is minder waard dan duizend euro in 2020.  


Om de contante waarden te bepalen is gebruik gemaakt van een zogeheten 


disconto- of rentevoet. Hiermee zijn alle toekomstige kosten en baten 
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teruggerekend5 naar wat waard zouden in het startjaar van de investeringen 


(prijspeil 2020).  


 


Discontovoet 


De netto contante waarde van een project wordt in sterke mate bepaald door de 


gehanteerde discontovoet. De discontovoet bedraagt 3% en kan worden 


geïnterpreteerd als een jaarlijkse rendementseis die de overheid stelt op 


investeringen. Deze 3% bestaat uit een risicovrije discontovoet (0%) en een risico-


opslag (3%). Voor publieke fysieke investeringen met substantiële vaste kosten 


adviseert de Werkgroep Discontovoet6 een discontovoet van 4,5 procent.  


 


Delen van het programma uit het ‘Wiel met Spaken’ voldoen aan de kenmerken van 


‘publieke fysieke investeringen met substantiële kosten’ (met name de 


investeringen in HOV), daarom rekenen we de effecten met 4,5 procent door. In de 


maatschappelijke businesscase is als input gebruik gemaakt van nominaal 


geraamde kosten en opbrengsten voor infrastructuur en gebiedsontwikkeling. De 


financiële kosten en opbrengsten en de gemonetariseerde maatschappelijke 


effecten zijn binnen de kaders van de MKBA-systematiek contant gemaakt aan de 


hand van de discontovoet van 4,5 procent. 


 


2.2 Nul- en projectalternatieven 


De scope van de maatschappelijke businesscase richt zich op de ontwikkeling van 


enkele HOV-verbindingen, ingrepen in stations om station Utrecht Centraal te 


ontlasten en op de ruimtelijke ontwikkeling van 92.500 woningen en 92.000 


arbeidsplaatsen. In verschillende alternatieven wordt deze opgave op verschillende 


manieren ingevuld. 


2.2.1 Referentiescenario / nulalternatief 


Het nulalternatief is, conform werkwijzers van de MKBA, een zoveel als mogelijk 


beleidsarm alternatief. Om die reden gaan we in dit alternatief uit van beperkte 


aanvullende investeringen in het mobiliteitssysteem en in de openbare ruimte7. Dat 


zorgt ervoor dat een groot deel van de opgave om 92.500 woningen en 92.000 


arbeidsplaatsen te realiseren niet op binnenstedelijke verdichtingslocaties 


 
5 Voor de structurele kosten, baten en maatschappelijke effecten is conform de werkwijzers 


van de MKBA een zichtperiode van 100 jaar gehanteerd.  
6 Zie het rapport van de Werkgroep Discontovoet uit 2015: https://www.mkba-


informatie.nl/mkba-voor-gevorderden/richtlijnen/rapport-werkgroep-discontovoet-2015/ 
7 Vaststaand beleid of investeringen waar reeds over besloten is kan wel onderdeel uitmaken 


van het nulalternatief, zoals de tramverbinding voor Merwedekanaalzone. 



https://www.mkba-informatie.nl/mkba-voor-gevorderden/richtlijnen/rapport-werkgroep-discontovoet-2015/

https://www.mkba-informatie.nl/mkba-voor-gevorderden/richtlijnen/rapport-werkgroep-discontovoet-2015/
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ontwikkeld kan worden. Het uitgangspunt in het nulalternatief is dat de lopende 


binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen tot 2030 doorgezet kunnen worden. 


Zonder grootschalige investeringen in mobiliteit en openbare ruimte is het na 2030 


niet mogelijk om meer programma binnenstedelijk toe te voegen. De druk op het 


mobiliteitssysteem en de leefbaarheid in de stad wordt dan te hoog. Het restant van 


de opgave zal om die reden buitenstedelijk gerealiseerd moeten worden.  


 


In het nulalternatief ziet het ruimtelijk programma er samengevat als volgt uit: 


▪ Binnenstedelijk worden tot 2030 ongeveer 35.000 woningen en 30.000 


arbeidsplaatsen gerealiseerd verspreid over 10 Utrechtse wijken. In de 


projectlocaties Westraven en Papendorp worden daartoe mobiliteitshubs 


ontwikkeld. Het gaat om lopende projecten en ingrepen die ook een breder 


effect hebben op het verkeer dat in- en uit de stad gaat. 


▪ Buitenstedelijk worden ongeveer 58.000 woningen en 60.000 arbeidsplaatsen 


gerealiseerd in de periode 2020-2045. Waar de opgave precies gerealiseerd 


wordt is niet bekend, dat vraagt nader onderzoek naar potentiële 


gebiedsontwikkelingslocaties op uitleglocaties. Conform het WLO-scenario 


Hoog8 gaan we er wel vanuit dat het grootste deel van deze opgave binnen de 


provinciegrenzen van Utrecht gerealiseerd wordt. Mede omdat we de exacte 


locaties van gebiedsontwikkeling buitenstedelijk niet kennen veronderstellen 


we ook geen aanvullende ingrepen in het mobiliteitssysteem of in de openbare 


ruimte. Dit sluit ook aan op de MKBA-leidraden die voorschrijven een 


beleidsarm nulalternatief te hanteren. 


2.2.2 Projectalternatief ‘middenvariant’ 


In het ‘Wiel met Spaken’ vormen diverse HOV-maatregelen de dragers voor 


ontwikkeling. In het projectalternatief ‘Middenvariant’ gaan we uit van een 


gedeeltelijke ontwikkeling van het Wiel met Spaken, namelijk het zuidelijk en 


oostelijk deel van het Wiel en de spaak tussen Nieuwegein en Utrecht CS. Dat houdt 


in dat de volgende ingrepen in de periode 2020-2035 gedaan worden in het 


mobiliteitssysteem:  


▪ Ontwikkeling van IC Station Lunetten-Koningsweg 


▪ (Versnellen) tram CS-MWKZ-Nieuwegein 


▪ Tramverbinding Nieuwegein-Westraven-USP-Zeist Noord 


 


Daaraan gekoppeld zijn gebiedsontwikkelingen in Nieuwegein, de A12-zone, 


Lunetten/Koningsweg, Utrecht Science Park (USP) en Zeist-Noord. In totaal kunnen, 


 
8 De Welvaart en Leefomgevingsscenario’s zijn ontwikkeld door het CPB en PBL en hier te 


vinden: https://www.wlo2015.nl/rapporten-wlo. Op het onderdeel regionale ontwikkeling en 


verstedelijking wordt aangegeven dat in de provincie Utrecht het aantal huishoudens van 


2012 tot 2030 met 132.000 zal toenemen en tot 2050 zelfs met 232.000.  



https://www.wlo2015.nl/rapporten-wlo
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inclusief de ontwikkelingen uit de referentie, binnenstedelijk nu 72.700 woningen 


en 70.800 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd tot 2035. Om deze 


gebiedsontwikkeling mogelijk te maken zijn diverse ingrepen in de openbare ruimte 


en ontsluiting van de projectgebieden noodzakelijk, we beschrijven deze in 


hoofdstuk 3. Ook voor deze variant geldt het uitgangspunt dat de resterende 


opgave van 19.800 woningen en 19.200 arbeidsplaatsen buitenstedelijk ingevuld 


zal worden.  


 


In figuur 2.1 is het ruimtelijk programma en zijn de ingrepen in het 


mobiliteitssysteem weergegeven.  


Figuur 2.1: Overzicht ruimtelijk programma en ingrepen mobiliteitssysteem in 


middenvariant 
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middenvariant doorontwikkeling plaats 


vindt
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2.2.3 Projectalternatief ‘doorgroeivariant’ 


In het projectalternatief ‘doorgroeivariant’ wordt het volledige ‘Wiel met Spaken’ 


gerealiseerd met een tijdshorizon tot na 2040 (we gaan in de analyse van effecten 


uit van een investeringsperiode van 2020 tot 2045). Het gaat om de volgende 


ingrepen in het mobiliteitssysteem: 


▪ Ontwikkeling van IC Station Lunetten-Koningsweg 


▪ (Versnellen) tram CS-MWKZ-Nieuwegein 


▪ Tramverbinding Nieuwegein-Westraven-USP-Zeist Noord 


▪ Ontwikkeling van IC Station Leidsche Rijn  


▪ Ontwikkeling van IC Station Overvecht 


▪ Een vertramde HOV-verbinding op de corridor Westraven-Papendorp-Leidsche 


Rijn 


▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Vleuten-Papendorp-Utrecht CS-


Rijnsweerd-USP 


▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Overvecht – Rijnsweerd - USP 


▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Leidsche Rijn – Zuilen/Lage Weide – 


Overvecht - USP 


   


In de doorgroeivariant wordt de volledige opgave van 92.500 woningen en 90.000 


arbeidsplaatsen binnenstedelijk gerealiseerd (in 11 wijken in de stad Utrecht, in 


Nieuwegein en Zeist). Om deze gebiedsontwikkeling mogelijk te maken zijn diverse 


ingrepen in de openbare ruimte en ontsluiting van de projectgebieden noodzakelijk, 


we beschrijven deze in hoofdstuk 3.  


 


In figuur 2.2 is het ruimtelijk programma en zijn de ingrepen in het 


mobiliteitssysteem weergegeven.  
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Figuur 2.2: Ruimtelijk programma en ingrepen mobiliteitssysteem in de 


doorgroeivariant 


 


2.2.4 Overzicht nul- en projectalternatieven 


In onderstaande tabel zijn de nul- en projectalternatieven met het bijhorende 


ruimtelijk programma en ingrepen in het mobiliteitssysteem samengevat 


opgenomen.  
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  Nulalternatief Middenvariant Doorgroeivariant 


      Focus A-12 zone, L/K, USP Wiel met Spaken 


Mobiliteitsingrepen     


Focus op corridor  


Nieuwegein – A12-zone  


– Lunetten/Koningsweg –  


USP – Zeist-Noord 


Realisatie volledige  


‘Wiel met Spaken’ 


  Woningen Arbeidsplaatsen Woningen Arbeidsplaatsen Woningen Arbeidsplaatsen 


Centrum 6.500 11.000 8.500 18.000 8.500 18.000 


Overvecht 2.500 500 2.500 500 10.000 5.000 


Rijnsweerd 1.900 0 1.900 0 3.500 4.500 


Utrecht Science Park 400 500 4.000 5.000 4.000 5.000 


Lunetten-Koningsweg 0 0 5.500 8.000 9.000 8.000 


A12-Zone 200 500 15.000 20.000 15.000 20.000 


Papendorp 2.300 2.000 2.300 2.000 3.000 4.000 


Leidsche Rijn Centrum 3.700 3.800 3.700 3.800 6.700 9.000 


Leidsche Rijn (overig) 2.500 1.000 2.500 1.000 6.000 1.500 


Lage Weide 0 0 0 0 0 2.000 


Zuilen 2.800 0 2.800 0 2.800 500 


Nieuwegein 0 0 7.000 2.500 7.000 2.500 


Zeist-Noord 0 0 5.000 0 5.000 0 


Overig binnenstedelijk Utrecht 12.000 10.000 12.000 10.000 12.000 10.000 


Buitenstedelijk 57.700 60.700 19.800 19.200 0 0 


Totaal 92.500 90.000 92.500 90.000 92.500 90.000 
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3. Financiële effecten 


In dit hoofdstuk beschrijven we welke investeringen in het mobiliteitssysteem en in 


gebiedsontwikkeling nodig zijn om de geschetste opgaven en ingrepen te 


realiseren. We maken in het hoofdstuk per alternatief (nulalternatief, middenvariant 


en doorgroeivariant) onderscheid naar de volgende kostenposten:  


▪ Investeringen in het mobiliteitssysteem met een focus op de (H)OV-ingrepen.  


▪ Investeringen die nodig zijn om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. 


Daarin onderscheiden we drie categorieën:  


o Grondexploitatie (GREX). In een GREX zitten de kosten om een gebied te 


kunnen ontwikkelen, zoals benodigde grondverwervingen, eventuele 


sloopkosten, kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie, etc. 


In de GREX komen ook de opbrengsten uit de grondverkoop of verkoop van 


woningen terug. Voor de verschillende gebiedsontwikkelingsprojecten is 


nog geen specifieke GREX opgesteld. In samenspraak met de gemeente 


Utrecht is voorlopig uitgegaan van een GREX waarin de kosten en 


opbrengsten gelijk aan elkaar zijn en dus op 0 uitkomt.  


o Bovenplans direct toerekenbare kosten. Het gaat om investeringen in of 


direct aan het projectgebied die noodzakelijk zijn om van start te kunnen 


gaan met de ruimtelijke ontwikkeling (wonen en werken). Het gaat om 


ingrepen in de openbare ruimte of ontsluiting van het gebied, zoals het 


plaatsen van een geluidswal, realiseren van een ontsluitingsweg van het 


gebied of uitkopen/uitplaatsen van bedrijven. In het algemeen is de 


gemeente verantwoordelijk voor de investeringen, maar de kosten zouden 


in beginsel (grotendeels) uit de grondexploitatie gedekt moeten kunnen 


worden. Van belang is dat er geen directe aanleiding is om deze kosten te 


maken, anders dan de gebiedsontwikkeling.  


o Bovenplans projectoverstijgende kosten die deels toerekenbaar zijn aan de 


gebiedsontwikkeling. Sommige investeringen dienen een breder doel dan 


alleen het mogelijk maken van de gebiedsontwikkeling. Het gaat om 


gebiedsoverstijgende structuurversterkingen of investeringen die actuele 


problemen en/of langgekoesterde wensen in en om het projectgebied 


aanpakken. Deze investeringen zijn óók randvoorwaardelijk om de 


gebiedsontwikkeling te realiseren met behoud van en/of verbetering van 


de leefkwaliteit en bereikbaarheid, maar maken geen onderdeel uit van de 


GREX. De maatregelen dienen niet alleen de gebiedsontwikkeling, maar de 


gebiedsontwikkeling vergroot wel de acute noodzaak voor de maatregel. 


Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om investeringen in een mobiliteitshub, 


herstructurering van doorgaande wegen met meer ruimte voor groen en 


langzaam verkeer, etc. 
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3.1 Nulalternatief 


3.1.1 Mobiliteitssysteem 


In het nulalternatief vinden geen grootschalige investeringen aanvullend op lopende 


geplande investeringen in het mobiliteitssystem plaats. Zo wordt als voorbeeld in 


het nulalternatief Merwedekanaalzone ontwikkeld, onder andere daarvoor wordt 


geïnvesteerd in een nieuwe tramverbinding. We beschouwen dit als lopend beleid 


en nemen het verder niet mee in de analyse (zowel de kosten als de 


maatschappelijke effecten niet9).  


 


Wel worden in Papendorp en Westraven mobiliteitshubs gerealiseerd, deze zijn 


echter onder de investeringen in openbare ruimte geschaard (zie paragraaf 3.1.2).  


3.1.2 Gebiedsontwikkeling  


Gebiedsontwikkeling vindt in het nulalternatief verspreid over de stad plaats en 


bevat in Utrecht voornamelijk lopende ontwikkelingen. Daarnaast wordt een deel 


van de opgave buitenstedelijk gerealiseerd. De kosten en opbrengsten uit 


grondexploitatie zijn nog niet specifiek doorgerekend, uitgegaan wordt dat de GREX 


binnenstedelijk kostenneutraal is. Voor de buitenstedelijke ontwikkeling is de GREX 


PM. 


 


Om de ontwikkelingen mogelijk te maken en op een duurzame en leefbare manier 


in de stad toe te voegen moet wel rekening worden gehouden met het realiseren 


van een mobiliteitshub bij Westraven en bij Papendorp. De hub in Papendorp heeft 


een omvang van circa 4.000 auto’s, daarvoor zijn de kosten volgens opgave van de 


gemeente Utrecht geraamd op 80 miljoen euro (nominaal). De hub bij Westraven is 


kleiner, de kosten worden geschat op 50 miljoen euro (nominaal). De beide 


investeringen scharen we onder de categorie ‘deels toerekenbare 


projectoverstijgend’.  


 


We gaan uit van gespreide realisatie van deze mobiliteitshubs over de periode 


2020-2030. De contante waarde van de investeringen in het nulalternatief is 


daarmee in totaal 107,5 miljoen euro.  


 
9 De kosten en baten komen namelijk zowel in het nul- als in het projectalternatief terug en 


vallen in de vergelijking tussen deze alternatieven daarmee weg.  
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3.2 Projectalternatief ‘Middenvariant’ 


3.2.1 Mobiliteitssysteem 


In de middenvariant zijn drie ingrepen in het mobiliteitssystem voorzien waarvan de 


kosten zijn geraamd door de gemeente Utrecht (in bepaalde gevallen in 


samenwerking met Sweco): 


▪ Opwaardering Station Lunetten-Koningsweg naar IC-station:  € 225.000.000  


▪ Het versnellen van de tramverbinding tussen Utrecht CS, de 


Merwedekanaalzone en Nieuwegein: € 425.000.000  


▪ Het aanleggen van een tramverbinding tussen Nieuwegein, Westraven, USP en 


Zeist Noord: € 795.000.000 


 


De totale nominale kosten zijn dus geraamd op 1,4 miljard. We gaan uit van 


realisatie van deze ingrepen in de periode 2025-2034 (looptijd van investeringen 


10 jaar). De contante waarde van deze eenmalige investering is circa 950 miljoen 


euro.  


 


Na aanleg van de infrastructuur moet rekening worden gehouden met kosten voor 


beheer en onderhoud. Deze zijn niet specifiek geraamd, we gaan daarom uit van 


een jaarlijkse kostenpost van 1% van de totale aanlegkosten. Vanaf 2035 is 


rekening gehouden met een jaarlijks bedrag voor beheer en onderhoud van 14,5 


miljoen euro (nominale warde). In contante waarde gaat het om een bedrag van 66 


miljoen euro.  


 


Daarnaast moet rekening worden gehouden met de exploitatie van de openbaar 


vervoerverbindingen. Gegevens over de kosten en opbrengsten van de exploitatie 


ontbreken echter grotendeels (in het OV toekomstbeeld zijn enkele eerste 


aannames gedaan), om die reden is deze post nog PM. 


3.2.2 Gebiedsontwikkeling  


In de middenvariant ligt focus van de ontwikkeling op de corridor Nieuwegein – 


Zeist. In deze corridor worden circa 38.000 woningen en 40.000 arbeidsplaatsen 


toegevoegd ten opzichte van het nulalternatief. De kosten en opbrengsten uit 


grondexploitatie zijn niet specifiek doorgerekend, voor de binnenstedelijke 


ontwikkelingen wordt uitgegaan van een kostenneutrale GREX. Voor de 


buitenstedelijke ontwikkelingen is de GREX PM.  


 


Om deze ontwikkelingen op een leefbare manier in te passen in de bestaande 


bebouwde omgeving zijn wel diverse ingrepen in de openbare ruimte nodig. De 


bovenplanse investeringen (zowel de direct als deels toerekenbare) zijn in 
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samenspraak met de gemeente Utrecht geraamd. In de verschillende 


projectgebieden gaat het om de volgende bovenplanse ingrepen die direct 


toerekenbaar zijn:  


▪ Geluidsvoorzieningen voor de snelweg bij USP en de A12-zone.  


▪ Het (mogelijk) overkluizen van de A27 ten behoeve van ontwikkeling van 


Lunetten/Koningsweg.  


▪ Het verleggen van kabels en leidingen op verschillende plekken. 


▪ Het uitplaatsen van bedrijven in de A12-zone.  


▪ Groencompensatie op diverse locaties.  


 


In totaal zijn de direct toerekenbare investeringen geraamd op 350 miljoen euro 


(nominaal), daarbij de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen en 


groencompensatie nog niet geraamd en dus nog PM.  


 


In de verschillende projectgebieden worden de volgende bovenplanse ingrepen die 


deels toerekenbaar zijn voorzien:  


▪ USP: het ‘omklappen’ van het pootje van de A28, realiseren van 


parkeervoorzieningen / mobiliteitshub, aanleggen van diverse ongelijkvloerse 


fietsverbindingen, verplaatsen van sportvoorzieningen. 


▪ Lunetten/Koningsweg: hier zijn aanpassingen in de weginfrastructuur voorzien, 


deze ingrepen zijn nog niet precies in beeld en nog niet geraamd. Daarnaast is 


een mobiliteitshub voorzien.  


▪ A12-zone: in het gebied rondom de A-12 zijn enkele ingrepen in de 


infrastructuur nodig om het gebied te kunnen ontsluiten, maar die ook een 


breder effect hebben voor het achterland. Het gaat bijvoorbeeld om extra 


oeververbindingen over het Amsterdam Rijnkanaal. Daarnaast is ook hier een 


mobiliteitshub voorzien (die overigens al in het nulalternatief gerealiseerd 


wordt).  


 


Van nog niet alle ingrepen zijn de kosten geraamd of ingeschat. We gaan er echter 


vanuit dat de ingrepen die nog niet geraamd zijn de maatschappelijke businesscase 


als totaal niet significant zullen beïnvloeden. De totaal geraamde deels 


toerekenbare bovenplanse ingrepen bedragen 340 miljoen euro (daarvan is 130 


miljoen reeds in het nulalternatief voorzien).  


 


In totaal zijn circa 15 ingrepen voorzien waarvan voor 9 ingrepen de kosten 


geraamd zijn op in totaal 690 miljoen euro (nominale waarde). Van 6 ingrepen zijn 


de kosten nog PM, de verwachting is dat het niet om grote PM-bedragen gaat. 


Voorbeelden van ingrepen die nog niet geraamd zijn, zijn de groencompensatie in 


de A12-zone en het aanpassen van weginfrastructuur in het projectgebied 


Lunetten-Koningsweg. We gaan uit realisatie van de gebiedsontwikkelingen in de 
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periode 2025-2034 (conform de mobiliteitsingrepen). De PM posten beïnvloeden 


het totaalsaldo van de maatschappelijke businesscase naar verwachting beperkt. 


We gaan uit realisatie van de gebiedsontwikkelingen in de periode 2025-2034 


(conform de mobiliteitsingrepen). De contante waarden zijn als volgt:  


▪ Direct toerekenbare bovenplanse kosten: 232 miljoen euro. 


▪ Deels toerekenbare bovenplanse kosten: 226 miljoen euro. 


3.3 Projectalternatief ‘Doorgroeivariant’ 


3.3.1 Mobiliteitssysteem 


In het alternatief ‘Doorgroeivariant’ wordt het volledige ‘Wiel met Spaken’ als 


mobiliteitssysteem gerealiseerd. Daar horen de volgende ingrepen en investeringen 


bij:  


▪ Opwaardering Station Lunetten-Koningsweg naar IC-station:  € 225.000.000  


▪ Het versnellen van de tramverbinding tussen Utrecht CS, de 


Merwedekanaalzone en Nieuwegein: € 425.000.000  


▪ Het aanleggen van een tramverbinding tussen Nieuwegein, Westraven, USP en 


Zeist Noord: € 795.000.000 


▪ Ontwikkeling van IC Station Leidsche Rijn. Fysiek is dit reeds mogelijk vanwege 


de lengte van de perrons, het betreft hier vooral een aanpassing van de 


dienstregeling. Eventuele kosten die daarmee gepaard gaan (als het gaat om 


exploitatie) zijn nog PM. 


▪ Ontwikkeling van IC Station Overvecht: hier zijn wel fysieke ingrepen nodig in 


bijvoorbeeld de perrons. Deze kosten zijn nog niet geraamd en dus nog PM. 


▪ Een vertramde HOV-verbinding op de corridor Westraven-Papendorp-Leidsche 


Rijn: € 169.000.000  


▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Vleuten-Papendorp-Utrecht CS-


Rijnsweerd-USP: € 370.000.000 


▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Overvecht – Rijnsweerd – USP: € 


200.000.000 


▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Leidsche Rijn – Zuilen/Lage Weide – 


Overvecht – USP: € 174.000.000 


   


De totaal geraamde nominale investeringskosten bedragen 2,3 miljard euro. Het 


gaat om een toevoeging van circa 910 miljoen euro ten opzichte van de 


middenvariant. We gaan voor de projecten die in de middenvariant ook 


doorgerekend worden uit van dezelfde fasering en voor de toegevoegde HOV-


ingrepen van realisatie in de periode 2030-2044 (15 jaar). De contante waarde van 


de investering is in het projectalternatief ‘Doorgroeivariant’ 1,4 miljard euro.  
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Na aanleg van de infrastructuur moet rekening worden gehouden met kosten voor 


beheer en onderhoud. Deze zijn niet specifiek geraamd, we gaan daarom uit van 


een jaarlijkse kostenpost van 1% van de totale aanlegkosten. Vanaf 2035 is 


rekening gehouden met een jaarlijks bedrag voor beheer en onderhoud van 14,5 


miljoen euro (nominale warde) voor de ingrepen die ook al in de middenvariant 


worden toegevoegd. Vanaf 2045 komen daar de kosten voor de overige ingrepen bij 


á 9,1 miljoen euro per jaar (maakt totaal 23,5 miljoen per jaar). In contante waarde 


gaat het om een bedrag van 238 miljoen euro.  


 


Daarnaast moet rekening worden gehouden met de exploitatie van de openbaar 


vervoerverbindingen. Gegevens over de kosten en opbrengsten van de exploitatie 


ontbreken echter, om die reden is deze post nog PM. Ervaring met dergelijke HOV-


ingrepen in grote steden in de Randstad leert dat dit type verbindingen vaak een 


minimaal neutrale exploitatie heeft, daar waar elders in het land openbaar 


vervoerverbindingen niet altijd financieel renderen. We gaan er om die reden vanuit 


dat deze PM-post in principe het saldo van de maatschappelijke businesscase niet 


in negatieve zin beïnvloed. 


3.3.2 Gebiedsontwikkeling  


In de doorgroeivariant wordt de volledige opgave binnen de scope van deze analyse 


binnenstedelijk in Utrecht en omgeving gerealiseerd. Ten opzichte van de 


middenvariant zijn er aanvullend verdichtingen in de wijken Overvecht, Rijnsweerd, 


Papendorp, Leidsche Rijn, Lage Weide en Zuilen. Daarnaast wordt in Lunetten 


verdere woningbouw mogelijk gemaakt door het ondergronds brengen van sporen. 


Ook van deze ontwikkelingen is geen specifieke grondexploitatie bekend, in deze 


studie is de GREX kostenneutraal verondersteld. In aanvulling op de bovenplanse 


ingrepen in de middenvariant zullen in de verschillende deelgebieden investeringen 


nodig zijn in de openbare ruimte om de ontwikkelingen op een duurzame en 


leefbare manier in de omgeving in te passen. Het gaat onder meer om de volgende 


bovenplanse ingrepen die direct toerekenbaar zijn:  


▪ Overvecht: Groen en sportcompensatie, het opkopen van een aantal woningen 


om transformatie mogelijk te maken en het verplaatsen van de 


rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).  


▪ Papendorp, Leidsche Rijn en Lage Weide: hier moeten bedrijfspanden en 


kantoren verworven worden om transformatie van het gebied mogelijk te 


maken. Daarnaast is een verdere overkluizing van de A2 mogelijk noodzakelijk, 


net als het overbouwen van de Vleutensebaan en het parallel gelegen spoor.  


▪ Lunetten: het overbouwen of ondergronds brengen van de sporen naar Arnhem  


/ Den Bosch.  
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Daarnaast zijn de volgende bovenplanse ingrepen voorzien die deels toerekenbaar 


zijn aan de ontwikkeling van de projectgebieden:   


▪ Overvecht: voorzien is in een mobiliteitshub bij een afslag van de N230 en een 


extra kruising onder het spoor of in ieder geval een verbinding naar de stad 


nodig, daarnaast moet de inrichting van de openbare ruimte verbeterd worden 


en is verbetering van fietsverbindingen naar de stad nodig 


▪ Rijnsweerd: hier is een aangepaste aansluiting op de A28 nodig.  


▪ Papendorp, Leidsche Rijn en Lage Weide: hier is een mobiliteitshub nodig (die 


ook al in het nulalternatief wordt gerealiseerd) en zijn diverse verbindingen met 


andere kwadranten van Leidsche Rijn Centrum nodig om gebiedsontwikkeling 


op een goede manier in de bestaande bebouwde omgeving in te passen. 


 


De totaal geraamde bovenplanse investeringen 2,8 miljard euro (nominaal), 


aanvullend op het nulalternatief. Het gaat om een toevoeging van 2,2 miljard ten 


opzichte van de middenvariant. In de middenvariant zijn voor 6 ingrepen de kosten 


nog niet geraamd die ook in de doorgroeivariant van belang zijn. Daarnaast zijn in 


de doorgroeivariant nog 3 aanvullende ingrepen nog niet geraamd. De aanvullende 


PM posten zijn waarschijnlijk niet van dien aard dat ze het totaalbeeld van de 


maatschappelijke businesscase doen veranderen. Voor de fasering van 


investeringen gaan we voor de ingrepen die ook in de middenvariant reeds gedaan 


worden uit van dezelfde periode van realisatie (2025-2034). De aanvullende 


ingrepen om gebiedsontwikkeling in de overige projectgebieden mogelijk te maken 


worden in de periode 2030 – 2044 gedaan.  


 


De contante waarde van de investeringen in gebiedsontwikkeling bedragen in de 


doorgroeivariant 1,5 miljard euro. Het grootste deel van die investeringen is 


bovenplans direct toerekenbaar (1,3 miljard contante waarde), de overige ingrepen 


zijn bovenplans deels toerekenbaar (280 miljoen).  


3.4 Overzicht financiële effecten 


In Tabel 3.1 is het overzicht van financiële effecten opgenomen. Zowel de nominale 


investeringen als de contant gemaakte investeringen zijn opgenomen.  


 


Er zijn verschillende PM-posten genoteerd. Bij de resultaten GREX is relevant dat er 


mogelijk kosten zijn om de buitenstedelijke gebiedsontwikkeling mogelijk te maken 


in het nulalternatief en in de middenvariant. In de midden- en doorgroeivariant zijn 


er enkele bovenplanse ingrepen waar de kosten nog niet van zijn geraamd, er zijn 


wel verschillen tussen de midden- en doorgroeivariant (in aantal ingrepen die nog 


PM zijn en daarmee ook in de kosten). We gaan er in de middenvariant vanuit dat 


deze PM-posten relatief klein zijn en het resultaat van de MBC niet significant 
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beïnvloeden, in deze variant zitten enkele kleinere ingrepen als het realiseren van 


groencompensatie en het aanpassen van weginfrastructuur die nog niet geraamd 


zijn. In de doorgroeivariant is de onzekerheid over de omvang van de PM-posten 


groter, bijvoorbeeld daar waar het gaat om het uitplaatsen van bedrijven. Voor de 


PM-post bij exploitatie OV geldt dat deze ook in de midden- en doorgroeivariant van 


elkaar verschillen.  


 


Tabel 3.1: Overzicht financiële effecten in nul- en projectalternatieven (bedragen in 


miljoenen) 


Effecten in nominale waarden Nulalternatief 


Projectalternatief 


middenvariant 


Projectalternatief 


Doorgroeivariant 


Resultaat GREX € 0,0 + PM € 0,0 + PM € 0,0 


Bovenplans direct toerekenbaar € 0,0 -€ 350,0 + PM -€ 2.475,0 +PM 


Bovenplans deels toerekenbaar -€ 130,0 -€ 340,0 + PM -€ 460,0 +PM 


Investeringen mobiliteit € 0,0 -€ 1.445,0 -€ 2.358,0 


B&O mobiliteit € 0,0 -€ 159,0 -€ 1.960,2 


Exploitatie OV € 0,0 PM PM 


Totaal financieel effect nominaal -€ 130,0 + PM -€ 2.294,0 + PM -€ 6.128,2 + PM 


Effecten in contante waarden       


Resultaat GREX € 0,0 + PM € 0,0 + PM € 0,0 


Bovenplans direct toerekenbaar € 0,0 -€ 232,2 + PM -€ 1.256,0 + PM 


Bovenplans deels toerekenbaar -€ 107,5 -€ 225,6 + PM -€ 283,4 + PM 


Investeringen mobiliteit € 0,0 -€ 958,8 -€ 1.398,7 


B&O mobiliteit € 0,0 -€ 66,5 -€ 237,8 


Exploitatie OV € 0,0 PM PM 


Totaal financieel effect contante waarden -€ 107,5 -€ 1.483,2 + PM -€ 3.175,9 + PM 
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4. Mobiliteitseffecten 


In dit hoofdstuk gaan we in op een tweetal uitgewerkte effecten op het 


mobiliteitssysteem. In paragraaf 4.1 bespreken we de netwerkeffecten die specifiek 


optreden als gevolg van de ingrepen in het mobiliteitssysteem (investeringen HOV). 


In paragraaf 4.2 gaan we in op de mobiliteitseffecten van de nieuwe bewoners van 


de projectgebieden.  


 


Noot: de netwerkeffecten in voorliggende analyse zijn gebaseerd op analyses uit het 


Toekomstbeeld OV Midden Nederland. Deze analyses sluiten niet één op één aan bij de 


ingrepen die in het Wiel met Spaken zitten en zijn bovendien ook niet geheel bruikbaar en 


toepasbaar gebleken om doorrekeningen in de maatschappelijke businesscase te doen. 


Daarom is met diverse aannames gewerkt om netwerkeffecten in te schatten.  


 


Momenteel lopen diverse andere onderzoeken in de regio Utrecht naar 


ontwikkelmogelijkheden om de geschetste verstedelijkingsopgave en uitdagingen voor het 


mobiliteitssysteem op te lossen, onder andere ook naar de maatschappelijke kosten en 


baten. In paragraaf 1.3 hebben we een tekstkader opgenomen waarin de verschillen en 


overeenkomsten met die studies staan geduid.  


4.1 Netwerkeffecten 


De ingrepen in het mobiliteitssysteem ‘Wiel met Spaken’ zorgen voor uiteenlopende 


effecten in het mobiliteitsnetwerk van de regio Utrecht (en breder) en op het 


reisgedrag van inwoners en werknemers van de regio (en breder). Deze effecten zijn 


onderzocht in het kader van het Toekomstbeeld OV Midden Nederland. Specifiek is 


een regionale uitwerking gemaakt en zijn twee varianten getoetst: de zogeheten 


binnenringvariant (die qua ingrepen lijkt op het Wiel met Spaken) en een 


buitenringvariant. In de technische rapportage ‘Toetsing binnenringvariant en 


buitenringvariant’ zijn verschillende effecten op het totaalniveau van de ingrepen in 


het mobiliteitssystem beschreven. Deze effectbeschrijvingen hebben wij gebruikt 


om op verbindingenniveau aannames te doen over effecten. We hebben deze 


aannames vervolgens vertaald naar informatie om effecten te monetariseren.  


 


In het vervolg van deze paragraaf gaan we in op drie voorname effecten van de 


ingrepen in het mobiliteitssysteem:  


▪ De ontlasting van station Utrecht Centraal. 


▪ Verbeterde bereikbaarheid voor bewoners en werknemers van de regio (en 


breder).  


▪ Een modal shift van inwoners van de provincie Utrecht.  
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Per effect beschrijven we eerst de uitkomsten van de studie Toekomstbeeld OV en 


daarna op welke manier we dat verwerkt hebben in de maatschappelijke 


businesscase.  


4.1.1 Ontlasting Utrecht Centraal 


Het ontlasten van de openbaar vervoer terminal (OVT) Utrecht Centraal is een 


belangrijk doel van de ingrepen in het mobiliteitssysteem ‘Wiel met Spaken’. 


Utrecht Centraal fungeert als draaischijf voor het nationale treinnetwerk, waar veel 


mensen overstappen en als regionale spin in het web waar het de verbinding 


tussen diverse gemeenten in de provincie en wijken uit Utrecht zelf betreft. De 


verwachting is dat de druk op dit station in de referentiesituatie verder toeneemt en 


dat ook op verschillende toeleidende routes naar Utrecht CS de vertraging verder 


toeneemt.  


 


Uit het Toekomstbeeld OV Midden Nederland komt naar voren dat door de 


investeringen in het Wiel met Spaken het gebruik door treinreizigers van Utrecht CS 


beperkt stijgt met 6 procent (ongeveer 20.000 reizigers). Daarbinnen zijn 


verschillende effecten te ontwaren, zo neemt het aantal in- en uitstappers op 


Utrecht CS af met 18 procent, maar stijgt het aantal overstappers op Utrecht CS 


juist wel flink (door het intensiever gebruik van IC-voorstations). In het BTM-netwerk 


is een daling in aantal reizigers te zien, zowel in in-/uitstappers als overstappers, 


dat komt doordat reizigers gebruik kunnen maken van een breder aanbod BTM in 


de stad en aansluiting daarop met nieuwe IC-stations (Overvecht, Leidsche Rijn, 


Lunetten). Al met al is de ontwikkeling in gebruik van de OVT Utrecht CS min of 


meer gelijk aan de referentiesituatie (1% toename, circa 4.500 reizigers per 


werkdag)) ondanks dat het netwerk sterk wordt verbeterd en het aantal reizigers op 


de verschillende corridors stijgt (onder meer als gevolg van de extra woningen en 


arbeidsplaatsen in de regio). 


 


De vertaling en monetarisering van het effect dat Utrecht Centraal Station niet veel 


verder wordt belast door de ingrepen in het mobiliteitssysteem Wiel met Spaken 


naar effecten die te gebruiken zijn in de maatschappelijke businesscase is op basis 


van expert judgement door de gemeente Utrecht gedaan. Een tweetal effecten is 


expliciet gemaakt en doorgerekend:  


▪ Op de toeleidende routes Van Zeijstweg, binnenstadsas en Uithoflijn van en 


naar Utrecht Centraal Station neemt de vertraging in de referentiesituatie toe. 


Dat komt door verdere verstedelijking (woningbouw en toevoegen economisch 


programma) in de referentie en doordat de vraag vanuit reizigers stijgt (meer 


mensen zullen met het openbaar vervoer gaan reizen). Door de ingrepen in het 
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Wiel met Spaken en dan met name de doorontwikkeling van voorstadstations 


en het realiseren van de verbinding tussen Westraven, Lunetten/Koningsweg 


en USP zorgt ervoor dat een deel van deze vertraging wordt opgelost. Op basis 


van expert judgement is aangegeven dat het door realisatie van het Wiel met 


Spaken (of een deel daarvan) een vertraging van 3 minuten in de spits en een 


vertraging van 2 minuten buiten de spits wordt vermeden. Op basis van het 


aantal reizigers per etmaal in de referentiesituatie zijn reistijdverliezen 


berekend:  


o Van Zeijstweg 26.000 reizigers per etmaal, 30 procent spitsaandeel. 


o Uithoflijn 15.000 reizigers per etmaal, 40 procent spitsaandeel. 


o Binnenstadsas 15.000 reizigers per etmaal, 30 procent spitsaandeel. 


In totaal worden in de projectvarianten midden- en doorgroeivariant jaarlijks 


meer dan 500.000 reizigersverliesuren vermeden vanaf 2030. Dat zorgt voor 


een jaarlijks monetair effect van circa 13,5 miljoen euro. In contante waarden 


is het effect 232 miljoen euro.  


▪ Reizigers die gebruik maken van de OV-terminal Utrecht CS zullen in de 


referentiesituatie vertraging ondervinden door de toenemende drukte in en 


rondom de stad. Het gaat naar schatting om 12.000 tot 14.000 reizigers. Door 


de ingrepen in het Wiel met Spaken neemt deze vertraging af. Op basis van 


expert judgement is vanuit de gemeente Utrecht aangegeven dat het om 


ongeveer 3 minuten per reiziger gaat. Vanaf 2030 gaat het om een monetair 


effect van ongeveer 2,5 miljoen euro. In contante waarden gaat het om een 


effect van 45,1 miljoen euro dat optreedt in zowel de midden-, als 


doorgroeivariant.  


 


Er is mogelijk wel onderscheid in effecten tussen de midden- en doorgroeivariant. 


Zo wordt aan de ene kant in de doorgroeivariant meer geïnvesteerd in 


hoogwaardiger OV, zoals trams. Dat trekt meer reizigers aan en de extra 


verstedelijking zorgt in de doorgroeivariant bovendien nog weer voor extra reizigers. 


Aan de andere kant zorgen de trams er ook voor dat mensen sneller in- en uit 


kunnen stappen (er zijn meer en grotere deuren en meer punten om in- en uit te 


checken met de OV-chipkaart) op de verschillende haltes en in het bijzonder bij de 


OV-terminal Utrecht Centraal. Wat per saldo precies het verschil in effecten is 


tussen de twee varianten is nog niet te zeggen. De meeste vertragingen worden 


echter al verholpen door de doorontwikkeling van de voorstadstations en in het 


bijzonder Lunetten/Koningsweg. Om die reden is geen aparte doorrekening voor de 


doorgroeivariant gemaakt.  
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4.1.2 Verbeterde bereikbaarheid vanuit economische kerngebieden 


Het aantal bereikbare inwoners vanuit diverse economische kerngebieden (binnen 


de stad Utrecht en in de regio) neemt sterk toe als gevolg van de ingrepen in het 


mobiliteitssysteem Wiel met Spaken. De analyses van het Toekomstbeeld OV 


Midden Nederland laten zien dat de binnenringvariant zorgt voor een verbetering 


van circa 16 procent in het aantal bereikbare inwoners binnen 45 minuten van de 


economische kerngebieden. De stijging is 19 procent binnen een straal van 60 


minuten (van 0,9 miljoen naar 1,1 miljoen inwoners). In figuur 4.1 is dit effect 


grafisch weergegeven (verschil tussen referentie en binnenringvariant).  


 


Figuur 4.1: Aantal bereikbare inwoners binnen 60-minuten OV-reistijd, verschil 


tussen referentie en binnenringvariant  


 


Bron: Technische rapportage ‘Toetsing binnenringvariant en buitenringvariant’ OV 


toekomstbeeld Midden Nederland.  


 


Het verbeterde bereik van banen voor inwoners uit de regio levert echter nog geen 


concrete input op om effecten in een MKBA door te rekenen. Daarvoor zijn 


reistijdverschillen en daadwerkelijke aantallen reizigers per modaliteit nodig. Het 


aantal reizigers is op basis van vervoerwaardestudies wel uit het OV Toekomstbeeld 


gehaald, zie figuur 4.2. De reistijdverschillen op specifieke verbindingen (tussen 


herkomsten en bestemmingen) zijn echter niet bekend en door ons zelf ingeschat 


op basis van huidige verbindingen (berekend via Google Maps) en toekomstige 
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verbindingen (uitgaande van nieuwe HOV-verbindingen die ongeveer even snel zijn 


als de snelste autoroute tussen A en B, op basis van Google Maps).  


 


Figuur 4.2: OV intensiteiten per werkdag na realisatie binnenringvariant 


 


Bron: Gemeente Utrecht op basis analyses Toekomstbeeld OV Midden Nederland 


 


Op basis van de bovenstaande uitgangspunten voor analyse is per verbinding een 


aanname gedaan op basis waarvan de effecten zijn ingeschat. De aannames en 


uitkomsten zijn voor de midden- en doorgroeivariant onderstaand beschreven.  


 


Middenvariant 


In de middenvariant worden drie ingrepen in het mobiliteitssysteem gedaan met de 


volgende aannames en effecten:  


▪ De ingreep ‘Versnellen tram Nieuwegein – MWKZ – Utrecht CS’ heeft effect op:  


o De bestaande reizigers10 tussen Utrecht CS en de Merwedekanaalzone 


(Anne Frankplein). In totaal zijn er op deze verbinding 70.000 reizigers per 


dag na realisatie van de verbinding, we gaan ervanuit dat driekwart van 


deze reizigers bestaande reizigers zijn en dat een kwart nieuwe reiziger is. 


We gaan uit van een halve minuut reistijdwinst voor deze 52.500 reizigers.  


 
10 Met bestaande reizigers worden reizigers bedoeld die in de referentiesituatie ook deze reis 


zouden maken. 
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o De bestaande reizigers tussen de Merwedekanaalzone en Westraven (A12-


zone). In totaal zijn er op deze verbinding 35.000 reizigers per dag na 


realisatie van de verbinding, we gaan ervanuit dat driekwart van deze 


reizigers bestaande reizigers zijn en dat een kwart nieuwe reiziger is. We 


gaan uit van een 3,5 minuut reistijdwinst voor deze 26.250 reizigers, dat 


komt doordat een korter tracé en verschillende vrije kruisingen 


(Europaplein, A12-onderdoorgang) worden gerealiseerd.  


▪ De ingreep ‘Tram Nieuwegein – Westraven – USP – Zeist Noord’ heeft effect op 


de volgende verbindingen (bij beschrijving gaan we uit van bestaande reizigers 


per dag en reistijdwinsten gebaseerd op uitkomsten van de analyses van TBOV. 


De reistijdwinsten worden voornamelijk veroorzaakt doordat nieuwe OV-


verbindingen worden gerealiseerd, dat zorgt ervoor dat de bestaande reizigers 


een aantrekkelijkere routekeuze hebben, ze hoeven bijvoorbeeld niet meer 


langs Utrecht CS, waardoor een deel van hun reis mogelijk ook wordt 


afgesneden, ook worden bestaande OV-verbindingen opgewaardeerd waardoor 


de reistijd korter is): 


o Westraven – Lunetten: 22.500 bestaande reizigers met een reistijdwinst 


per OV van 11 minuten.  


o Lunetten – USP: 33.750 bestaande reizigers die profiteren van een 


reistijdwinst per OV van 8 minuten. 


o USP – Zeist-Noord: 30.000 bestaande reizigers per dag die profiteren van 


een reistijdwinst per OV van 2 minuten.  


▪ De ingreep ‘Ontwikkeling IC-station Lunetten/Koningsweg’ heeft op zichzelf 


geen directe effecten voor de reistijd. Het zorgt vooral voor een directere en 


veel betere verbinding vanuit bijvoorbeeld Houten/Den Bosch / Driebergen-


Zeist/ Arnhem / Nijmegen richting USP en Westraven. Ook voor mensen uit 


andere richtingen die normaal gesproken op Utrecht CS overstappen op 


onderliggend OV-netwerk zorgt het doorontwikkelen van station Lunetten naar 


volwaardig IC-station voor snellere reistijden, deze effecten zijn meegenomen in 


het effect ‘ontlasting Utrecht CS’. Deze reistijden en de aantallen reizigers 


zitten echter verdisconteerd in de HOV-investering van Nieuwegein naar Zeist-


Noord. Die investering kan dus niet los worden gezien van de ingreep om 


Lunetten door te ontwikkelen naar IC-station.  


 


Op basis van de gemiddelde Value of Time voor woon-werk, zakelijk en recreatief 


verkeer per OV zijn de reistijdwinsten gemonetariseerd. Deze zijn vanaf 2035 circa 


50 miljoen euro per jaar. In contante waarde is het bereikbaarheidseffect 


gewaardeerd op 801 miljoen euro.  
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Doorgroeivariant   


In de doorgroeivariant wordt het gehele Wiel met Spaken gerealiseerd. Dat is dus 


inclusief de drie eerder genoemde ingrepen. Aanvullend daarop gaat het om de 


volgende ingrepen en aannames voor effecten:  


▪ De tramverbinding Westraven – Papendorp – Leidsche Rijn heeft effect op de 


naar schatting 4.000 bestaande OV-reizigers. Zij profiteren van een snellere 


verbinding van ongeveer 7 minuten.  


▪ Het vertrammen van de verbinding Vleuten – Papendorp – CS – Rijnsweerd – 


USP heeft de volgende effecten:  


o De bestaande reizigers tussen Vleuten en Papendorp (circa 2.500) 


profiteren van een reistijdwinst van 2 minuten.  


o De bestaande reizigers tussen Rijnvliet en Papendorp profiteren 


waarschijnlijk nauwelijks, de afstand tussen deze twee gebieden is immers 


al heel klein.  


o De reizigers tussen Papendorp en Utrecht CS (circa 30.000 bestaande 


reizigers) profiteren van een snellere verbinding (tram in plaats van bus), 


we gaan uit van een reistijdwinst van een halve minuut.  


o De reizigers tussen Utrecht CS en Rijnsweerd profiteren eveneens van de 


transformatie van een bus naar tramverbinding. We gaan ook hier uit van 


een halve minuut reistijdwinst voor de circa 7.500 reizigers op deze 


verbinding.  


o Het effect van de tram tussen Rijnsweerd en USP wordt meegenomen bij 


de ingreep ‘vertramming Overvecht – Rijnsweerd – USP’.  


▪ De ingreep ‘Vertramming verbinding Overvecht – Rijnsweerd – USP’ heeft effect 


reizen vanuit de regio Amersfoort en Hilversum (en mogelijk verder) en vanuit 


Overvecht naar Rijnsweerd en USP. Het gaat in totaal om circa 15.000 reizigers 


na realisatie van de OV-verbindingen, we gaan uit van 10.500 bestaande 


reizigers per dag die profiteren van een reistijdwinst van 5,5 minuut (dit effect 


is specifiek uitgewerkt in het Toekomstbeeld OV, als voorbeeld).  


▪ Van de tramverbinding Leidsche Rijn – Zuilen/Lage Weide – Overvecht is geen 


informatie over aantallen reizigers bekend. Om die reden is voor deze 


verbinding geen effect doorgerekend.  


▪ De opwaardering van de NS-stations Leidsche Rijn en Overvecht naar IC-


stations heeft gen specifiek effect op reistijden. De transformatie zorgt er wel 


voor dat meer reizigers gebruik maken van de onderliggende HOV-verbindingen 


waarvan de effecten eerder zijn beschreven.  


 


De effecten zijn gemonetariseerd op basis van de value of time en zijn tot 2044 


gelijk aan die in de middenvariant. Na 2044 (dan zijn alle verbindingen in de 


doorgroeivariant gerealiseerd) is het effect jaarlijks 70 miljoen euro (nominale 


waarde). In contante waarde is het effect van de verbeterde bereikbaarheid voor 
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bestaande reizigers in de doorgroeivariant bijna 876 miljoen euro, bovendien geldt 


een PM-post voor de verbinding Leidsche Rijn – Overvecht.   


4.1.3 Modal shift 


De ingrepen in het mobiliteitssysteem zorgen er op regionale en wellicht zelfs 


landelijke schaal voor dat het OV een aantrekkelijkere optie wordt. Daardoor zullen 


mensen mogelijk sneller geneigd zijn de auto te laten staan en met het openbaar 


vervoer te reizen. In het Toekomstbeeld OV is op regionale schaal inzicht gegeven in 


de effecten van de ingrepen op de modal shift. Daaruit volgt dat het aantal 


autokilometers in de binnenringvariant nog wel met 4 procent toeneemt ten 


opzichte van de referentie. De auteurs verklaren de toename van het aantal 


autokilometers door de toevoeging van extra ruimtelijke ontwikkeling (woningen) in 


de binnenringvariant ten opzichte van de referentie.  


 


Voor de maatschappelijke businesscase is relevant dat de verkeerskundigen 


uitgaan van een stijging van het aantal huishoudens (14 procent) in de varianten 


ten opzichte van de referentie. Daar neemt het aantal huishoudens met slechts 4 


procent toe. In de maatschappelijke businesscase gaan we ervan uit dat het aantal 


huishoudens in de referentie gelijk is aan die in de projectalternatieven, ze worden 


echter op een andere manier ruimtelijk verspreid over de regio (of over het land). 


Daarbij is van belang dat wij in de projectvarianten uitgaan van een veel sterkere 


verdichting in de stad Utrecht en minder grote spreiding van ruimtelijke 


ontwikkelingen over de regio Utrecht dan waar in het Toekomstbeeld OV rekening 


mee is gehouden. Bovendien wordt geen rekening gehouden met het toevoegen 


van arbeidsplaatsen in de verschillende gemeenten.  


 


Interessanter is daarom te kijken naar de relatieve verandering in de modal split 


van inwoners van verschillende gemeenten. Hier is wel de vergelijking tussen de 


binnenringvariant en de referentie relevant, aangezien het om relatieve 


veranderingen gaat. In figuur 4.3 zijn de modal shifts voor auto, OV en fiets 


weergegeven voor een aantal gemeenten binnen de provincie Utrecht. Uit de 


analyses komt naar voren dat het aandeel OV fors toeneemt en dat het gebruik van 


de fiets en auto afneemt in alle gemeenten. Overigens neemt in zijn totaliteit het 


aantal fietskilometers wel toe in Midden-Nederland.  


 


Kwantificering en monetarisering effecten in MBC 


Voor het kwantificeren van deze modal shift gaan we uit van het aantal inwoners in 


de provincie Utrecht in 2030. Deze halen we uit het WLO-scenario Hoog, het gaat 


om 1,4 miljoen inwoners. We gaan in de referentiesituatie (het nulalternatief) uit 


van het bestaande reisgedrag van mensen (op basis van CBS Statline), we brengen 
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dat in beeld op basis van informatie over het aantal verplaatsingen per modaliteit 


per dag en de gemiddelde afstand per verplaatsing per modaliteit.  


 


In de projectvarianten gaan we uit van de veronderstelde modal shift als 


weergegeven in figuur 4.3. Dat brengt een aantal zogeheten externe effecten met 


zich mee omdat het aantal afgelegde kilometers per modaliteit wijzigt. Het verschil 


tussen het project en nulalternatief is gewaardeerd door gebruik te maken van de 


kostenkengetallen die zijn opgenomen in tabel 4.1.  


 


Figuur 4.3: Modal-split verandering binnenringvariant ten opzichte van de 


referentievariant 


 


Bron: Technische rapportage ‘Toetsing binnenringvariant en buitenringvariant’, 


Toekomstbeeld OV 
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Tabel 4.1 Kostenkengetallen per kilometer naar vervoerswijze 


  Personenauto Fiets Bus Tram Metro Trein 


Infrastructuurkosten -0,3 ** * * * * 


Ruimtebeslag             


Verkeersveiligheid -5,2 -9,3 -2,9 -3,1 -1,3 -0,2 


Broeikasgasemissies -1,0 0,0 * * * * 


Luchtvervuiling -0,9 0,0 * * * * 


Emissies brandstof- en 


elektriciteitsproductie 
-1,1 0,0 * * * * 


Gezondheid en 


productiviteit 
0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Geluid -0,4 0,0 * * * * 


Congestie -9,5 0,0 * * * * 


Opbrengsten 


belastingen en 


heffingen 


5,5 0,0 * * * * 


Belastinguitgiften -0,4 -0,7 * * * * 


Totaal -13,4 -3,0 -2,9 -3,1 -1,3 -0,2 


* We gaan ervan uit dat als gevolg van deze individuele woningbouwprojecten in 


binnenstedelijke locaties, die juist al op goed ontsloten OV-locaties liggen, de landelijk 


gemiddelde cijfers voor kosten per kilometer niet gelden. De kans is hier juist groot dat door 


een betere vulling en gebruik van bestaande OV-infrastructuur er netto geen kosten maar 


juist opbrengsten als gevolg van een stijgend OV-gebruik zijn. De kosten voor de 


grootschalige ingrepen zijn apart geraamd in de mobiliteitsanalyses. Aanvullende kosten op 


basis van reizigerskilometergemiddelden vormen een dubbeltelling.  


** Fietsinfrastructuur maakt al onderdeel uit de projectscope in de onderzochte projecten. 


Dit nogmaals meenemen op basis van extra fietsgebruik is een dubbeltelling.  


 


In de middenvariant is het aantal ingrepen in HOV iets beperkter dan in de 


doorgroeivariant. In het Toekomstbeeld OV is echter geen specifiek onderscheid 


gemaakt tussen deze twee varianten. We veronderstellen daarom dat de effecten in 


de twee alternatieven hetzelfde zijn, de effecten in de middenvariant zijn daarmee 


iets overschat.  


 


In tabel 4.2 is het overzicht van gemonetariseerde jaarlijkse effecten weergegeven, 


het gaat om effecten voor het jaar 2030 in nominale waarden. Het effect bedraagt 


in contante waarden 168,7 miljoen euro.  
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Tabel 4.2: Overzicht modal shift effecten in 2030, verschil tussen 


projectalternatieven en nulalternatief (bedragen in duizenden euro’s nominale 


waarden voor het jaar 2030) 


 Auto Fiets Trein BTM Totaal 


CO2 € 666    € 666 


Luchtkwaliteit € 495    € 495 


Geluid € 266  -€ 61 -€ 12 € 193 


Verkeersveiligheid € 3.126 € 2.838 -€ 122 -€ 347 € 5.496 


Infra (besparingen elders) € 200    € 200 


Congestie € 6.089    € 6.089 


Accijnzen -€ 2.417    -€ 2.417 


Subsidies auto € 266    € 266 


Gezondheid (bewegen)   -€ 2.445   -€ 2.445 


Totaal € 8.690 € 393 -€ 182 -€ 359 € 8.542 


 


4.2 Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners 


4.2.1 Toelichting effect 


Een belangrijk afgeleid effect van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is het effect 


op de mobiliteit. In de regel leidt het ontwikkelen van binnenstedelijke locaties tot 


minder autoverkeer dan wanneer de woningen en arbeidsplaatsen op uitleglocaties 


gerealiseerd worden. De nabijheid aan voorzieningen (horeca, winkels, theaters) en 


banen is groter op binnenstedelijke locaties wat de noodzaak tot autogebruik voor 


school/studie, werk, boodschappen en ontspanning kleiner maakt. Deze hogere 


dichtheid (mensen die dichter bij elkaar wonen of bij het werk kunnen wonen) zorgt 


onder meer voor meer bestemmingen die binnen fietsafstand zijn gelegen, wat het 


gebruik van de auto doet afnemen. Bovendien is het OV-aanbod op 


binnenstedelijke locaties groter wat een extra effect heeft op een reductie van het 


autogebruik en ook mogelijkheden biedt om autobeperkende maatregelen in de 


gebiedsontwikkeling mee te nemen.  


 


Minder autogebruik leidt tot diverse voordelen. De belangrijkste zijn dat dit de 


congestie op het wegennet en de uitstoot van emissies zoals CO2, fijnstof en 


stikstof beperkt (op nationale/regionale schaal; lokaal neemt de uitstoot toe, er 


komen immers meer bewoners in een gebied). Ook voor de verkeersveiligheid is de 


afname van het aantal vervoersbewegingen gunstig. Minder autokilometers leiden 


tot een negatief effect op de accijnskomsten.    


 


In deze maatschappelijke businesscase rekenen we de effecten door van het 


mobiliteitsgedrag van nieuwe bewoners die samenhangt met binnenstedelijke 
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ontwikkeling en vergelijken dat met de mobiliteit die samenhangt indien hetzelfde 


aantal woningen op een andere locatie zou moeten worden gerealiseerd. Het gaat 


om de verschillen tussen het nulalternatief (relatief veel buitenstedelijke 


ontwikkeling) en projectalternatieven (veel ontwikkeling binnenstedelijk). Een 


relatief laag autogebruik maakt al onderdeel uit van de grondexploitatie: daarin 


volstaat een lager dan gebruikelijke parkeernorm, wat leidt tot meer ruimte voor 


rendabel te ontwikkelen vastgoed en minder benodigde ruimte voor onrendabele 


parkeerplaatsen. Een goede OV-bereikbaarheid is dus ook een voorwaarde om de 


geraamde grondexploitatie te kunnen bewerkstelligen.  


 


Voor de maatschappelijke effecten hanteren we kostenkengetallen per kilometer 


die zijn opgenomen in tabel 4.1 (zie paragraaf 4.1). 


 


Alle berekeningen zijn gemaakt op basis van kengetallen: zowel de verandering in 


mobiliteit (o.b.v. gemiddelde modal split in binnenstedelijk gebied vs. uitleglocaties) 


als de daarmee samenhangende effecten. Daarmee geven ze slechts een eerste 


indicatie. In een volwaardige MKBA zouden nul- en projectalternatief en verschil in 


effecten tussen beiden beter uitgewerkt moeten worden. We rekenen in deze 


analyse alleen de effecten uit als gevolg van de verandering in mobiliteitsgedrag 


van de nieuwe bewoners en werknemers in het gebied zelf. Het gedrag van andere 


verplaatsingen van/naar het gebied (bezoekers, bevoorrading, etc.) is in paragraaf 


4.1 doorgerekend op basis van de kengetallen uit het OV Toekomstbeeld.  


4.2.2 Kwantificering effect 


Op basis van CBS-gegevens van mobiliteit van personen zijn de effecten uitgewerkt. 


Voor de buitenstedelijke woningbouwlocaties gaan we uit van de gemiddelde modal 


split van de provincie Utrecht. Voor de binnenstedelijke locaties in de stad Utrecht 


gaan we ervan uit dat de nieuwe bewoners een modal split hebben van een zeer 


sterk stedelijke reiziger11. De aanname daarbij is dat projectlocaties goed zijn 


ontsloten per OV en dat het gebruik van de fiets aantrekkelijk is. 


 


Op basis van het verschil in de modal splits en het aantal nieuwe bewoners 


(145.000, op basis van een gemiddelde huishoudensgrootte van 1,9) en 


werknemers 90.000) kan de verandering in het aantal afgelegde kilometers worden 


berekend voor het nul- en de projectalternatieven, ten opzichte van een situatie 


zonder gebiedsontwikkeling. In tabel 4.3 is het aantal verplaatsingen van de nieuwe 


werknemers en inwoners van de projectgebieden opgenomen. Daarin valt op dat 


 
11 Al gevolg van de afwezigheid van de tram en metro, is het bus/tram/metro aandeel gelijk 


gesteld aan het gemiddelde van Zuid-Holland, dat ligt iets onder het aandeel in de CBS-


categorie ‘zeer sterk stedelijk’.   
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het aantal verplaatsingen met de auto sterk afneemt in een situatie dat de 


projectgebieden binnenstedelijk worden ontwikkeld dan wanneer deze ontwikkeling 


elders in de provincie (buitenstedelijk) had plaatsgevonden. Het aantal fiets-, loop- 


en OV-verplaatsingen neemt juist toe.  


 


Tabel 4.3: Verplaatsingen 90.000 werknemers en 145.000 inwoners 


 Nulalternatief Middenvariant Doorgroeivariant 


 Binnenstedelijk Elders Totaal 


Binnen- 


stedelijk Elders Totaal 


Verschil met  


nulalternatief 


Binnen- 


stedelijk 


Verschil met  


nulalternatief 


Auto (bestuurder) 67.525 156.576 224.100 147.778 52.247 200.024 -24.076 187.968 -36.133 


Auto (passagier) 19.293 51.618 70.911 42.222 17.224 59.446 -11.465 53.705 -17.206 


Trein 13.505 18.927 32.432 29.556 6.316 35.871 3.439 37.594 5.162 


Bus/tram/metro 17.364 12.044 29.408 38.000 4.019 42.019 12.611 48.335 18.927 


Fiets 81.030 161.737 242.767 177.333 53.969 231.302 -11.465 225.561 -17.206 


Lopen 51.126 79.148 130.274 111.889 26.410 138.299 8.025 142.318 12.044 


Overige vervoerwijze 8.682 17.206 25.888 19.000 5.741 24.741 -1.146 24.167 -1.721 


 


Op basis van de gemiddelde afstand per verplaatsing zijn de mobiliteitseffecten 


berekend. Extra verkeer leidt tot congestie, uitstoot van CO2 en 


verkeersonveiligheid. Maar een ontwikkeling binnen bestaand bebouwd gebied in 


Utrecht leidt wel tot minder autoverkeer dan ontwikkeling op een andere meer 


perifeer gelegen locatie in de provincie Utrecht. Ten opzichte van andere niet-


binnenstedelijke ontwikkellocaties is de stikstofuitstoot door verkeer van 


werknemers en bewoners naar schatting zelfs circa 40 procent lager, circa 48.500 


ton per jaar aan NOx. Dit leidt tot de onderstaande jaarlijkse effecten in 2030 


(bedragen zijn nominaal).  


 


Tabel 4.4: Jaarlijkse mobiliteitseffecten in 2030 nieuwe bewoners (bedragen 


x1.000, nominale waarde) 


 Nulalternatief Middenvariant 


Verschil met  


nulalternatief Doorgroeivariant 


Verschil met  


nulalternatief 


Verkeersveiligheid € 1.369 € 2.995 € 1.627 € 3.810 € 2.441 


Luchtkwaliteit € 1.017 € 2.226 € 1.209 € 2.832 € 1.814 


Geluid € 457 € 999 € 543 € 1.318 € 861 


Verkeersveiligheid € 6.509 € 14.244 € 7.735 € 18.071 € 11.563 


Infra en exploitatiebijdrage -€ 3.593 -€ 7.863 -€ 4.270 -€ 7.899 -€ 4.307 


Congestie € 12.507 € 27.371 € 14.864 € 34.815 € 22.308 


Accijnzen -€ 4.964 -€ 10.864 -€ 5.900 -€ 13.819 -€ 8.855 


Subsidies auto € 546 € 1.196 € 649 € 1.521 € 975 


Gezondheid € 1.075 € 2.352 € 1.278 € 2.428 € 1.353 


Totaal € 14.922 € 32.656 € 17.734 € 43.076 € 28.154 


 


In contante waarden zijn de effecten als volgt:  
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▪ Nulalternatief: 265 miljoen euro 


▪ Middenvariant: 579 miljoen euro 


▪ Doorgroeivariant: 781 miljoen euro. 
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5. Maatschappelijke effecten 


In dit hoofdstuk beschrijven we de maatschappelijke effecten van 


gebiedsontwikkeling op de aspecten leefbaarheid, energie en landschap en natuur.  


5.1 Leefbaarheid 


5.1.1 Toelichting effect 


Investeringen in gebiedsontwikkeling leiden in bepaalde gevallen tot positieve 


effecten op de leefbaarheid in een gebied of indirect aan het gebied grenzende 


wijken of buurten. Redenen daarvoor zijn een verbeterde ontsluiting van de 


gebieden, toename van de voorzieningen in de directe omgeving, investeringen in 


de openbare ruimte (zoals het bebouwen van leegstaande kavels, een hogere 


kwaliteit van het groen of maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie, het 


wegnemen van barrières in de stad, van bijvoorbeeld infrastructurele bundels), 


welke mogelijk ook leiden tot pretterige fiets- en wandelpaden voor bewoners die in 


de buurten om het projectgebied heen wonen. Daarnaast worden in sommige 


gevallen bedrijven met een hoge milieucategorie, bijvoorbeeld als gevolg van een 


sterke uitstoot van geur en geluid, uitgeplaatst. Dergelijke investeringen verhogen 


het woongenot voor mensen in de directe omgeving. Dit effect is in een MKBA of 


maatschappelijke businesscase te kwantificeren en te monetariseren door een 


inschatting te doen van de vastgoedwaardestijging (van woningen of commercieel 


vastgoed). We hanteren hierin dezelfde aannames als in eerder opgestelde 


maatschappelijke businesscases, onder meer in Amsterdam en de Zuidelijke 


Randstad (‘Quick-scan maatschappelijke businesscase Zuidelijke Randstad’, 


2019). 


5.1.2 Kwantificering effect 


In de ontwikkelstrategie rondom het Wiel met Spaken worden op verschillende 


locaties infrastructurele bundels overkluist of ondergronds gebracht. Het gaat om 


de snelwegen A2 (op twee plekken bij Lage Weide en Papendorp) en A27 (tussen 


USP en Lunetten/Koningsweg) en in het oosten van de stad twee locaties waar een 


ondergrondse aansluiting van HOV-lijnen op de Uithoflijn wordt gerealiseerd (in de 


middenvariant) en treinsporen ondergronds worden gebracht (in de 


doorgroeivariant). Daarnaast wordt in het centrum mogelijk een deel van het 


spooremplacement overbouwt. We nemen hierin alleen het gebied ten westen en 


noorden van de spoorlijnen mee. De ingrepen zijn op kaart globaal weergegeven in 


Figuur 5.1. Uit een tweetal studies van het CPB blijkt dat in elk geval 


ondertunnelingen / overkluizingen een grote positieve invloed hebben op 
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huizenprijzen12. Een overkluizing leidt tot een geluidsafname en afname van 


vervuiling voor bestaande woningen in de omgeving. Bovendien zorgt het voor 


ruimte om de kwaliteit van de publieke ruimte te verbeteren. Deze ingrepen zorgen 


er met andere woorden voor dat barrières als gevolg van grote infrastructurele 


werken in de bestaande stad worden weggenomen, waardoor de leefbaarheid in de 


omgeving aanzienlijk verbeterd. We gaan, conform de effecten die het CPB in 


Maastricht heeft gevonden uit van een woningwaarde-effect van 7,1% voor 


woningen gelegen in een straal van 500 meter rondom de overkluizingen en van 


4,2% voor woningen in een straal van 500 tot 1.000 meter rondom de 


overkluizingen (voor het overbouwen van het spooremplacement gaan we uit van 


andere grenzen). De effecten zijn als volgt:  


▪ In de middenvariant wordt enkel de A27 overkluist en de ondergrondse 


aansluiting van de HOV-lijnen op de Uithoflijn gerealiseerd. Binnen een straal 


van 1.000 meter liggen bijna 3.000 woningen waar effecten optreden. 


Gemonetariseerd gaat het om een effect van 55 miljoen in nominale waarden. 


We gaan ervan uit dat het effect halverwege realisatie van het project (2030) 


optreedt. Het effect in contante waarden is 35,4 miljoen euro. 


▪ In de doorgroeivariant liggen ruim 90.000 bestaande woningen in de omgeving 


van de verschillende ingrepen. Bij een gemiddelde woningwaarde van € 379 


duizend13 in Utrecht, leidt dit tot een eenmalig effect van in totaal 1,5 miljard 


euro. Het effect treedt op halverwege realisatie van de projectgebieden (in 


2030 effect van A27 en aansluiting HOV, in 2040 het effect van de overige 


ingrepen) en is in contante waarden daarom 625 miljoen euro in de 


doorgroeivariant.  


 


 
12 Bron: CPB, De leefbaarheidseffecten van Spoorzone Delft (2019) en ‘Leefbaarheidsbaten 


A2 tunnel Maastricht zeer aanzienlijk: meer dan 200 miljoen euro’ (2018). 
13 Bron: CBS Statline, Kadaster (2019). 
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Figuur 5.1 Locaties leefbaarheidseffecten in de midden- en doorgroeivariant 


 


5.2 Energie 


5.2.1 Toelichting effect 


Investeringen in gebiedsontwikkeling en stedelijke verdichting zorgen ervoor dat 


meer mensen in de stad kunnen wonen. Deze mensen wonen over het algemeen 


compacter en vaker in appartementen dan wanneer ze elders buiten de stad 


zouden gaan wonen. De huizenprijzen per vierkante meter in binnenstedelijk gebied 


zijn namelijk significant hoger dan in kleinere gemeenten of meer landelijk gebied. 


Compacter en gestapeld wonen is energiezuiniger dan in een vrijstaande woning of 


tussenwoning met meerdere verdiepingen. In de projectgebieden binnen de stad 


Utrecht wordt over het algemeen in een relatief hoge dichtheid gebouwd. 


Woningbouwprogramma’s op uitleglocaties (verondersteld in het nulalternatief) 


gaan vaker uit van eengezinswoningen (vrijstaande huizen of rijtjeshuizen). Doordat 


minder energie wordt verbruikt in de kleinere en compactere woningen 


binnenstedelijk hebben de bewoners lagere energiekosten. Dit aspect op zich is 


echter niet als maatschappelijk baat mee te nemen: het energiegebruik maakt 


immers deel uit van het totale woonkostenplaatje en het woongenot (omvang 


woning, ligging woning, kosten aankoop/huur en gebruik woning).  


 


Waar wel een effect ontstaat is de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken 


van de energie. Daarover nemen we op basis van gegevens van het CBS aan dat 
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bewoners van appartementen gemiddeld 10 procent minder energie verbruiken. Dit 


is een gevolg van binnenstedelijke verdichting en is in dit onderzoek doorgerekend 


als maatschappelijke baat. Hierbij is rekening gehouden met de uitfasering van 


aardgas bij woningen in 2050. Daarnaast gaan we ervan uit dat in 2050 de 


opwekking van energie, volgens vaststaand beleid, volledig CO2-neutraal is. Over de 


tijd nemen de positieve effecten van verminderde uitstoot dus significant af.  


 


We gaan er voor de effectberekeningen dus vanuit dat in het nulalternatief de 


woningen buitenstedelijk worden gerealiseerd en de projectalternatieven de 


woningen in de vorm van appartementencomplexen die zorgen voor 10 procent 


minder energieverbruik per huishouden. Op basis van de gemonetariseerde kosten 


van CO2-uistoot (zie onderstaande tabel) zijn per projectgebied effecten berekend.  


 


Kosten en CO2-uitstoot per eenheid aardgas of elektriciteit 


 CO2-uitstoot Eenheid 


Aardgas 1,88 kg Per m3 


Elektriciteit 2,43 kg Per kWh 


Bron: Milieu centraal (2019) 


5.2.2 Kwantificering effecten 


Nulalternatief 


In het nulalternatief worden ook al circa 34.800 woningen binnenstedelijk 


gerealiseerd. Dat leidt tot een lagere CO2-uitstoot. Gemonetariseerd is dat effect tot 


2050 gemiddeld 1 miljoen euro per jaar. In contante waarde gaat het in totaal om 


een effect van 18,1 miljoen euro.  


 


Projectalternatief middenvariant 


In het projectalternatief is sprake van verdere verdichting binnenstedelijk. Het gaat 


in totaal om 72.700 woningen binnenstedelijk. Dat leidt tot het verder voorkomen 


van CO2-uitstoot. Gemonetariseerd is dat effect tot 2050 gemiddeld 2 miljoen euro 


per jaar. In contante waarde gaat het in totaal om een effect van 36,1 miljoen euro. 


 


Projectalternatief doorgroeivariant 


In de doorgroeivariant is sprake van een nog verdere binnenstedelijke verdichting. 


Het gaat in totaal om 92.500 woningen binnenstedelijk. Dat leidt tot het verder 


voorkomen van CO2-uitstoot. Gemonetariseerd is dat effect tot 2050 gemiddeld 2,3 


miljoen euro per jaar. In contante waarde gaat het in totaal om een effect van 39,3 


miljoen euro. 
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5.3 Landschap en natuur 


De afweging tussen het binnen- of buitenstedelijk toevoegen van locaties voor 


wonen en werken staat in verhouding tot de hoeveelheid landschap en natuur. 


Woon- en werklocaties die in suburbane of landelijke gebieden worden toegevoegd, 


zullen voor een deel ten koste gaan van bestaande natuur, polder, weiland of 


glastuinbouw. Verdichting en binnenstedelijk bouwen heeft een positief effect als 


het gaat om behoud daarvan. Bovendien wordt daarmee de toegankelijkheid van en 


de waardering voor deze landschappen vergroot voor een groter deel van de 


mensen die in de stad wonen en werken. 


 


Figuur 5.2: Behoud van landschap en toegankelijkheid landschap als gevolg van 


binnenstedelijk, verdichtend (links) of buitenstedelijk (rechts) bouwen 


 


 


De effecten van binnenstedelijk bouwen en verdichting op landschap en natuur 


kunnen niet goed in geld uitgedrukt worden. Dit geldt zowel voor de omvang als de 


waardering ervan. Het CPB geeft aan dat het bij MKBA’s voor gebiedsontwikkeling 


van belang is om niet-monetariseerbare baten van gebiedsontwikkeling, zoals de 


effecten op natuur, landschap en historisch erfgoed, op een evenwichtige manier te 


vermelden14. We weten in elk geval dat voor alle twee de projectalternatieven geldt 


dat sprake is van een (mogelijk sterk) positief effect. We nemen dit als “+“ (plus) 


pm-effect op in de overzichtstabel. Reden daarvoor is het uitgangspunt dat we 


hanteren dat wanneer de woningen niet binnenstedelijk gerealiseerd kunnen 


worden, zij op een buitenstedelijke locatie gebouwd worden. De precieze omvang 


en richting van het effect hangt af van het type grond dat in dat alternatieve 


scenario ‘wordt ingeleverd’: het bouwen van woningen in een weiland zal niet 


zozeer een negatief effect hebben op natuur, maar wel op landschap. Vervanging 


van glastuinbouw heeft mogelijk zelfs een (licht) positief effect op landschap en 


natuur, maar zorgt voor een negatieve economische impact. 


 


 
14 Bron: Centraal Planbureau (CPB), Toelichting voor MKBA’s van gebiedsontwikkeling en 


transportinfrastructuur. Juni 2019. 
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6. Economische effecten 


6.1 Economie/agglomeratie 


6.1.1 Toelichting effecten 


Als gevolg van het binnenstedelijk toevoegen van woningen en economische ruimte, 


neemt het aantal inwoners en werknemers in de stedelijke regio’s toe. Als gevolg 


daarvan ontstaan zogenaamde agglomeratie-effecten. Deze kunnen ontstaan 


doordat een grotere concentratie van bedrijven en werknemers ertoe leidt dat er 


lagere zoekkosten op de arbeidsmarkt zijn. Door de hoge dichtheden van banen en 


werknemers is het mogelijk om op stedelijke arbeidsmarkten betere ‘matches’ te 


realiseren. Werknemers die elkaar gemakkelijk ontmoeten, kunnen eenvoudig 


kennis uitwisselen. Bedrijven die dichtbij leveranciers en klanten zijn gevestigd, 


doen gemakkelijker zaken. Bedrijven en werknemers zijn hierdoor in steden over 


het algemeen productiever en innovatiever dan in minder dichtbevolkte gebieden. 


De drijvende gedachte achter deze agglomeratie-effecten is dat mensen en 


bedrijven profijt ondervinden van de aanwezigheid van andere mensen of bedrijven 


in hun omgeving. Deze agglomeratie-effecten worden ook wel uitgesplitst in 


matching, sharing en learning. Naast een sterker innovatievermogen, hogere lonen, 


hogere productiviteit en hogere efficiëntie en economische inzet, ontstaan er 


effecten op het gebied van mobiliteit. Deze effecten (namelijk minder 


autokilometers) zijn uitgewerkt onder het mobiliteitseffect. Negatieve effecten zijn 


er ook. Huurprijzen en de ontwikkelingskosten van vastgoed zijn hoger en de 


loonkloof tussen hoog- en laagopgeleiden neemt toe. Kenmerkend voor 


agglomeratie-effecten is dat het externe effecten betreft; individuele beslissers 


houden geen rekening met de effecten van hun besluit op anderen.  


 


Agglomeratie-effecten worden beschreven in verschillende publicaties van het 


Centraal Planbureau (CPB)15. Voor voorliggende analyses is, net als in eerdere 


MKBA-doorrekeningen van gebiedsontwikkelingsprojecten, gebruik gemaakt van de 


publicatie ‘Stad en land’ uit 2010. Uit deze studie volgt dat de productiviteit in een 


stad met ongeveer 0,2 procent groeit als het aantal huishoudens met 10 procent 


toeneemt (dus als het aantal huishoudens verdubbeld – een groei van 100 procent 


– is het agglomeratie-effect 2 procent). We hebben dit als uitgangspunt gebruikt om 


een agglomeratie-effect in te schatten als gevolg van de binnenstedelijke 


verdichting in Utrecht. Dat is gedaan door de totale productiviteit in de stad Utrecht 


 
15 Onder meer: ‘Stad en Land’ (2010), ‘Agglomeratie, transportinfrastructuur en welvaart’ 


(2014), ‘De economie van de stad’ (2015), ‘Opties om de stedelijke productiviteit te 


bevorderen’ (2018) en ‘De economie van de stad’ (2015).  
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te berekenen op basis van de loonsom en het aantal banen in de stad, via CBS 


Statline. Op basis daarvan zijn voor het nulalternatief en de projectalternatieven de 


agglomeratie-effecten berekend. Kanttekening hierbij is dat het agglomeratie-effect 


vooral optreedt wanneer zowel woningen als arbeidsplaatsen aan een stad worden 


toegevoegd. Dat gebeurt in deze integrale businesscase ook, maar het 


maatschappelijke effect is op een versimpelde manier berekend, namelijk 


gebaseerd op aantallen inwoners. 


6.1.2 Kwantificering effecten 


In de gemeente Utrecht ligt de gemiddelde huishoudensgrootte op 1,93 in 201616. 


Voor de toekomst wordt verwacht dat de gemiddelde huishoudensgrootte in de 


grote steden wat stijgt, door trek van jongvolwassenen naar de steden, die daar 


vervolgens een gezin stichten. In tabel 6.1 zijn de jaarlijkse en contant gemaakte 


agglomeratie-effecten opgenomen in het nulalternatief en de projectalternatieven. 


 


Tabel 6.1 Agglomeratie-effect per variant (bedragen in miljoenen) 


Varianten Aantal extra inwoners 


binnenstedelijk* 


Jaarlijks 


agglomeratie-effect 


Agglomeratie-effect in 


contante waarde 


Nulalternatief  67.000 € 45,3 € 857,5 


Middenvariant 140.000 € 94,6 € 1.791,4 


Doorgroeivariant 179.000 € 120,3 € 2.139,7 


*Het aantal extra inwoners per variant is doorgerekend op basis van het aantal woningen en 


de gemiddelde huishoudensgrootte in Utrecht van 1,93. 


6.2 Consumentensurplus sociale huur 


6.2.1 Toelichting effect 


In vrijwel alle woningbouwprojecten geldt dat een deel van de woningen (verplicht) 


sociaal wordt gerealiseerd. Huurders in de sociale huursector betalen minder dan 


de huurprijs in de vrije sector. Dit verschil betekent een welvaartswinst of, het 


consumentensurplus, voor deze huurders. Zij betalen immers minder dan de 


marktwaarde van een vergelijkbare woning in de vrije sector met een vergelijkbaar 


woongenot. Het is de vraag of de sociale huurders de volledige marktwaarde 


kunnen betalen voor een woning in de sociale huur. Het verschil tussen de vrije 


sector prijs en sociale huurprijs wordt daarom niet volledig toegerekend aan de 


sociale huurder. De rule-of-half wordt om deze reden toegepast om het 


consumentensurplus te berekenen. Sommige huurders zullen bereid zijn een 


 
16 Bron: CBS Statline, 2016 (via De Staat van Utrecht, thema groei van de bevolking)  







 


MAATSCHAPPELIJKE BUSINESSCASE WIEL MET SPAKEN 57 


 


huurprijs te betalen die dicht bij de marktprijs zit. Anderen zullen al bij een kleine 


stijging van de huurprijs afhaken. 


 


Figuur 6.1: Schematische weergave consumentensurplus 


 


 


In de gemeente Utrecht zal 35% van de totaal te realiseren woningen worden 


aangeboden voor mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning. In de 


middenvariant betekent dit dat voor circa 27.000 woningen de huurprijs wordt 


vastgesteld op het landelijke maximum, namelijk € 720,- per maand. In de 


doorgroeivariant gaat het om 32.000 woningen. 


 


In de gemeente Utrecht kost een huurwoning gemiddeld € 1.335,- per maand17. Dat 


betekent dat het consumentensurplus uit komt op € 615,- per woning. We passen 


daar de rule of half op toe waardoor het maatschappelijke effect dat we voor 


binnenstedelijke woningen meenemen maandelijks € 307 per woning is.  


 


Ook op de buitenstedelijke locaties waar woningen in het nulalternatief en 


gedeeltelijk in de middenvariant terecht komen is sprake van een 


consumentensurplus. Een gemiddelde huurwoning in de provincie Utrecht kost € 


1.212,- per maand18. Hier is het consumentensurplus op een woning dus € 492 en 


het bedrag dat we per maand per buitenstedelijke woning als maatschappelijke 


effect meenemen € 246,-.  


 
17 Hierin zijn we uitgegaan van de gemiddelde huurprijs per m2 (bron: Pararius, Huurmonitor 


Q4 2019, link: https://www.pararius.nl/nieuws/huurprijsstijging-in-vrije-sector-koelt-af) en 


een gemiddelde oppervlakte per woning van 75m2. 
18 Bron idem 
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Het effect is in het nulalternatief ook al aanzienlijk aangezien we ervan uitgaan dat 


ook op de buitenstedelijke locaties 35 procent van de woningen sociaal wordt 


gerealiseerd. De vraag is of dat passend is bij het beleid van andere gemeenten in 


Utrecht, maar we houden dezelfde percentages aan om een goede 


vergelijkbaarheid te krijgen tussen binnen- en buitenstedelijk bouwen. In 


onderstaand overzicht zijn de effecten per variant opgenomen.  


 


Tabel 6.2: Overzicht effect consumentensurplus sociale huur (bedragen in 


miljoenen) 


Varianten Jaarlijks consumentensurplus* Contante waarde effect 


Nulalternatief € 101 vanaf 2040 € 1.811 


Middenvariant € 114 vanaf 2040 € 2.030  


Doorgroeivariant € 119 vanaf 2040 € 2.093 


* Het effect groeit in, in gelijke mate waarin de woningen worden gerealiseerd door de tijd 


heen. 
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7. Conclusies 


In dit hoofdstuk zijn de verschillende effecten die zijn uitgewerkt in de hoofdstukken 


3 tot en met 6 samengevoegd in de integrale eindtabel van de maatschappelijke 


businesscase, zie daarvoor tabel 7.1. Daarbij enkele korte conclusies.  


 


Conclusies  


De investeringen in de middenvariant zijn in contante waarden ongeveer 1,4 miljard 


euro, bovenop de investeringen in het nulalternatief. Daarbij dient opgemerkt te 


worden dat voor een aantal ingrepen in de openbare ruimte de kosten nog niet 


bekend zijn en dat ook de exploitatie van het openbaar vervoer nog PM is. De 


aanvullende maatschappelijke baten ten opzichte van het nulalternatief zijn in 


totaal 2,7 miljard euro waarvan de mobiliteitsbaten en de agglomeratie-effecten de 


voornaamste posten zijn. Het saldo van maatschappelijke kosten en baten is in de 


middenvariant 1,4 miljard euro (contante waarden). De verhouding tussen baten en 


kosten is 2,0.  


 


In de doorgroeivariant nemen de investeringen in mobiliteit en gebiedsontwikkeling 


toe tot in totaal 3,1 miljard euro, bovenop het nulalternatief. Ook hier geldt een PM 


post voor de excessieve kosten in een aantal gebiedsontwikkelingslocaties en voor 


de exploitatie van het OV. De totale maatschappelijke baten zijn bijna 4 miljard 


euro. Het saldo van maatschappelijke kosten en baten is in de doorgroeivariant 0,9 


miljard en de baten/kosten verhouding is 1,3.  


 


Eindtabel 


De uitkomsten van de analyses laten zien dat de baten van het verder 


verstedelijken de extra kosten kunnen overtreffen. Aanzienlijke investeringen in de 


(inpassing van) HOV zijn te rechtvaardigen. Tegelijkertijd geldt dat exacte 


grenswaarden op basis van deze analyse niet zijn vast te stellen. Dat in de 


berekening de doorgroeivariant een minder gunstige verhouding tussen baten en 


kosten heeft is vooral afhankelijk van enkele specifieke ingrepen. Het is de moeite 


waard om goed te onderzoeken of doorgroeien ook mogelijk is zonder deze 


ingrepen, dan wel of hier nog extra baten tegenover zijn die niet zijn (of kunnen 


worden) worden gewaardeerd.  


 


Daarnaast zijn er waarschijnlijk bepaalde mobiliteitsingrepen die verder kunnen 


worden verbeterd. Bij forse ingrepen in netwerken (zoals de tram Nieuwegein, 


Westraven, USP) loont het om de corridor optimaal te gebruiken voor verdere 


ontwikkeling en verstedelijking. Dat zorgt niet alleen voor additionele baten voor 
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verstedelijking maar ook voor meer draagvlak voor een dergelijke investering en 


een in potentie beter exploitatieresultaat (in deze analyse nog niet berekend).  


 


Het overzicht van de maatschappelijke kosten en baten van de projectalternatieven 


middenvariant en doorgroeivariant zijn opgenomen in tabel 7.1. Het gaat om de 


contant gemaakte effecten en het verschil tussen de projectalternatieven en het 


nulalternatief.  


 


Tabel 7.1: Overzicht maatschappelijke kosten en baten maatschappelijke 


businesscase Wiel met Spaken (bedragen in miljoenen, contante waarde) 


  Middenvariant Doorgroeivariant 


Programma     


Binnenstedelijk     


Woningen 72.700 92.500 


Arbeidsplaatsen 70.800 90.000 


Buitenstedelijk     


Woningen 19.800 0 


Arbeidsplaatsen 19.200 0 


Financiële effecten     


Resultaat GREX € 0,0 € 0,0 


Bovenplans direct toerekenbaar -€ 232,2 -€ 1.256,0 


Bovenplans deels toerekenbaar -€ 118,1 -€ 175,9 


Investeringen mobiliteit -€ 958,8 -€ 1.398,7 


B&O mobiliteit -€ 66,5 -€ 237,8 


Exploitatie OV € 0,0 € 0,0 


Totaal financieel effect -€ 1.375,7 -€ 3.068,4 


Mobiliteitseffecten     


Ontlasting Utrecht CS € 277,4 € 277,4 


Netwerkeffecten HOV € 801,9 € 876,3 


Externe effecten modal shift € 168,7 € 168,7 


Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners € 314,5 € 516,5 


Totaal mobiliteitseffecten € 1.562,6 € 1.838,9 


Maatschappelijke effecten     


Leefbaarheid € 35,4 € 625,3 


Agglomeratie € 933,9 € 1.252,3 


Energie € 18,3 € 21,6 


Woningmarkt € 184,3 € 247,1 


Landschap en Groen + + 


Totaal maatschappelijk effect € 1.171,9 € 2.146,3 


      


Saldo kosten en baten € 1.358,7 € 916,8 


Verhouding kosten en baten 2,0 1,3 
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Midden Nederland groeit 
Midden Nederland vormt een van de snelst groeiende regio’s 


van Nederland. In de regio Utrecht is voor de periode tot 2040 


behoefte aan 100.000 nieuwe woningen. Voor de hele provin-


cie gaat het om 170.000 nieuwe woningen. Behalve wonen 


groeit ook de werkgelegenheid hard. De groei concentreert 


zich in economische kerngebieden als de binnenstad van 


Utrecht en Amersfoort en gebieden als het  Utrecht Science 


Park, Rijnsweerd, Nieuwegein, Bunnik, Nijkerk en Vathorst.  


Groeiende mobiliteitsvragen: een uitdaging 
voor het openbaar vervoer
De ruimtelijk-economische groei gaat ook gepaard met een 


groei van de mobiliteit. De regio heeft een sterke positie, 


centraal in het land. Gevolg is dat een algemene groei van 


de mobiliteit altijd leidt tot groeiende vervoerstromen in 


de regio Midden Nederland. Vooral de regio Utrecht vervult 


een draaischijffuntie in het landelijke net. Hierdoor worden 


omvangrijke stromen in het herkomst – en bestemmingsver-


keer gecombineerd met omvangrijke doorgaande verkeersstro-


men. Dit stelt het systeem voor capaciteitsvraagstukken, zowel 


op de hoofdwegen als in het openbaar vervoer. Tegelijkertijd 


dient het eigen regionale vervoersysteem een kwaliteitslag te 


maken. Een grotere rol voor het openbaar vervoer is nood-


zakelijk, niet alleen uit oogpunt van verduurzaming van de 


mobiliteit, maar ook om nationale weginfrastructuur te ontlas-


ten. Nieuwe technieken en mobiliteitsvormen (Mobility as a 


Service) dienen een vanzelfsprekend onderdeel van het hele 


systeem te zijn. Dit roept de vraag op naar meer samenhang 


met fiets en auto in mobiliteitsknooppunten. 


Een basis voor nieuwe verstedelijking  
Het openbaar vervoer moet ook een goede basis vormen voor 


de verstedelijkingsopgave. Nieuwe verstedelijking zal moeten 


worden gerealiseerd met geringe mobiliteitseffecten voor de 


auto, omdat de ruimte hiervoor ontbreekt. Maar ook het open-


baar vervoer kent beperkingen in de capaciteit. Behalve op het 


spoor (Utrecht – Amsterdam) lopen ook op de onderliggende 


onderdelen van het netwerk als de Uithoflijn, de binnenstadsas 


in Utrecht, de busbaan door het USP-gebied, de Van Zijstweg 


en de verbinding tussen station Amersfoort en de binnenstad 


tegen capaciteitsgrenzen aan. Investeringen zijn nodig om 


voldoende capaciteit te bieden. Een hele reeks van uitdagingen 


derhalve. De regio Midden Nederland gaat deze uitdagingen 


graag aan. 


Midden Nederland groeit hard en daarmee ook de mobiliteit. De regio wil dit opvangen door sterk in te zetten op openbaar vervoer en fiets, maar het openbaar vervoer loopt tegen 


zijn capaciteit aan en is in veel gevallen ook onvoldoende aantrekkelijk. Daarnaast zoekt de regio naar ruimte voor nieuwe verstedelijking die ook op het openbaar vervoer moet zijn 


georiënteerd. Binnen deze context heeft de regio Midden Nederland een ontwikkelperspectief voor het openbaar vervoer opgesteld dat aantrekkelijk is voor een groeiende groep van 


gebruikers. Het perspectief biedt ruimte voor verdere invulling, maar geeft wel duidelijk de gewenste ontwikkelingsrichting aan. 


Inleiding1.  
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De structuuropgave Utrecht Centraal 
Binnen Midden Nederland staat de regio Utrecht voor een 


structuuropgave, die sterk sturend is voor de verdere uitwer-


king van het ontwikkelperspectief voor Midden Nederland. 


In de bestaande structuur leidt elke verbetering van het 


OV in Midden Nederland tot een groei van overstappers op 


Utrecht Centraal. Daarmee is de capaciteit van Utrecht Centraal 


bepalend voor de ruimte voor de groei van het OV in Midden 


Nederland als geheel. Belangrijke structuurvraag is dus of het 


mogelijk is vervoerstromen structureel van Utrecht Centraal af 


te leiden, dan wel de capaciteit van Utrecht Centraal structureel 


te vergroten.


Het ontwikkelperspectief OV: een bouw-
steen die richting geeft 
Het OV Toekomstbeeld Midden Nederland geeft een ontwik-


kelperspectief voor het OV in Midden Nederland. Het maakt de 


inzet van de verantwoordelijke partijen duidelijk en zorgt voor 


samenhang in beleid. Het is op zichzelf niet besluitvormend 


op het niveau van projecten, maar reikt het samenhangend 


kader aan en maakt vanuit dat kader helder wat relevante en 


niet-relevante opties zijn. Het ontwikkelperspectief is dus geen 


blauwdruk. Het biedt nadrukkelijk ruimte voor nadere invulling 


en uitwerking, maar geeft wel de gewenste ontwikkelrichting 


om de samenhang en synergie zo goed mogelijk te borgen.  


Daarmee levert het ontwikkelperspectief een bouwsteen en 


een kader voor: 


 ▪ Het Landelijk OV Toekomstbeeld waarin de regionale 


vervoerautoriteiten en grote steden samenwerken met ver-


voerders, ProRail en het ministerie van I&W. Doel is om tot 


gezamenlijke afspraken te komen over de ontwikkeling van 


een robuust en toekomstvast OV-systeem voor de komende 


20 jaar. Dit OV-systeem is onderdeel van de Nationale 


Omgevingsvisie en ligt ook aan de basis voor de regionale 


investeringsafspraken in het kader van het BO-MIRT.  


 ▪ Het programma U Ned, waarin Midden Nederland samen-


werkt met Rijkswaterstaat, de ministeries van IenW, BZK 


en EZK, de U10 en de provincie aan het U Ned programma 


en de lopende MIRT studie, die het regionale kader moet 


vormen waarbinnen afspraken worden gemaakt over de 


ontwikkeling van de mobiliteitsstructuur en de ruimtelijk- 


economische ontwikkeling in Midden Nederland.  


 ▪ De Regionale Agenda Ruimte en Mobiliteit, waarin provincie 


Utrecht, Rijkswaterstaat en de regio`s Amersfoort en Utrecht 


als doel hebben om in beeld te krijgen waar investeringen 


nodig zijn om de ruimtelijke en economische ambities in 


Midden Nederland inclusief de bereikbaarheid in de periode 


2020–2040 te faciliteren. 


 ▪ Uitwerkingen van verschillende onderdelen op 


projectniveau.
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2.1 Aanpak
Van verkennen van extremen…


In het werkproces zijn eerst vier extremen voor de structuurop-


gave in de regio Utrecht verkend met als doel inzicht te krijgen, 


zowel in de vervoerkundige effecten als in de infrastructure-


le kosten en haalbaarheid. Dit laatste is door adviesbureau 


Arcadis nader onderzocht. De extremen onderscheiden zich 


van de mate waarin op één hoofdknoop Utrecht Centraal 


wordt geleund of op meerdere IC-poorten en de mate waarin 


stedelijke dan wel regionale oplossingen worden gezocht. Deze 


combinatie levert vier extreme varianten op. Ook in de regio`s 


Amersfoort en Foodvalley is bijvoorbeeld gevarieerd met één 


of meerdere IC-stations en variaties in de onderliggende sprin-


ter- en HOV-corridors.


…naar gedeelde inzichten


Belangrijk inzicht dat hieruit naar voren kwam is dat elke 


structurele schaalvergroting van Utrecht Centraal en de voor- 


en natransportcorridors die daarvoor noodzakelijk zijn, extreem 


kostbaar en moeilijk inpasbaar is. Dit zou grote onzekerheden 


met zich meebrengen en de planning voor enkele decennia 


domineren. Dit maakt het ontlasten van Utrecht Centraal een 


belangrijke opgave. Aan de andere kant kan Utrecht Centraal 


daadwerkelijk ontlast worden door een drietal stedelijke 


IC-poorten in Overvecht, Lunetten en Leidse Rijn, aangevuld 


met verbeterd onderliggend OV. Een snelle ontsluitende ring 


(‘wiel met spaken’) is daarvoor een goede oplossing, als die 


tenminste wordt ingevuld in de vorm van de ontwikkeling van 


gerichte HOV-corridors in het oostelijke, zuidelijke en westelij-


ke deel van de stad naar de belangrijkste bestemmingen en 


herkomstgebieden. In de andere regio`s blijkt vooral de door-


ontwikkeling van de spaken effectief: in de regio Amersfoort 


kan dat worden vormgegeven door integratie en bundeling 


van HOV en in de regio Foodvalley is de versterking van 


Veenendaal de klomp naast Ede Wageningen een effectieve 


strategie.


De inzichten uit de verkenning van extremen zijn samengevat in het kader op pagina 10. 


 


…naar één ontwikkelperspectief


Vanuit de inzichten uit deze verkenning is een ontwikkel-


perspectief voor Midden Nederland afgeleid door de meest 


kansrijke delen te combineren. Hierbij zijn nog twee vari-


anten nader geanalyseerd voor het zuidoostelijk deel van 


de Utrechtse regio: een variant met dubbelstation Utrecht 


Lunetten als IC-station en aansluitend onderliggend vervoer 


en een variant met Bunnik en Houten als IC-station met 


aansluitend onderliggend vervoer. Hieruit bleek dat alleen de 


variant met IC-dubbelstation Utrecht Lunetten Utrecht Centraal, 


maar ook de Uithoflijn, structureel te ontlasten. Van zowel de 


verkenning van extremen als de uitwerking in twee varianten 


zijn separate technische rapportages opgesteld, waarin uitge-


breid op de onderbouwing wordt ingegaan. In dit hoofdrapport 


komen alleen de belangrijkste resultaten aan bod.


 


 


Het openbaar vervoer is als modaliteit aantrekkelijk voor de reiziger. Het is snel, frequent, comfortabel en betrouwbaar. Het dragend hoofdnet draagt bij aan een gezonde verstedelij-
king, doordat het openbaar vervoer ruimte-efficiënt is en een duurzaam alternatief voor de auto biedt. De impact op de omgeving is minimaal door een sterke bundeling van het ver-
voer. Dit biedt ook de mogelijkheid om met grotere eenheden efficiënt het vervoer te organiseren met aandacht voor inpassing, benodigde capaciteit en type materieel. Het hoofdnet is 
goed verknoopt met de fiets en de auto en andere vervoersopties voor de first- en lastmile in mobiliteitsknooppunten. Dat zijn de kenmerken van het ontwikkelperspectief voor het OV 
in Midden Nederland. 


Het ontwikkelperspectief OV  
voor Midden Nederland2.   


Meerdere 
IC-poorten


Stedelijk Regionaal


Één 
IC-knoop


Variant 1 Variant 2


Variant 4Variant 3
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Het bundelprincipe is bijvoorbeeld goed toepasbaar 


op het zuidelijke en oostelijk deel van de 


‘kleine ring’, ook USP – Amersfoort kent hoge 


vervoerswaarde en is kansrijk, 


De as Nieuwegein-Utrecht Centraal blijft als spaak 


van belang. Een snellere reistijd is nodig om de 


verbinding concurrerend met de auto te laten zijn en 


goed aan te sluiten op de rest van het OV-systeem 


(inclusief ‘wielverbindingen’). Het versnellen van de 


Sunijlijn is derhalve altijd belangrijk.


De binnenstadsas blijft een belangrijke verbinding 


en een onmisbare link in het netwerk maar 


kan met een netwerkopzet waarin ook Centraal 


maximaal wordt ontlast worden ontzien waardoor 


kan worden volstaan met één hoogfrequente 


verbinding.


Voor het verminderen van de verkeersdruk op de 


Stationsweg Amersfoort blijkt het niet effectief 


om een deel van de bussen via een andere route 


te laten rijden. Onderzochte routes betroffen 


een route via de westelijke randweg of met een 


busbrug ter hoogte van het station. Ook een route 


door park Schothorst blijkt niet effectief.


Introduceren van voorstadstations met IC-haltering in 


de regio Amersfoort is niet effectief, omdat hierdoor 


veel doorgaande reizigers extra reistijd oplopen.


De volgende inzichten kwamen naar voren uit 
de verkenning van extremen:  


Een netwerkmodel met alleen Utrecht Centraal 


als hoofdknoop leidt altijd tot hoger gebruik van 


Utrecht Centraal en vraagt een schaalsprong 


in capaciteit die qua kosten en inpasbaarheid 


dusdanig complex is, dat haalbaarheid onzeker is.


Alleen IC-stations in een kleine Ring rond Utrecht 


hebben de potentie om Utrecht Centraal te 


ontlasten.


Ring in Noord (met name deel Overvecht – 


Leidsche Rijn) niet goed gebruikt en duur qua 


uitvoering (bovengrondse inpassing complex/niet 


haalbaar, ondergronds hoge kosten).


Sprinterlijnen Randstadrail zijn belangrijke dragers 


van het OV-systeem. Met het verhogen van 


frequentie en het realiseren van beperkt aantal 


nieuwe stations kan potentie beter worden benut.


Varianten met spoor langs het USP (op A27-


corridor) kennen lagere vervoerswaarde dan 


varianten waar USP in het hart wordt bediend. Ook 


Kleine Ring met enkel USP-station minder gebruikt 


dan in regionale HOV-corridors. Ontwikkel dus 


liever een OV-as niet langs, maar door USP.


Met bundeling van HOV-lijnen ontstaan kansrijke 


HOV-corridors wel is een goede verknoping en ge-


richte aanvulling met beperkt onderliggend net nodig.


Alternatieven voor een IC-stop bij 


Veenendaal de klomp zijn niet effectief: Een 


sprinterverbinding tussen Ede-Wageningen en 


Utrecht Centraal is niet effectief. Het sluiten 


van station Veenendaal de klomp zorgt ervoor 


dat de reizigers niet meer voor het OV kiezen. 


Mogelijk kan een deel van deze reizigers 


worden verleid om via Veenendaal centrum 


te reizen als de sprinter van Veenendaal naar 


Utrecht stations gaat overslaan, maar de 


consequenties voor deze andere stations zorgen 


ervoor dat dit ook niet effectief is.


Het introduceren van een stop- en sneldienst 


op de Valleilijn en het doortrekken van 


deze sneldienst naar Arnhem, vergroot de 


bereikbaarheid binnen de Foodvalley en richting 


Amersfoort en Arnhem. Voor reizigers tussen 


Arnhem en Amersfoort wordt de sneldienst 


Valleilijn daarmee een aantrekkelijk alternatief 


ten opzichte van de route via Utrecht. Het 


differentiëren tussen stop -en sneldiensten is 


effectiever dan frequentieverhoging van de 


sprinter op de Valleilijn. Het doortrekken van 


de Valleilijn (per spoor) naar de WUR en/of 


Wageningen is niet effectief.


Naast station Bijlmer en Uithoorn is station 


Breukelen de meest effectieve plek om OV uit 


de Ronde Venen aan te takken. 
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Variant 1: 
Een drietal stedelijke IC-poorten met 
een snelle ringverbinding 


Variant 2: 
Regionale IC-stations met 
HOV-corridors 


Variant 3: 
Regionale railverbindingen met 
Centraal als hoofdknoop 


Variant 4: 
Lokale railverbindingen met 
Centraal als hoofdknoop


Variant ‘buitenring’ 
geen goed alternatief 
Onderzocht is of een ‘buitenring’-variant met Houten, 


Bilthoven en Bunnik als IC-stop ten behoeve van bestem-


mingen in Utrecht en hoogwaardige regionale HOV-lijnen 


vanaf deze stations kan bijdragen aan het ontlasten van 


Utrecht Centraal en dus een beter alternatief zou kunnen 


vormen. Dit blijkt niet het geval. De economische bereik-


baarheid van Utrechtse bestemmingen vraagt vooral om 


korte reistijden naar onder andere USP. Dit kan vanuit deze 


regionale IC-poorten alleen met omvangrijke investeringen 


worden bereikt die niet in verhouding staan tot het daad-


werkelijke gebruik. Zo wordt de schakel vanuit Bilthoven 


naar USP door 7.000 reizigers gebruikt en de schakel vanuit 


Nieuwegein zelfs maar door 5.000 reizigers. Alleen de 


verbinding tussen Bunnik en USP is met 13000 gebruikers 


wel kansrijk. Ook is er geen effect op het verlichten van 


Utrecht Centraal, integendeel: het lijkt er zelfs op dat door 


de snellere verbindingen als gevolg van de intercity’s extra 


druk op Utrecht Centraal van circa 8% ontstaat (29.000 


extra reizigers op Centraal). IC Bilthoven + HOV concurreert 


met kernnet USP – Amersfoort en beide routes ontwikke-


len geeft overbediening op deze corridor. Conclusie is wel 


dat deze stations beter bediend moeten worden en ook de 


tangentiele buslijnen vanaf deze stations belangrijk zijn, 


maar dat dit geen alternatief vormt voor de ‘binnenring’.  







2.2 Een ontwikkelperspectief met  
vier aangrijpingspunten
Het OV Toekomstbeeld Midden Nederland richt zich op een 


multimodaal vervoersysteem, opgebouwd uit samenwerkende 


systemen van auto, OV en fiets in de regio, waarbij het open-


baar vervoer de drager van de mobiliteit vormt. Samen leggen 


deze investeringen een basis voor de omvangrijke verstedelij-


kingsopgave in Midden Nederland.  


Dit perspectief kent vier aangrijpingspunten: 


 


 ▪ Systeemsprong van het dragend hoofdnet. 


 ▪ Een netwerk van multimodale knopen. 


 ▪ Synergie tussen verstedelijking en mobiliteit. 


 ▪ Ruimte voor innovatie op de first and last mile. 


Investeren in een systeemsprong van het dragend hoofdnet


De inzet is gericht op een kwaliteitsverbetering van het 


hoofdnet van spoor -en kernnetlijnen. Dit betekent extra 


IC-halteringen in Utrecht Leidse Rijn, Lunetten en Overvecht, 


hogere frequenties van Randstadspoor en meer stations. De 


onderliggende lijnen worden meer gebundeld op hoogfrequen-


te, comfortabele en betrouwbare kernnetlijnen met voldoende 


snelheid. Hier horen ook gerichte investeringen bij in capa-


citeitsmaatregelen op corridors en knooppunten. Doelgericht 


inzetten op snelle, betrouwbare lijnen met grotere eenheden 


op de belangrijkste OV-corridors levert niet alleen een meer 


aantrekkelijk product voor de reizigers, het zorgt er ook voor 


dat het openbaar vervoer ook in de toekomst kostenefficiënt 


en effectief kan worden geleverd. Zo houden we het openbaar 


vervoer voor een groeiende groep reizigers aantrekkelijk en 


betaalbaar. Daarnaast blijven ontsluitende verbindingen in de 


vorm van lijndiensten bestaan (verbindende schakels, stads-


diensten, tangenten).  


 


Multimodale knopen als onderdeel van het 


mobiliteitssyteem. 


Het openbaar vervoer is nadrukkelijk een onderdeel van het 


hele mobiliteitssysteem van Midden Nederland. Doel is om 


klanten snel en efficiënt van A naar B te brengen, waarbij 


de auto en de fiets ook onderdeel van het systeem zijn. Het 


parkeerbeleid op deze knooppunten is afgestemd op het lokale 


parkeerbeleid in de steden en belangrijke bestemmingsgebie-


den als USP en Rijnsweerd. De opzet is zodanig dat een sys-


teem van meerdere ringen ontstaat: direct rond de stad, waar 


ook parkeren op afstand voor bewoners mogelijk is, gekoppeld 


aan ruimtelijke intensivering zoals in Westraven, Galgenwaard 


en Rijnsweerd; op grotere afstand gekoppeld aan HOV-lijnen 


en over langere afstand, gekoppeld aan treinverbindingen. Alle 


multimodale knooppunten bieden ook goede mogelijkheden 


voor voor- en natransport per fiets.  
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Synergie tussen verstedelijking en mobiliteit


Een prominente rol voor duurzame mobiliteit is ook voor 


de nieuwe woon- en werklocaties voorzien. Dit komt tot 


uitdrukking in de locatie zelf die goed per fiets en OV ontslo-


ten is, maar ook in de prominente rol die is weggelegd voor 


duurzame mobiliteit in opzet en exploitatie van mobiliteit in 


de locaties. Een voorbeeld waar dit verder is uitgewerkt is het 


MWKZ-gebied met lage parkeernormen en parkeren op afstand 


en een rijk aanbod aan mobiliteitsvoorzieningen (MaaS).   


Ruimte voor innovatie op de first and last mile 


De focus op een OV kernnet maakt de afstanden tot haltes 


voor een deel van de reizigers groter. Om de toegankelijkheid 


van het OV-netwerk voor iedereen te integreren is samen-


werking met de fiets en nieuwe vormen van mobiliteit, zoals 


deelconcepten en flexibel OV noodzakelijk. Ook het leveren van 


nieuwe geïntegreerde mobiliteitsdiensten voor het plannen, 


reserveren en betalen (MaaS) krijgt alle ruimte. 
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Figuur 1: effecten bereikbaarheid Ontwikkelperspectief 
in termen van aantal te bereiken inwoners in  
60 minuten reistijd absoluut.
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2.3 Met gunstige maatschappelijke effecten
Het ontwikkelperspectief is, evenals de extremen en de varian-


ten, getoetst op het evaluatiekader (zie kader op 


pagina 17). Hierin zijn de effecten afgezet tegen de referen-


tiesituatie. Het ontwikkelperspectief heeft gunstige maat-


schappelijke effecten op onderdelen als de bereikbaarheid 


van kernlocaties, de belasting van Utrecht Centraal, de andere 


capaciteitsknelpunten en de vervoerwaarde. In de technische 


notities is een uitgebreide verantwoording terug te vinden.


Stabiliseren van de groei van Utrecht Centraal 


Ten aanzien van het gebruik van Utrecht Centraal treden 


meerdere effecten op. Enerzijds is er een groei van het gebruik 


door betere spoorverbindingen in het nationale en regionale 


netwerk, anderzijds een afname door inzet van met name 


Utrecht Lunetten als tweede knooppunt in Utrecht. In totaal 


leidt dit tot een stabilisatie in de groei ten opzichte van de 


referentiesituatie. Een daling in de in- en uitstappers in de trein 


met 14% wordt gecompenseerd door meer overstappers van 


trein op trein.


Bereikbaarheid neemt met bijna 20% toe


Het aantal mensen dat in staat is binnen de 45 minuten de 


economische kerngebieden in Midden Nederland te bereiken, 


groeit met gemiddeld 16%. Voor 60 minuten reistijd is de groei 


nog groter: gemiddeld 19%. Ter illustratie: voor bijvoorbeeld 


Utrecht Science Park groeit het aantal mensen dat de locatie 


binnen een uur reistijd kan bereiken van 1,1 miljoen naar 


1,4 miljoen. Ook kunnen vanuit de woonwijken als Overvecht 


en Kanaleneiland gemiddeld 20% meer banen met het 


openbaar vervoer worden bereikt in dezelfde reistijd. De 


effecten verschillen natuurlijk per gebied in Midden Nederland. 


Amersfoort profiteert nog onvoldoende mee, met name door 


keuzes in het landelijke spoornet. Ook de nadere uitwerking 


van de integratie van de stadsdienst met het regionale HOV 


moet voor een meer positief effect gaan zorgen.   
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Figuur 2: effecten bereikbaarheid 
Ontwikkelperspectief in termen van aan-
tal te bereiken inwoners in 60 minuten 
reistijd absoluut ten opzichte van de 
referentie. 
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Vervoerwijzekeuze: groei aandeel OV met 2 tot 5%


Als gevolg van de maatregelen in het ontwikkelperspectief 


groeit het aandeel OV in de totale mobiliteit. De groei ligt 


tussen de 2 en de 5% afhankelijk van de gemeente. Voor een 


deel gaat deze groei ten koste van de fiets, voor een deel ten 


koste van de automobiliteit. Bij de daling van de fiets moet wel 


worden aangetekend dat het gebruik van de fiets in het voor- en 


natransport wel toeneemt als onderdeel van de OV-verplaatsing.   


Effect op knelpunten wisselend


Op de belangrijkste assen is de ontwikkeling van het aantal 


reizigers, afgezet tegen de ontwikkeling van de capaciteit. Dit 


leidt tot een wisselend beeld voor de effecten. Enerzijds een 


daling op de Van Zijstweg, Uithoflijn en een kleine daling op 


de Binnenstadsas, anderzijds een groei op de Heidelberglaan 


in het USP-gebied (busbaan Uithof) en op de as tussen Station 


Amersfoort en het centrum. 


Betaalbaarheid OV blijft gelijk


De extra inzet van bussen en trams leidt tot hogere kosten. 


Daar staat een groei van het aantal reizigers tegenover. Dit 


leidt ertoe van netto de kostendekkingsgraad en daarmee de 


betaalbaarheid van het OV nagenoeg onveranderd blijft. Dit kan 


omkeren in een licht positief netto-effect door ruimtelijke keuzes 


te baseren op het ontwikkelperspectief en de nadere uitwerking 


van een parkeerbeleid gebaseerd op parkeren op afstand. 


  


Investeringskosten (exclusief spoor) circa 1,7 miljard


In totaal is met het Ontwikkelperspectief een investerings-


impuls in het openbaar vervoer nodig. De omvang van deze 


impuls is door adviesbureau Arcadis geraamd op circa 


€1,7 mrd tot aan 2040. Een belangrijk deel van ca 50% van 


deze investeringen is gericht op knooppunten. Daarnaast zijn 


het vooral investeringen in aanleg van tram en van (vertram-


bare) HOV-busbanen. Behoudens de knooppunten (IC-stations) 


zijn geen investeringskosten voor spoorinfrastructuur (bijvoor-


beeld traject die viersporig-


heid vragen) geraamd, met 


als uitgangspunt dat deze 


aanpassingen noodzakelijk 


zijn voor realisatie van de 


ambities in het landelijke 


Toekomstbeeld Openbaar 


Vervoer.


1. Het ontlasten van Utrecht Centraal: effect op het  
aantal in -uit -en overstappers 


2. De bereikbaarheid
 ▪ het aantal inwoners dat economische kerngebieden in 


Midden Nederland binnen 45 en binnen 60 minuten reistijd 
kan bereiken;


 ▪ de reistijd naar belangrijke stations buiten Midden 
Nederland;


 ▪ de reistijd op belangrijke economische relaties binnen 
Midden Nederland;


 ▪ het aantal inwoners dat inwoners in het algemeen en van-
uit achterstandswijken in het bijzonder binnen 45 en binnen 
60 minuten kan bereiken;


 ▪ het aantal inwoners dat bovenlokale ziekenhuizen binnen 
45 minuten en binnen 60 minuten kan bereiken. 


3. Gezond en duurzaam leefklimaat
 ▪ totaal aantal autokilometers;
 ▪ de ontwikkeling van autointensiteit op 


leefbaarheidsknelpunten;
 ▪ het effect op de vervoermiddelkeuze per gemeente;
 ▪ totaal aantal fietskilometers;
 ▪ effect op intensiteiten voor de bus en de tram. 


4. Toekomstvastheid: effect op de te verwachten  
knelpunten   


5. Betaalbaarheid: 
 ▪ effect op de exploitatiekosten;
 ▪ effect op de reizigersopbrengsten;
 ▪ effect op de kostendekkingsgraad. 


6. Vervoerkundige effecten:
 ▪ aantal reizigers op bestaande en nieuwe HOV-corridors. 


7. Investeringen: de te verwachten kosten voor  
trajecten en knooppunten


Evaluatiekader OV Toekomstbeeld 
Midden Nederland


Verandering in modal split (%-punt)


Onderdeel Miljoen euro


Aanleg trambanen/HOV busbanen 855
Knooppunten 850


Totaal 1.705*
+


-1,5%


-2,8%


-1,3%


-2,8%
-1,9%


-3,2%


-4,2%


-1,6%


-2,7%
-3,1%


2,3%
2,8%


1,3%


4,5%


2,3%


3,6%
3,8%


2,5%


4,1%


3,4%


-0,8%


0,0% 0,0%


-1,8%


-0,4% -0,5%


0,4%


-0,9%
-1,3%


-0,4%


-6,0%


-4,0%


-2,0%


0,0%


2,0%


4,0%


6,0%


8,0%


Fiets  OV  Auto


* bandbreedte +/- 25%
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Landelijke lange-termijnnetwerkuitwerking  
aanbod-alternatief
In de landelijk lange-termijnnetwerkuitwerkingen 


Toekomstbeel OV zijn vijf onderscheidende landelijke open-


baar vervoernetwerken ontworpen voor 2040. Deze regio-


nale uitwerkingen sluiten bij deze landelijke netwerkuitwer-


kingen aan. Dit regionale ontwikkelperspectief sluit op veel 


onderdelen het beste aan bij het aanbod alternatief, omdat 


dit alternatief (net als het regionale ontwikkelperspectief), is 


opgesteld vanuit de bijdrage, die spoor en OV kunnen leve-


ren aan maatschappelijke doelen als verduurzaming, ver-


stedelijking en ruimtelijk-economische structuurversterking. 


Dit betekent dat het op de meeste corridors de beste balans 


biedt tussen hart-op-hartverbindingen op nationaal niveau 


in combinatie met de beste OV-bereikbaarheid op (inter)


regionaal niveau én het functioneren van Utrecht Centraal. 


Het doel van dit alternatief is maximaal recht doen aan de 


maatschappelijke doelen van OV en spoor, waarbij OV en 


spoor als de drager voor verduurzaming, verstedelijking en 


ruimtelijk economische structuurversterking geldt. Concreet 


voor het treinnetwerk betekent dit dat bovenop het huidige 


Intercity-product een Intercity+-product word geïntroduceerd, 


dat verantwoordelijk is voor snelle hart-op-hartverbindingen, 


onder meer door het overslaan van stations.


Daar waar in lijnvoering van Programma Hoogfrequent Spoor 


doorgaans een frequentie van 6x per uur voor Intercity en 


6x per uur voor Sprinter wordt voorzien (het zogeheten 


6/6-model), is dat in het drietreinensysteem  doorgaans 


4x per uur Intercity+, 4x per uur Intercity en 4x per uur 


Sprinter (het zogeheten 4/4/4-model). Intercity+-knopen in 


Midden-Nederland zijn Utrecht CS en Amersfoort. Overige 


Intercityknopen zijn Woerden, Utrecht Leidsche Rijn, Utrecht 


Overvecht, Utrecht Lunetten en Veenendaal-de klomp.
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Netwerkalternatief 3: Aanbod


Legenda


N1 trein


Schaalniveau lijnen Frequentie lijnen Catergorie stations


Alterneren


N2 trein


N3 trein


N4 trein


Goederenpaden


2x per uur


1x per uur


1x per twee uur


1x per uur (goederen)


4x per uur (goederen)


Primair N2, N3 station


Secundair N3 station


Alternatie van lijnen


Definitieve input studiealternatieven Lange Termijn Netwerkuitwerking Toekomstbeeld OV, december 2018


Legenda


N1 trein


Schaalniveau lijnen Frequentie lijnen Catergorie stations


N2 trein


N3 trein


N4 trein


2x per uur


1x per uur


1x per twee uur


Primair N2, N3 station


Secundair N3 station


Legenda


N1 trein


Schaalniveau lijnen Frequentie lijnen Catergorie stations


N2 trein


N3 trein


N4 trein


Goederenpaden


N4 S-Bahn


N4 Lightrail


2x per uur


1x per uur


1x per twee uur


1x per uur (goederen)


4x per uur (goederen)


Primair N2, N3 station


Secundair N3 station


Lightrail N4 station


N3 S-Bahn
1x per 2 uur (goederen)


<1x per 2 uur (goederen)
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3.1 Voortbouwen op successen uit het verleden 
In de afgelopen periode is veel geïnvesteerd in het spoor in 


en rond Utrecht. In Utrecht Centraal is een nieuwe OV Terminal 


gerealiseerd met een fors hogere capaciteit en optimale 


integratie in de stedelijke omgeving. In het kader van het door-


stroomstation Utrecht Centraal is geïnvesteerd in een nieuwe 


spoorlayout, waarmee de kwetsbaarheid is teruggebracht en 


de betrouwbaarheid van de dienstuitvoering structureel is 


verbeterd. Door een corridorgewijze opzet kunnen nu ook meer 


treinen afgewikkeld worden. Tussen Utrecht en Amsterdam 


zijn structureel vier sporen beschikbaar gekomen, evenals 


naar Woerden en Houten Castellum. Dit maakt het mogelijk 


Sprinters en het spoorgoederenvervoer te scheiden van inter-


city’s. Ook kwamen er drie nieuwe Sprinterstations in Vaartse 


Rijn, Houten Castellum en Zuilen.  


3.2 Het nationaal OV Toekomstbeeld: 
contourennota  
In de landelijke verkenningen voor het OV Toekomstbeeld zijn 


een viertal scenario’s voor de netwerkontwikkeling nader uit-


gewerkt voor 2040 en beoordeeld. In elk van die scenario’s is 


optimaal rekening gehouden met elementen van het regionaal 


OV Toekomstbeeld Midden Nederland. Inzet op vraagreductie 


of alleen het oplossen van knelpunten is echter onvoldoende 


voor Midden Nederland. Voor deze regio is daarom uitgegaan 


van het zogenoemde aanbod-alternatief.  Het doel van dit 


alternatief is maximaal recht te doen aan de maatschappelijke 


doelen van OV en spoor, waarbij OV en spoor als drager voor 


verduurzaming, verstedelijking en ruimtelijk economische 


structuurversterking geldt. 


In Midden Nederland is capaciteitsuitbreiding van het 


OV-systeem noodzakelijk om knelpunten aan te pakken en 


de verstedelijkingsopgave te faciliteren. IC-bediening van 


voorstadstations bij Utrecht biedt kansen om Utrecht Centraal 


en de Uithoflijn te ontlasten. In combinatie met hoogwaardige 


tangentiële OV-verbindingen biedt dit bovendien de kans om 


de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park te verbeteren. 


De introductie van mogelijke nieuwe IC-stations heeft effect op 


het landelijk netwerk. Het effect, de wijze en het tempo van 


deze strategie dient in het kader van het regionaal programma 


UNed nader te worden uitgewerkt. Productdifferentiatie op 


het spoor biedt kansen om de reistijden te verkorten richting 


Arnhem (in combinatie met internationaal vervoer), Den Haag/


Rotterdam en mogelijk Amersfoort. Dit behoeft nadere uitwer-


king per corridor in samenhang met regionaal (H)OV-systeem 


en toekomstige ontwikkellocaties. 


De regio Midden Nederland kan optimaal profiteren van de landelijke ontwikkelingen op het spoor, zoals opgenomen in 
het nationaal OV- toekomstbeeld, een verdere frequentieverhoging van Intercity’s, snellere verbindingen naar de lands-
delen, extra haltering van intercity’s en meer Sprinters: de regio Midden Nederland profiteert volop mee. 


Een systeemsprong op het spoor   3.   
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3.3 Snellere verbindingen van hart tot hart
Concreet voor het treinnetwerk betekent dit dat bovenop 


het huidige intercity-product een intercity+ product wordt 


geïntroduceerd, dat zorgt voor snelle hart-op-hartverbindingen, 


onder meer door het overslaan van stations. De relaties richting 


Duitsland en het noorden en oosten van Nederland zouden 


structureel moeten versnellen waarvan ook Midden Nederland 


profiteert. In Midden Nederland vormen Utrecht Centraal en 


Amersfoort Centraal belangrijke knooppunten, ook voor dit 


snellere nationale netwerk. 


3.4 Extra IC-halteringen
Daar waar in het programma hoogfrequent spoor uitgegaan 


wordt van 6 intercity’s, voorziet het nationale Toekomstbeeld 


OV een ontwikkeling naar 8 intercity’s: 4 snellere hart-op-hart-


verbindingen en 4 intercity’s die vaker halteren. Vooral voor 


Midden Nederland schept dit ruimte voor extra IC-halteringen 


in Woerden, Utrecht Leidse Rijn, Utrecht Lunetten, Utrecht 


Overvecht en Veenendaal de klomp.  


   


Als het gaat om het ontlasten van de druk op Centraal zijn 


IC-poorten dicht bij de stad, aangevuld met verbindend vervoer, 


vanaf die poorten het meest aantrekkelijk voor een grote groep 


reizigers door korte reistijden naar USP en de A12-zone. Vooral 


dubbelstation Lunetten biedt als IC-poort voor verschillende 


windrichtingen en in combinatie met goed aansluitend HOV, 


een bijdrage in het verlichten van de druk op Centraal. De groei 


als gevolg van een beter OV-product wordt gecompenseerd 


door een afname als gevolg van het afleiden van circa 20% van 


de reizigers via Lunetten en in mindere mate via Overvecht.  


Daarbij biedt Lunetten door de nabijheid goede kansen om de 


bereikbaarheid van USP te verbeteren én een kans voor verste-


delijkingsopties (A12-zone, MWKZ, Nieuwegein, Kromme Rijn). 


De verbinding tussen Lunetten en USP doet het erg goed en 


trekt zo’n 35.000 reizigers. De intensiteit van de Uithoflijn zakt 


naar circa 20.000 reizigers, waarmee een goede bijdrage wordt 


geleverd aan dit capaciteitsknelpunt.
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Randstadspoor


Frequentie verhogen minimaal 6x p/u


Station


Voorstadstations (haltering IC niveau 3)


Zonetrein 


Randstadspoor uitbouwen 
en benutten


Interregionale knoop


3.5 Randstadspoor uitbouwen 


Utrecht - Hilversum:


Op nationaal niveau lijkt een voorkeur voor de 


verbinding Utrecht – Almere via Bijlmer. De regio 


Midden Nederland kan hierin mee, onder de 


voorwaarde dat het niet ten koste gaat van de 


verbinding Utrecht - Hilversum. Op de corridor 


Utrecht - Hilversum is ruimte voor extra stations 


ten behoeve van P+R. Op lange termijn is light-


rail mogelijk, mits ook dit niet ten koste gaat 


van de hart-op-hartrelatie Utrecht - Hilversum. 


Om dezelfde reden is een railverbinding vanuit 


Hilversum langs de A27 via USP/ Rijnsweerd naar 


Centraal niet gewenst. In de doorrekening die 


hiervan gemaakt is, waarbij 4 treinen per uur 


rechtstreeks naar Centraal rijden en 4 treinen 


per uur via USP/Rijnsweerd naar Centraal rijden, 


neemt bijna 85% van de reizigers de recht-


streekse verbinding. De vervoerstroom vanuit 


Hilversum is dus sterk op Utrecht Centraal gericht 


en moet bij voorkeur ook door een directe ver-


binding worden bediend.


Utrecht - Amsterdam:


Op de corridor Utrecht - Amsterdam is het ver-


hogen van de frequentie van de Sprinters naar 


8x per uur mogelijk. Dit kan in de vorm van 4x 


per uur door naar de Bijlmer en 4x per uur tot 


Breukelen. Vooralsnog ontbreekt de markt voor 


een dergelijke verhoging, maar die kan door 


extra verstedelijking en mogelijk extra stations 


op deze corridor worden versterkt. Daarnaast is 


er door de viersporigheid ruimte voor meer en 


snellere intercity’s op deze corridor.  OV Toekomstbeeld Midden Nederland22







Utrecht - Den Haag/Rotterdam: 


Ook op de corridor naar Den Haag/Rotterdam en Leiden is tot 


viersporigheid beschikbaar. Het verhogen van de frequentie 


van de Sprinters naar 6x per uur is mogelijk en gewenst indien 


deze corridor ook een opgave krijgt in de verstedelijking. 


Potentie voor verstedelijking ligt er door intensivering bij de 


bestaande stations en bij nieuwe stations als Woerden Oost 


en Woerden Molenvliet in combinatie met P+R. Extra IC’s 


met haltering bij Leidsche Rijn en Woerden (op de verbinding 


Utrecht - Leiden). 


Utrecht - ’s-Hertogenbosch: 


Ook op de corridor Utrecht - ’s-Hertogenbosch is het verhogen 


van de frequentie van de intercity’s van 6 naar 8x per uur 


uit capaciteitsoverwegingen aan de orde even als een extra 


IC-haltering bij Utrecht Lunetten. Dit past in het nationale toe-


komstbeeld. Verhogen van sprinterfrequentie tot 8x per uur naar 


Houten Castellum is mogelijk, indien er voldoende marktvraag is 


onder andere door koppeling met de verstedelijkingsopgave. 


Utrecht - Arnhem/Rhenen: 


Vanuit het nationaal OV Toekomstbeeld ligt op deze corridor de 


wens tot versnellen van de IC naar Frankfurt en verhogen van 


de frequentie van de intercity’s. De regio Midden Nederland 


onderschrijft deze ontwikkeling. Dit kan alleen indien vierspo-


righeid tot Driebergen wordt aangelegd. Er is dan ook ruimte 


voor het verhogen van sprinterfrequentie tot 8x per uur. Binnen 


het IC-product is een extra IC-haltering bij Utrecht -


Lunetten en Veenendaal de klomp gewenst. Bij Veenendaal 


de klomp in verband met de P+R-functie en mogelijkheden 


voor intensivering. De IC-haltering bij Lunetten ontlast Utrecht 


Centraal en verbetert de bereikbaarheid van USP. Ook in het 


Sprinternetwerk kan Lunetten/Koningsweg rechtstreeks en


hoogfrequent worden bediend vanuit Woerden, Breukelen, 


Geldermalsen en Driebergen/Zeist met uitlopers naar Den 


Haag, Leiden, Amsterdam, Rhenen, ’s-Hertogenbosch en Tiel.


Amsterdam Zuid/Centraal - Hilversum - Amersfoort:


Voor de regio Amersfoort is een goede verbinding met 


Amsterdam van belang. Wanneer wordt besloten om in 


Amterdam een volledig losliggend S-Bahn concept te intro-


duceren, dan maakt dat een rechtstreekse verbinding tussen 


Amersfoort en Amsterdam Centraal onmogelijk en zal de IC 


vanuit Amersfoort richting Amsterdam Zuid en verder rijden. 


De mogelijke impact hiervan op de OV-bereikbaarheid van 


de regio Amersfoort dient  in de uitwerking  nader te worden 


onderzocht.


Utrecht - Amersfoort:


De corridor Utrecht - Amersfoort vormt het hart van het 


OV-systeem in Midden Nederland. De inzet is erop gericht 


frequente en snelle intercity’s mogelijk te maken om daar-


mee beide stedelijke regio’s in Midden Nederland optimaal 


onderling en met de rest van Nederland te verbinden. Deze 


corridor kent ook een tweesporig baanvak en uitbreiden naar 


viersporigheid is bijzonder kostbaar en moeilijk in te passen. 


Om die reden zijn de bestaande stations en de bestaande 


sprinterbediening uitgangspunt. Door een extra haltering van 


de IC bij Overvecht kan de bereikbaarheid van Rijnsweerd en 


USP verbeteren: deze corridor wordt door zo’n 15.000 reizigers 


gebruikt. Dit betekent ook dat er geen ambities zijn voor extra 


stations. Ruimtelijke ontwikkeling ligt langs deze corridor min-


der voor de hand. Wel kan op het onderliggende netwerk een 


deel van de vervoervraag goed worden opgevangen door 


een te ontwikkelen regionale HOV-corridor tussen USP en 


Amersfoort. De bestaande ruimte voor Sprinters wordt ook 


door de Soesterlijn benut. Op langere termijn kan hierin nog 


een nadere optimalisatie plaatsvinden.      


Amersfoort – Zwolle:


De stations op de Veluwe aan de spoorlijn naar Zwolle wor-


den het beste bediend met een zogenoemde zonetrein tot 


Harderwijk die 4x per uur rijdt. Deze trein halteert op elk van 


deze stations en rijdt na Amersfoort als IC door naar Utrecht. 


Daarnaast rijdt er 4 x per uur een IC tussen Amersfoort en Zwolle. 


 


Amersfoort – Apeldoorn:


Op deze as is geen stoptrein of Randstadspoor naar Apeldoorn 


voorzien. Er rijdt 4x per uur een IC rechtstreeks naar Apeldoorn. 


Voor de Valleilijn is conform het aanbod-alternatief uitgegaan 


van verhoging van de frequentie en doorkoppeling richting 


Arnhem. Daarnaast is in deze uitwerking productdifferentiatie 


in de vorm van een snel- en stoptrein opgenomen. Hier is 


vooral de reizigersstroom vanuit het gebied rond Barneveld 


naar Amersfoort en via Amersfoort naar Utrecht en Amsterdam. 


Het bieden van goede aansluitingen in Amersfoort is daarom 


erg belangrijk. 


Utrecht – Soest – Baarn:


Op deze corridor is de huidige bediening van 2x per uur een 


stoptrein gehandhaafd. In de nadere uitwerking dient gekeken 


te worden naar het toekomstperspectief voor deze lijn. 


Voor de regionale spoorlijn Dordrecht - Leerdam - 


Geldermalsen is de bestaande bediening het uitgangspunt voor 


de termijn tot 2040.
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Ondanks het uitgebreide spoornet in Midden 
Nederland ligt een groot deel van de 
woon-, werk -of studielocaties niet bin-
nen de invloedssfeer van een station. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor Nieuwegein, Zeist, 
Mijdrecht, IJsselstein, Leusden en Vianen en 
voor tal van kleinere kernen in de provin-
cie. Aanvullend op het spoor is daarom een 
stelsel van OV-corridors nodig met hoogfre-
quent, snel, betrouwbaar en hoogwaardig 
vervoer met voldoende capaciteit: Dit noe-
men we het regionaal OV-kernnet.   


Inzetten op bundeling
Om dit te kunnen leveren met een minimale hinder 


en impact op de omgeving is het noodzakelijk om 


gericht te werken aan verdere bundeling van het 


openbaar vervoer. Dit maakt ook gerichte investe-


ringen in veiligheid, comfort, snelheid en betrouw-


baarheid mogelijk. Hogere frequenties en grotere 


eenheden kunnen op deze corridors worden ingezet. 


Een grote groep reizigers zal hiervan profiteren. 


Daarnaast blijven ook ontsluitende lijndiensten 


bestaan, daar waar er voldoende vraag is en wordt 


de fiets belangrijker in het voor- en natransport.  Om 


te voorkomen dat kwetsbare reizigers niet goed in 


staat zijn om de haltes te bereiken, hoort hier een 


aanvullende vraaggestuurd mobiliteitsconcept bij. 
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Een ‘wiel met spaken’ 
In de regio Utrecht blijft Utrecht Centraal het belangrijkste 


knooppunt. Daarmee is het ook belangrijk om de radiale tram- 


en buscorridors van en naar Utrecht Centraal te versterken: 


de spaken. Het gaat om de busbundels over de Europaweg, 


de van Zijstweg, de Binnenstadsas, de Vleutenseweg en 


de Oudenoord en de tram over de Uithoflijn en de Laan der 


Verenigde Naties. Deze radialen naar Utrecht Centraal (‘de 


spaken’) zijn al ontwikkeld als tram- of HOV-baan. De gebruiks-


intensiteit in het centrum ligt in verschillende richtingen nu al 


op de beschikbare capaciteit. Bundels bouwen betekent hier 


dat kritisch gekeken moet worden naar de halteafstand, naar 


kruisend verkeer en naar ander (meerijdend) verkeer en lokale 


bussen, die voor vertraging of een lagere betrouwbaarheid 


zorgen. Dit kan ook betekenen dat er minder (verschillende) 


buslijnen moeten gaan rijden.


Om Utrecht Centraal te ontlasten is de ontwikkeling van 


voorstadknopen in Lunetten/Koningsweg, Overvecht en 


Leidsche Rijn belangrijk samen met hoogwaardige tangentiële 


HOV-verbindingen. Dit systeemconcept van radiale en tangen-


tiële hoofdverbindingen met naast de verknoping in Centraal 


verknoping in de genoemde drie IC-poorten, noemen we 


’het wiel met spaken’. Op dit systeem moet het HOV worden 


versterkt door het bieden van een doorstroomgarantie, vol-


doende capaciteit en kwaliteit op haltepunten.   


Niet langs, maar door Rijnsweerd/USP
Als het gaat om de bediening van Rijnsweerd en USP is het 


minder effectief  uit te gaan van één station aan de A27. 


Hiervoor zijn de afstanden naar de bestemming te groot. Om 


voldoende aantrekkelijk te zijn voor de gebruikers is het van 


belang deze bestemming rechtstreeks te bedienen. Ook schept 


dit een betere uitganspositie om parkeren op afstand mogelijk 


te maken voor Rijnsweerd/USP. 


Verbindingen over het ‘wiel’
De regionale bundel Nieuwegein - Westraven  - Lunetten - USP 


- Amersfoort en de verbinding Overvecht - Rijnsweerd -


USP zijn de belangrijkste verbindingen over het ‘wiel’. De 


relatie Lunetten - USP wordt met 35.000 reizigers het meest 


gebruikt. De verbinding Overvecht - USP kent 15.000 reizigers 


en de verbinding Lunetten - Westraven circa 28.000 reizigers. 


Hierbij is wel een relatief hoge gemiddelde snelheid van 40 


km/h verondersteld. De HOV-verbinding USP - Amersfoort kent 


met 19.000 gebruikers ook een hoog gebruik. De regionale 


verbinding over het westelijk deel van de Ring via Leidse Rijn 


- Papendorp- Westraven kent met circa 8.000 reizigers een 


aanzienlijk lager gebruik. Het oostelijke en zuidelijke deel van 


de ring kennen dus een hoger gebruik dan het westelijke deel. 


Het gebruik is mogelijk wel te verhogen in combinatie met ver-


dichting. Het noordelijke deel tussen Leidse Rijn en Overvecht 


kent een laag gebruik en is ook het meest moeilijk inpasbaar. 


Dit deel heeft een lage prioriteit.


Een systeemsprong op het  
regionaal OV-kernnet  4.   







Randstadspoor


Station


Verbindingen op wielniveau


Spaakverbindingen


Regionale corridor


Bundels bouwen vanaf 
Multimodale knopen


Voorstadstations (zonder Leidsche Rijn 
incl. stedelijke P+R functie)


Interregionale knoop


Qua reisrelaties die over de bundels 
samenkomen kan worden gedacht 
aan de volgende hoofdverbindingen: 
 
Wiel - verbindingen:
 ▪ Nieuwegein A2 - Westraven - 


Lunetten/Koningsweg - USP - 
Zeist - Amersfoort


 ▪ Leidsche Rijn - Papendorp - 
Westraven - Nieuwegein ’t Klooster - 
Houten?


 ▪ Overvecht - Rijnsweerd - USP - Zeist - 
Driebergen/Zeist  


Spaak - verbindingen:
 ▪ A2 bundel: Utrecht Centraal - 


Papendorp - Lekbrug - Gorinchem/
Oosterhout/Breda


 ▪ Utrecht Centraal - Westraven - 
IJsselstein/Nieuwegein Zuid 
(SUNIJ-tram)


 ▪ Utrecht Centraal - Vaartsche Rijn - 
USP - Zeist Noord (doorgetrokken 
Uithoflijn)


 ▪ Vleuten - Leidsche Rijn - Utrecht 
Centraal - Biltstraat - Rijnsweerd - 
USP - Zeist - Driebergen/Zeist


 ▪ Overvecht - Vredenburg - 
Nieuwegein (versnelde SUNIJ? Of 
Nieuwegein `t Klooster)


 ▪ Maarssen - Utrecht - Bilthoven
 ▪ Soest - Amersfoort - Leusden
 ▪ Amersfoort - Amersfoort Schothorst  


Vathorst
 ▪ Amersfoort - Nieuwland - 


Bunschoten/Kattenbroek-Vathorst
 
Gemeenten die niet direct aan een 
HOV-corridor liggen, kunnen wel van 
de bundels profiteren doordat de lijn-
voering ook meer gebundeld wordt. 
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Versnellen Nieuwegein
De relatie vanuit Nieuwegein via Westraven naar Utrecht 


Centraal is omvangrijk en kent een hoog potentieel dat sterk


met de snelheid samenhangt. De verbinding kan aanzienlijk 


worden versneld door deze via de Europalaan direct met


Centraal te verbinden. Dit gedeelte van de SUNIJ-lijn trekt circa 


15.000 reizigers, terwijl op het bestaande stadse deel circa 


8.000 reizigers overblijven.    


Doortrekken Uithoflijn naar Zeist Noord
Het is voor de ontwikkelingsruimte van USP en Rijnsweerd 


belangrijk om meer parkeren op afstand mogelijk te maken. 


Het doortrekken van de Uithoflijn naar Zeist Noord, inclusief 


parkeerfaciliteiten en het verknopen met bestaande buslij-


nen maakt dat mogelijk. Deze schakel laat een relatief hoog 


gebruik zien. Gezamenlijk met de doorgetrokken binnenstad-


sas van lijn 28 komt het gebruik op circa 20.000 reizigers. Dit 


onderdeel dient samen met de P+R en het parkeerbeleid in 


USP/Rijnsweerd nader te worden geconcretiseerd.  


Overige HOV-corridors  
De regio Amersfoort heeft een gunstige ligging aan hoofd-


spoor inclusief goede verbindingen met Amsterdam, Schiphol, 


de Zuidelijke Randstad en Noord en Oost Nederland. De 


bestaande scheiding tussen stads- en streekvervoer verliest 


aan belang. Daarvoor in de plaats komen enkele hoogwaar-


dige OV-corridors in de regio, zoals naar Utrecht USP, naar 


Leusden, naar Vathorst en naar Bunschoten - Spakenburg. Ook 


de HOV-verbinding tussen Veenendaal en Amersfoort is van 


belang. Amersfoort Centraal blijft daarmee ook het belangrijk-


ste knooppunt, maar ook de stations in Schothorst, Vathorst, 


Hoevelaken en Nijkerk vervullen een belangrijke ondersteu-


nende functie. In het zuidelijk deel van Food Valley zijn de ver-


bindingen Veenendaal Centrum – station Veenendaal de klomp 


en station Ede-Wageningen – WUR – Wageningen van belang. 


Vanuit Ronde Venen is de HOV-verbinding richting Amsterdam 


(Schiphol, Zuid, Bijlmer) en Breukelen belangrijk. Het zuid-


westelijke deel van de regio, dat geen spoorontsluiting kent, 


sluit aan op Gouda, Papendorp-Utrecht Centraal, IJsselstein-


Nieuwegein en op termijn Leidse Rijn Centrum. 


Aanvullend busvervoer 
Met Randstadspoor en het regionaal OV-Kernnet samen 


worden de belangrijkste bestemmingen in Midden Nederland 


met elkaar en met de stedelijke woongebieden verbonden. 


Daarnaast blijven aanvullende regionale busverbindingen 


noodzakelijk, zoals verbindingen tussen regionale kernen 


(bijvoorbeeld Nieuwegein en Houten) of aanvullende ver-


bindingen naar het USP zoals vanuit Bilthoven. Veel van deze 


verbindingen zijn ook tangentieel en blijven grotendeels buiten 


het hoogstedelijke gebied. Deze verbindingen maken geen 


deel uit van de hoofdbundels en snelheid en frequentie zijn 


hier minder belangrijk, waarmee deze verbinding ook een 


ontsluitende functie hebben.


Ook zal er aanvullend OV nodig blijven om kleinere bestem-


mingen (winkelcentra) te verbinden met bijvoorbeeld 


wooncomplexen voor ouderen en met een of meer regionale 


OV-knooppunten. Voor dit aanvullend vervoer is maatwerk 


nodig, bijvoorbeeld in de vorm van vraaggestuurd OV.  
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Randstadspoor


Station


Verbindingen op wielniveau


Spaakverbindingen


Regionale corridor


Bundels bouwen vanaf 
Multimodale knopen


Voorstadstations (zonder Leidsche Rijn 
incl. stedelijke P+R functie)


Interregionale knoop


P+R


Utrecht CS


Amersfoort CS


UITHOF


WESTRAVEN


PAPENDORP


Driebergen-Zeist


Heemstede A27


P+R
Zeist Noord


P+R
Soesterberg


Nieuwegein A2


P+R
De Klomp


P+R


P+R
Barneveld Noord


Nijkerk Corlear


P+R
Breukelen


P+R
Woerden


Molenvliet


Maartensdijk


Randstadspoor


Station


Hoofdknopen (Inter)nationaal spoor


Multimodale regionale knopen incl. P+R functie 


Multimodale stedelijke knopen. Westraven, 
Uithof en Papendorp incl. stedelijke P+R 
functie’


Verbindingen op wielniveau


Multimodale knopen


P+R


Zoekgebied aan corridors voor logische P+R funtie 


Spaakverbindingen


Regionale corridor


Voorstadstations (zonder Leidsche Rijn 
incl. stedelijke P+R functie)


Interregionale knoop
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Randstadspoor


Station


Verbindingen op wielniveau


Spaakverbindingen


Regionale corridor


Bundels bouwen vanaf 
Multimodale knopen


Voorstadstations (zonder Leidsche Rijn 
incl. stedelijke P+R functie)


Interregionale knoop


P+R


Utrecht CS


Amersfoort CS


UITHOF


WESTRAVEN


PAPENDORP


Driebergen-Zeist


Heemstede A27


P+R
Zeist Noord


P+R
Soesterberg


Nieuwegein A2


P+R
De Klomp


P+R


P+R
Barneveld Noord


Nijkerk Corlear


P+R
Breukelen


P+R
Woerden


Molenvliet


Maartensdijk


Randstadspoor


Station


Hoofdknopen (Inter)nationaal spoor


Multimodale regionale knopen incl. P+R functie 


Multimodale stedelijke knopen. Westraven, 
Uithof en Papendorp incl. stedelijke P+R 
functie’


Verbindingen op wielniveau


Multimodale knopen


P+R


Zoekgebied aan corridors voor logische P+R funtie 


Spaakverbindingen


Regionale corridor


Voorstadstations (zonder Leidsche Rijn 
incl. stedelijke P+R functie)


Interregionale knoop


Meer dan in het verleden wordt het openbaar vervoer 
onderdeel van een keten, waarvan ook gebruik van 
(huur-) fiets en (deel-) auto onderdeel zijn. Als de 
verschillende modaliteiten elkaar slim aanvullen in plaats 
van beconcurreren, wordt het totale mobiliteitssysteem 
robuuster, efficiënter en duurzamer. Overstapplekken 
tussen OV (bus/tram/trein), fiets, auto en deelmobiliteit 
worden daarmee belangrijker. Een gerichte inzet op deze 
multimodale regionale knopen is noodzakelijk. In en rond 
deze knopen kunnen meerdere functionaliteiten, gericht 
op service en dienstverlening aan de mobilist, zich verder 
ontwikkelen. 


OV en fiets: sterke partners
Samen vormen het openbaar vervoer en de fiets een concurre-


rend vervoeralternatief. Dit betekent op alle knooppunten van 


het OV. Snel en direct vervoer op hoofdverbindingen en het 


voor- en natransport per fiets. Door de ligging van belangrij-


ke bestemmingen en/of woongebieden op fietsafstand van 


stations liggen hier kansen om het openbaar-vervoergebruik 


verder te stimuleren door niet alleen de bediening van stations 


te verbeteren, maar aansluitend ook de fietsvoorzieningen, 


zowel de fietspaden als ook de fietsstallingen. Zo kan station 


Bunnik een rol spelen in de bereikbaarheid van het USP. Zowel 


de OV-verbindingen als het fietsnetwerk en de faciliteiten die 


hierbij horen moeten voor deze knopen van topkwaliteit zijn. 


De fiets vergroot ook het bereik van stations en daarmee ook 


de mogelijkheden voor verstedelijking.


Hoofdknopen (Inter)nationaal spoor 
In Midden Nederland zijn Amersfoort en Utrecht de hoofd-


knopen voor het (inter-) nationale spoorverkeer. De nationale 


bereikbaarheid van Midden Nederland als geheel versterkt 


door snellere en meer frequente verbindingen vanaf deze 


knooppunten van en naar Noordoost Nederland, Amsterdam/ 


Schiphol, Rotterdam/Den Haag, Eindhoven/Limburg, Tilburg/ 


Breda en Arnhem/Düsseldorf.   


 


Multimodale regionale knopen op afstand 
van de Ring voor P+R
Plekken waar het regionaal hoofdnet OV en het hoofdwe-


gennet samenkomen zijn belangrijk om de overstap vanuit 


de auto naar het OV ruim vóór de Ring Utrecht te bieden: de 


regionale multimodale knopen. Het gaat primair om locaties 


aan de spoorcorridors op grotere afstand van de Ring en 


als Veenendaal-de klomp en Driebergen/Zeist (A12-oost), 


Vathorst, Hoevelaken, Breukelen (A2-noord), Woerden 


Molenvliet en secundair om kernnet-corridors in de regio: Zeist 


Noord en Soesterberg (A28), en de Meern Oost (A12-west), 


Geldermalsen, Vianen Lekbrug en Nieuwegein (A2-zuid), 


`t Klooster of Houten (A27-zuid) en een zoeklocatie op de 


verbinding Overvecht-Hilversum (A27-noord).    


Het wiel: multimodale stedelijke knopen en 
voorstadstations bij de Ring
Ook aan de rand van het stedelijk gebied worden parkeervoor-


zieningen geconcentreerd in multimodale stedelijke knopen. 


Deze kunnen eveneens dienen voor de overstap vanuit de 


regio, maar ook voor parkeren op afstand voor inwoners in 


de stad. Samen met de voorstadstations vormen zij het ‘wiel’ 


van knooppunten rond de stad Utrecht: Uithof P+R, Westraven, 


Papendorp, Galgenwaarde, Leidse Rijn. Daarnaast zijn er ste-


delijke knooppunten bij de voorstadstations, die niet specifiek 


voor het autoverkeer van belang zijn, maar wel voor de fiets 


Utrecht Lunetten en Utrecht Overvecht. 


Knooppunten in stedelijke context 
veraangenamen  
Er zijn ook belangrijke knopen in het OV waar niet zozeer de 


overstap naar andere modaliteiten, maar eerder de voetganger 


en de in de omgeving gelegen bestemmingen centraal staan. 


Het zijn de belangrijkste plekken in het systeem waar naast 


externe veiligheid, geluid en trillingen ook veraangenaming, 


kwaliteit van de openbare ruimte en versterken van de lokale 


identiteit belangrijk zijn. Ook zijn deze haltes belangrijk om 


bestaande centrumlocaties bereikbaar te houden en op een 


snelle manier te verbinden. Het gaat hier om centrumhal-


tes zoals Vredenburg, Neude, Schouwburg Nieuwegein City, 


Woerden busstation of Zeist. De Utrechtse binnenstadsas is 


hiervan het duidelijkste voorbeeld. 


 


Multimodale regionale knopen 5.   
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Er ligt een grote opgave van 100.000 nieuwe woningen in 
Midden Nederland, die bij voorkeur moeten worden ont-
wikkeld met een geringe automobiliteit. Dit kan alleen 
als OV en fiets goede alternatieven zijn. Het ontwikkel-
perspectief biedt hiervoor een goede basis. 


Bouwen aan het hoofdnet
Gekoppeld aan knooppunten, Randstadspoor en het kernnet 


OV-corridors ligt ook de zoekruimte voor verdere verstedelij-


king. Vanuit openbaar vervoer bezien is het wenselijk om (in 


volgorde) de verstedelijking vooral te concentreren: 


 ▪ binnen de invloedssfeer (tot 2,5 km) van een intercitystation;


 ▪ tot 1,5 km van een Voorstadstation en/of Sprinterknooppunt; 


 ▪ tot 1 km van een Sprinterstation; 


 ▪ tot 0,6 km van een halte van een OV-Kernnetradiaal (tot  


20 min. van een intercitystation).


Het aandeel van het openbaar vervoer in de modal split  kan 


structureel hoger worden door de ruimte rondom de stations 


van Randstadspoor intensiever te benutten voor de verstede-


lijkingsopgave in Midden Nederland. Hiervoor liggen goede 


kansen, op de eerste plaats rond bestaande stations als 


Woerden, Maarssen, Breukelen, Bilthoven, Driebergen-Zeist, 


Bunnik, Houten en binnen de gemeente Utrecht. Verdere 


verdichtingsmogelijkheden liggen lans de corridors van ‘het 


wiel’ in Utrecht, met name aan de Zuidflank (A12-zone) en aan 


de westkant (A2- zone). Verdere verdichting in de stad zelf, 


gekoppeld aan een sterk flankerend parkeerbeleid, blijkt in de 


praktijk een positief effect te hebben op de haalbaarheid van 


verstedelijking in hoge dichtheden. 


Verstedelijking koppelen  
aan de hoofdstructuur 6.   







1. Het ontlasten van Utrecht Centraal: effect op het  
aantal in -uit -en overstappers 


2. De bereikbaarheid
 ▪ het aantal inwoners dat economische kerngebieden in 


Midden Nederland binnen 45 en binnen 60 minuten reistijd 
kan bereiken;


 ▪ de reistijd naar belangrijke stations buiten Midden 
Nederland;


 ▪ de reistijd op belangrijke economische relaties binnen 
Midden Nederland;


 ▪ het aantal inwoners dat inwoners in het algemeen en van-
uit achterstandswijken in het bijzonder binnen 45 en binnen 
60 minuten kan bereiken;


 ▪ het aantal inwoners dat bovenlokale ziekenhuizen binnen 
45 minuten en binnen 60 minuten kan bereiken. 


3. Gezond en duurzaam leefklimaat
 ▪ totaal aantal autokilometers;
 ▪ de ontwikkeling van autointensiteit op 


leefbaarheidsknelpunten;
 ▪ het effect op de vervoermiddelkeuze per gemeente;
 ▪ totaal aantal fietskilometers;
 ▪ effect op intensiteiten voor de bus en de tram. 


4. Toekomstvastheid: effect op de te verwachten  
knelpunten   


5. Betaalbaarheid: 
 ▪ effect op de exploitatiekosten;
 ▪ effect op de reizigersopbrengsten;
 ▪ effect op de kostendekkingsgraad. 


6. Vervoerkundige effecten:
 ▪ aantal reizigers op bestaande en nieuwe HOV-corridors. 


7. Investeringen: de te verwachten kosten voor  
trajecten en knooppunten


Evaluatiekader OV Toekomstbeeld 
Midden Nederland
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Indicator Referentie Ontwikkelperspectief 


Ontlasten van Utrecht Centraal (trein + btm) 380.000 368.000 


Bereikbare inwoners economisch kerngebieden (gemiddeld) 45 min. 370.000 430.000


Bereikbare inwoners economisch kerngebieden (gemiddeld) 60 min. 905.000 1.080.000


Reistijd belangrijke stations buiten Midden Nederland 75 min. 69 min.


Reistijd belangrijke economisch locaties binnen Midden Nederland 60 min. 56 min.


Bereikbare inwoners achterstandswijken (gemiddeld) 45min. 430.00 520.000 


Bereikbare inwoners achterstandswijken (gemiddeld) 60min. 1.050.000 1.275.000


Bereikbare inwoners vanuit bovenlokale ziekenhuizen binnen 45-min 260.000 320.000


Bereikbare inwoners vanuit bovenlokale ziekenhuizen binnen 60-min 620.000 835.000


Totaal aantal autokilometers (etmaal) 35,9 mln. 37,2 mln. 


Auto intensiteit op leefbaarheidsknelpunten (gemiddeld, OS) 2.300 2.200


Effect op de vervoermiddelkeuze
Fiets: 33% 
OV: 17% 
Auto: 50%


Fiets: 32% 
OV: 19% 
Auto: 49%


Totaal aantal fietskilometers (etmaal) 5,6 mln. 6,2 mln. 


Effect op intensiteiten bus en tram [reizigers] 670.000 774.000


Effect op intensiteiten bus en tram [reizigerskilometers] 5,65 mln. 5,86 mln. 


Toekomstvastheid; effect op de te verwachten knelpunten


Binnenstadas: 
daling Busbaan USP: 
Toename Van Zijstweg: 
Grote daling Uithoflijn: 
Grote daling Stationsweg Amersfoort: Toename


Effect op de exploitatiekosten (DRU’s bus+tram) Bus: 6.390 
Tram: 290


Bus: 6.360 (+0%) 
Tram: 390 (+32%)


Investeringen 1.705 mln.


Station  Ontwikkelperspectief 
(in-uitstappers)


Bunnik 5.000


Breukelen 10.000


Driebergen-Zeist 22.000


Houten 17.000


Houten Castellum 9.000


Maarn 4.000


Woerden 27.000


Woerden-Oost 4.000


Woerden-Molenvliet 10.000


Het effect van het OV Toekomstbeeld7.  







Gevoeligheidsanalyses 
De eerder beschreven effecten van dit Toekomstbeeld gaan uit 


van verwachte toekomstscenario’s conform WLO2-2040Hoog 


voor wat betreft maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast 


wordt invulling gegeven aan de woningbouwopgave, zoals 


gesteld voor Midden Nederland en stelt het hoge eisen aan 


bepalende netwerkelementen. Om de robuustheid van dit 


Toekomstbeeld te verkennen, zijn daarom drie gevoeligheids-


analyses uitgevoerd, te weten:


 ▪ effect flankerend beleid ten behoeve van ontmoediging 


autogebruik (‘OV-scenario’);


 ▪ effect lagere snelheden wiel- en spaakverbindingen;


 ▪ netwerkeffect isoleren van RO-effect. 


Effect flankerend beleid ten behoeve van 
ontmoediging autogebruik
In deze gevoeligheidsanalyse is het effect verkend van flanke-


rend beleid ten behoeve van ontmoediging van het autoge-


bruik op het OV-systeem. Ontmoedigingsmaatregelen kunnen 


bijvoorbeeld strengere parkeernormen zijn, milieuzones 


(bijvoorbeeld zoals de plannen van de gemeente Amsterdam 


om vanaf 2030 enkel elektrische auto’s binnen de Ring toe te 


laten) of anderszins maatregelen om autogebruik te ontmoedi-


gen. Het effect is in deze studie gesimuleerd door uit te gaan 


van gemiddeld lager autobezit, een hogere weerstand voor 


autogebruik en hoger gebruik van P+R-voorzieningen.


Het effect van flankerend beleid uit zich als volgt:


 ▪ Een hoger gebruik van Utrecht Centraal (trein + BTM). De 


groei bedraagt 5% ten opzichte van de referentie, waar de 


groei in het ontwikkelperspectief 1% bedroeg.


 ▪ Het aandeel auto daalt in de gemeente Utrecht met 


5%-punt, ten (gelijke) bate van fiets en OV.


 ▪ Binnen het BTM-netwerk stijgt het aantal instappers met 


21% (was +10%) en het aantal reizigerskilometers met 10% 


(was -3%), beiden ten opzichte van de referentie.


 ▪ Op een aantal NMCA-knelpunten is te zien dat de bezet-


tingsgraad fors hoger is dan in het Ontwikkelperspectief. 


Specifiek gaat het hierbij om de van Zijstweg en 


Stationsweg in Amersfoort. Een kleine stijging in de bezet-


tingsgraad is te zien op de Binnenstadsas. De ontwikkeling 


ten opzichte van de referentie blijft grofweg gelijk (catego-


rie ontwikkeling bezettingsgraad gelijk).


 ▪ Het gebruik van de wielverbinding USP – Lunetten stijgt 


verder naar 39.000 reizigers per etmaal (35.000 in het 


Ontwikkelperspectief).
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Effect lagere snelheden wiel- en 
spaakverbindingen
Het Toekomstbeeld stelt hoge eisen voor de infrastructuur van 


bepalende netwerkelementen. Er is uitgegaan van een ambi-


tieuze gemiddelde snelheid van 40 km/h op de Binnenring 


en een gemiddelde snelheid van 30 km/h op enkele overige 


bundels. In deze gevoeligheidsanalyse is onderzocht wat het 


effect is op deze stukken als de gemiddelde snelheid 15% 


lager ligt (bijvoorbeeld door het (ten dele) achterblijven van 


investeringen). Naast deze netwerkeffecten leidt een 15% 


lagere gemiddelde snelheid op het wiel en de spaken tot lan-


gere bus- en tramomlopen, waardoor meer dienstregelinguren 


nodig zijn om dezelfde frequenties te bieden. Per jaar betekent 


dit een toename van de exploitatielasten van ruim 3 miljoen.


De netwerkeffecten van de lagere snelheden op de wiel- en 


spaakverbindingen zijn:


 ▪ Het gebruik van Utrecht Centraal (trein + BTM) blijft gelijk 


(+1% groei ten opzichte van de referentie). In-/uitstappers 


trein en overstapper naar BTM stijgen beide iets.


 ▪ Het gebruik van de voorstadstations daalt. Utrecht Lunetten 


daalt het hardste met 4%, gevolgd door Utrecht Overvecht 


(-3%) en Utrecht Leidsche Rijn (-1%). Uit deze twee indicato-


ren volgt dat meer reizigers via Utrecht CS reizen.


 ▪ De bezettingsgraden op NMCA-knelpunten stijgen op bijna 


alle knelpunten ten opzichte van het Ontwikkelperspectief. 


Ook dit hangt samen met het reizen via Utrecht Centraal. 


Voor de binnenstadsas geldt dat in het Ontwikkelperspectief 


de ontwikkeling ten opzichte van de referentie ‘neutraal’ 


was en er in deze gevoeligheidsanalyse een toename te 


zien is;


 ▪ Het aantal instappers binnen het BTM-netwerk stijgt 


met 11% ten opzichte van de referentie (was 9% in 


Ontwikkelperspectief), het aantal reizigerskilometers stijgt 


met 3% ten opzichte van de referentie (was een daling van 


3% in het Ontwikkelperspectief). Het aantal DRU’s ;


 ▪ Het gebruik van de wielverbinding USP – Lunetten 


daalt in deze gevoeligheidsanalyse tot 30.000 reizigers 


per etmaal (ten opzichte van 35.000 reizigers in het 


Ontwikkelperspectief).


Netwerkeffect isoleren van RO-effect
In dit Toekomstbeeld is, naast de verbeteringen in het 


OV-netwerk, ook invulling gegeven aan de woningbouwop-


gave voor Midden Nederland. Enerzijds geeft dit een correct 


beeld van het verwachte effect op de bereikbaarheid en het 


OV-systeem, anderzijds maakt dit vergelijken met de referentie 


moeilijk (sec het netwerkeffect op bijvoorbeeld in-/uitstappers 


en bezettingsgraden). Om sec het netwerkeffect te bepalen 


is een gevoeligheidsanalyse gedaan met het netwerk van 


de Binnenringvariant en de ruimtelijke ontwikkelingen zoals 


opgenomen in de referentie.


De netwerkeffecten (zonder invulling woningbouwopgave) van 


het Ontwikkelperspectief zijn als volgt:


 ▪ Het gebruik van Utrecht CS (trein + BTM) is gelijk als in de 


referentie (in het Ontwikkelper-spectief was er een stijging 


van 1%);


 ▪ Gebruik van de voorstadstations daalt ten opzichte van het 


Ontwikkelperspectief:


 ▪ Utrecht Lunetten: -7%;


 ▪ Utrecht Overvecht: -10%;


 ▪ Utrecht Leidsche Rijn: -11%.


 ▪ De bereikbaarheid van economische kerngebieden stijgt 


ten opzichte van de referentie, maar minder hard dan in het 


Ontwikkelperspectief. Voor de niveaus 1 en 2 economische 


kerngebieden stijgt het aantal bereikbare inwoners binnen 


45 minuten met 13% (15% in het Ontwikkelperspectief). Het 


aantal bereikbare inwoners binnen 60 minuten stijgt met 


19% (was 20%).


 ▪ Het gebruik van de wielverbinding USP – Lunetten 


daalt in deze gevoeligheidsanalyse tot 30.000 reizigers 


per etmaal (ten opzichte van 35.000 reizigers in het 


Ontwikkelperspectief).


OV Toekomstbeeld Midden Nederland 35







OV Toekomstbeeld Midden Nederland36


8.1 Regio Utrecht


De hoofdlijn: het wiel met spaken


In de regio Utrecht zijn belangrijke speerpunten de ontlasting 


van Utrecht Centraal en verschillende NMCA-knelpunten. Dit 


wordt beoogd door het bieden van alternatieve reismogelijkhe-


den voor reizigers. Het wiel met spaken is daarbij het uitgangs-


punt voor de regio Utrecht. Belangrijke elementen daarvan zijn: 


 ▪ Het versterken van de spaken, waarbij het verhogen van de 


frequenties op de Sprinter-corridors in de regio Utrecht en 


het versnellen van de SUNIJ de hoogste prioriteit hebben.


 ▪ Het versterken en toevoegen van tangenten in combinatie 


met het realiseren van sterkere OV-knopen rond Utrecht 


Centraal (het wiel).


 ▪ Bundeling van hoofdstromen (spaken); hoogwaardig ‘van-


zelfsprekend’ OV naar alle belangrijke woon- en werkloca-


ties in de regio via hoogfrequente Sprinters (6/8x per uur) 


of HOV-verbindingen van/naar belangrijke locaties, die niet 


aan het spoor liggen.


 ▪ Multimodale knooppunten in de regio voor de overstap 


van auto of fiets naar OV: Plekken buiten de Ring Utrecht 


waar het regionaal hoofdnet OV en het hoofdwegennet 


samenkomen, zijn belangrijk om de overstap vanuit de auto 


naar het OV te bieden: de regionale multimodale knopen. 


Driebergen Zeist, Breukelen, Woerden Molenvliet bij het 


spoor en onder andere Vianen Lekbrug bij het regionaal 


OV-kernnet. 


 ▪ Een fijnmazig fietsnetwerk dat knooppunten met elkaar 


verbindt: OV en fiets vormen sterke partners. Voor bestem-


mingen/woongebieden in nabijheid van stations moeten de 


voorzieningen verbeteren (netwerk en knooppunt, bijvoor-


beeld bij Bunnik, dat op fietsafstand van USP ligt.


Randstadspoor benutten in combinatie met verstedelijking


Het aandeel OV in de modal split kan structureel hoger worden 


door de ruimte rondom Randstadspoorstations te intensiveren 


met woningen, werkplekken en voorzieningen in hoge dicht-


heden. Sprinterfrequenties richting Houten en richting Bunnik 


– Driebergen-Zeist hebben, in combinatie met verstedelijking, 


potentie om te worden verhoogd tot 8x/h.


Voorbeelden van stations voor verdere verstedelijking zijn 


Woerden, Maarssen, Breukelen, Bilthoven, Driebergen-Zeist, 


Bunnik, Houten en de stations binnen de gemeente Utrecht. 


Mogelijk ontstaan er ook kansen voor nieuwe stations, waarbij 


bijvoorbeeld Woerden Molenvliet ook als multimodale knoop 


kan fungeren.


 


Woerden wordt als IC-verbinding bediend in de richting Utrecht, 


Rotterdam en Breukelen – Amsterdam Bijlmer. De bediening 


van Breukelen wordt met 4 Intercity-verbindingen richting 


Amsterdam Bijlmer, 4 Sprinterverbindingen richting Diemen –


Amsterdam Centraal en 8 Sprinterverbindingen richting Utrecht 


sterk verbeterd.


Lunetten-Koningsweg inclusief een sterke HOV-tangent


Het wiel in het zuidoostelijke deel van de regio vorm te geven 


door een nieuwe snelle tangentverbinding te maken tussen 


Nieuwegein/A12-zone en USP via Sprinterstation Lunetten, 


dat opgewaardeerd moet worden tot een station Lunetten-


Koningsweg met een bediening door treinen van een hogere 


orde dan Sprinters om zo Utrecht Centraal te ontlasten en 


de bereikbaarheid van USP en de A12-zone te vergroten; Het 


gebruik van Utrecht Lunetten-Koningsweg kan bij uitvoering 


van dit Ontwikkelperspectief inclusief invulling van de woning-


bouwopgave groeien tot 80.000 reizigers per dag. Dit stelt wel 


hoge eisen aan de (ring-) verbinding, om zo voor een groot 


deel van de reizigers sneller te zijn dan de reis via Utrecht 


Centraal. Andere onderdelen die Utrecht Centraal ontlasten 


zijn IC-voorstadstation Utrecht Overvecht, HOV-verbinding 


Amersfoort – USP en doortrekken van de ringverbinding USP 


– Lunetten naar Nieuwegein. Het verhogen van de spoorcapaci-


teit op de corridor naar Driebergen-Zeist op het hoofdspoornet 


is randvoorwaardelijk om én de sprinterfrequenties in de regio 


te verhogen én een station Lunetten-Koningsweg mogelijk te 


maken en te bedienen met treinen van een hogere orde dan 


Sprinters.


Samenvatting en conclusies8.  
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De Sunij-lijn versnellen


Richting Nieuwegein/IJsselstein (Zuidlob) wordt de concur-


rentiepositie van het OV verbeterd door versnelling van de 


Sunij-lijn. Dit wordt gedaan door een nieuw, korter tracé over 


de Europalaan, waarmee 4 à 5 minuten van de huidige rijtijd 


gewonnen kan worden. De tramverbinding wordt doorgekop-


peld over het station naar de Uithoflijn. Daarnaast is er vanuit 


Nieuwegein ook een hoogfrequente HOV-verbinding richting 


centrum Utrecht (Vredenburg) – Overvecht en richting Lunetten 


– USP. Door de tramverbinding wordt er op de van Zijstweg 


60% meer capaciteit geboden, waarmee het NMCA-knelpunt 


naar verwachting opgelost wordt. Tevens speelt de tramverbin-


ding een rol in de ontsluiting van de Merwedekanaalzone.


De binnenstadsas ontlasten


Het aantal bussen op binnenstadsas van Utrecht kan worden 


teruggebracht van 50 per uur per richting naar 8 bussen per 


uur per richting. Dit heeft een grote leefbaarheidsimpuls tot 


gevolg op de gehele binnenstadsas, waar fietser en voet-


gangers de ruimte krijgen om te groeien. Om dit te kunnen 


bewerkstelligen is het nodig de Uithoflijn door te trekken naar 


Zeist Noord en lijn 28 (die over de binnenstadsas rijdt) door te 


trekken naar station Driebergen-Zeist. Voor andere stads- en 


streekbussen, die niet meer over de binnenstadsas rijden zal 


een alternatief gevonden moeten worden. Daarbij kan worden 


gedacht aan andere routes naar CS (via de Kardinaal de Jong 


weg), aantakken op het wiel met spaken of vervangen door 


(nieuwe) vormen van first en last mile vervoer. Aandachtspunt 


bij de binnenstadsas is de drukte in de voertuigen. Alhoewel 


het aantal reizigers over de binnenstadsas met ongeveer 


75% afneemt, neemt de capaciteit met ongeveer gelijke tred 


af. Hierbij speelt mee dat de binnenstadsas, de Uithoflijn en 


Lunetten – USP communicerende vaten zijn, en dat in een vol-


gende fase van het Toekomstbeeld OV de verdere balans over 


deze drie aspecten gevonden moet worden. 


Aanvullende diensten doorontwikkelen


Naast het wiel en spaken bestaat het OV-systeem uit 


OV-verbindingen, die bestaande en toekomstige woon- en 


werklocaties ontsluiten. Voor de regio is van belang dat er 


naast de HOV tangent via Lunetten ook diverse tangentiële 


OV-verbindingen op grotere afstand van het stedelijk gebied 


tussen bestaande en toekomstige woon- en werklocaties zijn; 


de uitwerking van dergelijke verbindingen is afhankelijk van 


de  vervoerspanning tussen locaties. Afhankelijk van locatie en 


omvang van verstedelijking dient te worden onderzocht hoe 


met bestaande en nieuwe verbindingen deze verstedelijking 


het beste op de spaken en het wiel kan worden aangesloten. 


Voor de concretisering van een aantal verbindingen is verder 


onderzoek nodig. Dit betreft ondermeer de corridor Oudewater-


Montfoort-Utrecht, de HOV-bundel via de A27-A2 en het door-


trekken van de tram naar Zeist.







8.2 Regio Amersfoort 
Station Amersfoort is en blijft het knooppunt van de regio 


Amersfoort en biedt treinverbindingen op nationaal niveau 


richting de Randstad en Noord en Oost Nederland. Vanuit 


Amersfoort zijn goede sprinterverbindingen van/naar 


Hilversum-Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Foodvalley. De 


Soesterlijn biedt een sprinterverbinding tussen Baarn en 


Utrecht.


Voor de spoorverbinding tussen Utrecht en Amersfoort zetten 


we in op meer IC`s, die na Amersfoort deels doorrijden naar 


Noord en Oost Nederland en deels doorrijden als Sprinter 


richting Zwolle. Daardoor is het niet nodig om de Sprinter 


Zwolle-Utrecht in frequentie te verhogen, maar wordt wel een 


betere OV-bereikbaarheid vanuit noord Veluwe richting de 


hele Randstad bereikt. Stations Vathorst of een nieuw station 


Nijkerk de Corlaer zijn daarmee goede plekken voor een P+R. 


Verstedelijking in de nabijheid van deze Sprinterstations draagt 


bij aan een groter aandeel OV.


Voor de regio Amersfoort is een goede verbinding met 


Amsterdam van belang.  Wanneer wordt besloten om in 


Amterdam een volledig losliggend S-Bahn concept te intro-


duceren, dan maakt dat een rechtstreekse verbinding tussen 


Amersfoort en Amsterdam Centraal onmogelijk en zal de IC 


vanuit Amersfoort richting Amsterdam Zuid en verder rijden. 


De mogelijke impact hiervan op de OV-bereikbaarheid van 


de regio Amersfoort dient  in de uitwerking  nader te worden 


onderzocht.


Voor reizigers vanuit Amersfoort en verder richting het USP 


introduceren we een directe HOV-verbinding tussen Amersfoort 


en het USP, die bijdraagt aan de bereikbaarheid van het USP én 


een aantrekkelijk alternatief (sneller en frequenter) biedt voor 


reizigers, die anders via Utrecht centraal reizen. Dit heeft een 


potentie voor bijna 20.000 reizigers per etmaal. Onderzocht 


dient te worden of (een deel van) deze ritten ook geïntegreerd 


kunnen worden in de stad- en streekdienst, wat de effectiefste 


route voor deze verbinding is en of deze verbinding als bus, 


tram of lightrail vorm gegeven kan worden.


Voor de Soesterlijn is aanvullend onderzoek nodig om tot 


een Ontwikkelperspectief te komen. Het vervangen van de 


Soesterlijn door een busverbinding is daarbij niet effectief.


De busverbindingen Soest-Amersfoort en Leusden Amersfoort 


worden gekoppeld en opgewaardeerd naar HOV, waarmee rei-


zigers sneller en frequenter naar Amersfoort reizen en reizigers 


vanuit Soest een directe verbinding krijgen met Amersfoort 


centrum.


De Stationsweg-stadsring blijft de drukste busroute, door-


dat alle bussen zowel het centrum als het station aandoen. 


Het bundelen van verschillende stads- en streeklijnen is een 


effectieve strategie voor het grootste deel van de stad en regio 


Amersfoort, maar voor Amersfoort West dient dit nader onder-


zocht te worden. Daarbij geldt dat een goede balans gevonden 


moet worden in het snelle en directe deel van de bundel en de 


ontsluitende functie in de wijken. Mogelijk kunnen ook nieuwe 


first en lastmile oplossingen daarbij een rol spelen.


Verstedelijkingslocaties in de regio Amersfoort, die bij kunnen 


dragen aan een groter aandeel OV, zijn de locaties in de nabij-


heid van de stations. Bijvoorbeeld in de nabijheid van station 


Amersfoort, Schothorst De Hoef,  Vathorst oost en aan de 


sprintercorridor Amersfoort-Zwolle.


Ook voor de regio Amersfoort geldt dat de first en lastmile 


erg belangrijk zijn. Op sommige corridors kan gebruik worden 


gemaakt van bestaande busverbindingen, maar in toenemen-


de mate kunnen nieuwe concepten, zoals flexdiensten en deel-


concepten een beter product bieden dan de traditionele lijnbus.
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8.3 Regio Foodvalley en Utrechtse Heuvelrug
Voor de aansluiting op het nationale en internationale 


OV-netwerk zijn Amersfoort, Ede-Wageningen en Veenendaal 


de klomp de knooppunten. Op de corridor Arnhem-Utrecht 


biedt differentiatie met het IC-product de beste balans tussen 


OV-bereikbaarheid op (inter)nationaal niveau (directe ver-


binding Utrecht-Arnhem en verder) en interregionaal niveau 


(met IC-stops op Veenendaal de klomp en Ede-Wageningen). 


Het versterken van de bediening van Veenendaal de klomp 


naar 4 IC`s per uur vergroot de OV-bereikbaarheid van de regio 


Veenendaal. Ook is P+R Veenendaal de klomp daarmee een 


aantrekkelijk overstappunt voor de auto naar OV. Verstedelijking 


rondom Veenendaal de klomp draagt bij aan een groter 


OV-aandeel is de modal split.


 


Differentiëren met IC-producten op de corridors Amersfoort-


Zwolle en Amersfoort-Apeldoorn is minder effectief. 


Belangrijkste knooppunt voor Foodvalley aan de noordkant is 


en blijft daarom Amersfoort. 


In de regio Foodvalley en de Heuvelrug wordt verder ingezet 


op IC-bediening van Veenendaal de klomp. Veenendaal de 


klomp kan bij intensivering groeien tot een gebruik van  


25.000 in- en uitstappers per dag. Hierbij kan het door zijn gun-


stige ligging ook een belangrijke multimodale functie krijgen 


als regionale P+R op afstand voor de stad Utrecht (en verder). 


Het vervallen van een IC-haltering bij Driebergen Zeist heeft 


een negatief effect op de OV-bereikbaarheid van de Utrechtse 


Heuvelrug. Het verhogen van de sprinterfrequentie en het 


opwaarderen van lijn 50 kan dit deels compenseren. Om de 


OV-bereikbaarheid van de Utrechtse Heuvelrug te verbeteren, 


zijn hiernaast nog aanvullende bus- en mogelijk first- en last-


mile oplossingen nodig. 


Een extra stop van de IC tussen Amersfoort en Apeldoorn bij 


Hoevelaken of Barneveld noord is niet effectief, omdat dit in 


verhouding met de in/uit/overstappers teveel doorgaande rei-


zigers treft. Mogelijk kan de P+R-functie van Barneveld noord 


of Hoevelaken effectiever worden door een sneldienst van de 


Valleilijn hier te laten stoppen. Daarvoor zijn infrastructurele 


aanpassingen nodig.


Het introduceren van een stop- en sneldienst op de Valleilijn en 


het doortrekken van deze sneldienst naar Arnhem, vergroot de 


bereikbaarheid binnen de Foodvalley en richting Amersfoort en 


Arnhem. Voor reizigers tussen Arnhem en Amersfoort wordt 


de sneldienst Valleilijn daarmee een aantrekkelijk alternatief 


ten opzichte van de route via Utrecht. Het differentieren tussen 


stop en sneldiensten is effectiever dan frequentieverhoging 


van de Sprinter op de Valleilijn. Het doortrekken van de 


Valleilijn (per spoor) naar de WUR en/of Wageningen is niet 


effectief.


De sprinterverbinding Utrecht-Veenendaal-Rhenen biedt een 


goede verbinding richting Utrecht. Frequentieverhoging op 


deze sprinterverbinding is in Foodvalley alleen aan de orde 


in combinatie met grote verstedelijking in de nabijheid van 


bestaande of nieuwe stations.


De OV-bereikbaarheid van Wageningen en de WUR is 


het meest effectief te organiseren van/naar station Ede-


Wageningen. De IC-verbinding Koningsweg-Ede-Wageningen in 


combinatie met de HOV-assen van/naar deze stations verbetert 


ook de reisrelatie WUR-USP. Een HOV-verbinding van de WUR 


naar het USP of naar Veenendaal de klomp is niet effectief. 


De HOV-verbinding tussen Veenendaal en Amersfoort blijft een 


onmisbare schakel in het busnetwerk. Door deze verbinding 


te versnellen, wordt deze aantrekkelijker voor meer reizigers. 


Onderzocht dient te worden of het overslaan van haltes of 


bijvoorbeeld een route via de A12 aantrekkelijker is.


Voor de gehele regio Foodvalley geldt dat de first- en lastmile 


erg belangrijk zijn. Op sommige corridors kan gebruik worden 


gemaakt van bestaande busverbindingen, maar in toenemen-


de mate kunnen nieuwe concepten, zoals flexdiensten en deel-


concepten een beter product bieden dan de traditionele lijnbus.
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8.4 Regio Gooi-Hilversum-Almere
Deze regio is onderbelicht in dit Ontwikkelperspectief. Gezien 


de reispatronen is het wenselijk om een Ontwikkelperspectief 


voor deze regio gezamenlijk met andere regio`s op te pakken. 


Belangrijke aspecten vanuit Midden Nederland voor deze regio 


zijn: 


 ▪ verbinding Almere-(Hilversum)-Utrecht;


 ▪ verbinding Amsterdam-Hilversum-Amersfoort;


 ▪ zoeklocatie P+R A27 noord;


 ▪ verbinding `t Gooi/Almere via Overvecht met het USP;


 ▪ aansluiting Eemnes op HOV in `t Gooi  


(inclusief first- en last mile).


8.5 Gemeente Ronde Venen
De belangrijkste reisrelaties van/naar Ronde Venen zijn naar 


Schiphol/Aalsmeer/Amstelveen, naar Amsterdam Bijlmer en 


naar Utrecht. Op al deze reisrelaties biedt de doorontwikkeling 


van drie HOV-bundels de beste OV-bereikbaarheid. Station 


Breukelen is van/naar Utrecht de meest effectieve plek om OV 


van/naar de Ronde Venen aan te takken.


Om te komen tot een lijnvoeringsmodel, dient nader onder-


zocht te worden hoe een goede balans gevonden kan worden 


tussen het snelle en directe deel van de bundel en de ontslui-


tende functie in de dorpen. Doordat het aantal doorgaande 


reizigers over de gemeente De Ronde Venen heen nihil is, lijkt 


het logisch om een HOV-bundel ook een ontsluitende functie in 


Mijdrecht, Wilnis of Vinkeveen te geven. Mogelijk kunnen ook 


nieuwe first en lastmile oplossingen daarbij een rol spelen


 


OV Toekomstbeeld Midden Nederland40







OV Toekomstbeeld Midden Nederland 41







Goudappel Coffeng 
Snipperlingsdijk 4 | 7417 BJ Deventer 


De Ruyterkade 143 | 1011 AC Amsterdam  


Anna van Buerenplein 46 | 2595 DA Den Haag


Emmasingel 15 | 5611 AZ Eindhoven


F. HaverSchmidtwei 2 | 8914 BC Leeuwarden


+31(0) 570 666 222


Goudappel@goudappel.nl


www.goudappel.nl








 
  


 
1/1 


Deze Quickscan HOV Zuidlob is uitgevoerd ter voorbereiding op de MIRT-verkenning OV en Wonen. In 
de Quickscan zijn haalbare varianten voor openbaar vervoer in de Zuidlob (Utrecht Zuidwest, 
Nieuwegein, IJsselstein en Vianen) onderzocht. Dat is nodig, omdat het aantal ov-verplaatsingen fors 
groeit door gebiedsontwikkeling en veranderingen in reisgedrag. 


De Quickscan doet een aantal aanbevelingen voor de MIRT-verkenning. De belangrijkste daarvan is 
om de toekomstvastheid mee te nemen in het toetsen van maatregelen. Een aantal mogelijke 
oplossingsrichtingen binnen de MIRT-verkenning is namelijk wel effectief tot 2030, maar heeft bij 
verdere groei daarna minder impact. Daarom is het wenselijk om ook de periode na 2030 mee te 
nemen in de verkenning. 


Dit onderzoek is niet bedoeld om nu al besluitvorming op te baseren, maar dient als input voor de 
MIRT-verkenning OV en Wonen. Besluitvorming vindt plaats binnen de MIRT-verkenning, waarbij ook 
ruimte is voor participatie. 


Context Quickscan HOV Zuidlob 
 


dinsdag 14 juli 2020 


In programma U Ned werken rijk, provincie en gemeenten samen aan maatregelen voor de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken, 
bereikbaarheid en leefbaarheid. Zo maken we gezonde groei bereikbaar! 
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Utrecht en de omliggende gemeenten groeien. Tot 2030 is er een groei van 
ongeveer 30.000 woningen en 28.000 arbeidsplaatsen voorzien in de Zuidlob1 
. Het gros van de woningen zal in Utrecht terecht komen in de ontwikkelingen 
langs het Merwedekanaal. Na 2030 zijn er zoeklocaties voor nog eens 35.000 
woningen in de regio Utrecht. Mogelijk kan de A12 zone hier een grote bijdrage 
aan leveren, mits er een goede OV-ontsluiting is.


Naast de gebiedsontwikkeling is er ook de ambitie om de groei van het 
autoverkeer te beperken en in te zetten op de groei van wandelen, fietsen en 
OV. Dit geldt zowel voor de nieuwe woningen als voor de bestaande stad. Deze 
effecten maken samen de mobiliteitstransitie en zorgen dat de vraag naar 
hoogwaardig OV toeneemt. 


1. Aanleiding:
gebiedsontwikkeling en mobiliteitstransitie


Figuur 1: Woningbouwlocaties tot 2030 (omcirkeld) en na 2030 (in roze). 
Het studiegebied ‘Zuidlob’staat roze gestippeld omlijnd.


1 In deze studie is ‘de Zuidlob’ gedefinieerd als: Utrecht ten zuiden van het spoor, tussen de snelwegen (Lombok, Zuidwest, Hoograven, Lunetten), Nieuwegein, 


IJsselstein en de kern van Vianen. 
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Deze studie onderzoekt haalbare varianten voor OV in de Zuidlob. 
Deze zijn nodig voor vervolgstudies van de gemeente Utrecht en de 
startbeslissing van de MIRT-verkenning.  
De studie bouwt voort op de vervolg pre-verkenning (VPV). Het primaire 
doel van de VPV luidt: kosteneffectieve (OV) maatregelen die de groei 
van woon- en werklocaties in de MRU tot 2030 mogelijk maken. Dit doel 
is voor de MIRT verkenning verder uitgesplitst naar: 


1. het beter bereikbaar maken van USP 


2. ontlasten van het verwacht NMCA-knelpunt Utrecht Centraal 


3. de ontsluiting van nieuwe woon- en werklocaties    


4. de bouw van extra woningen. 


Voor deze studie, en voor de MIRT-verkenning, is het ook van belang 
dat ook de bereikbaarheid van de bestaande woon- en werklocaties 
meegenomen wordt. Dit is als vijfde doel toegevoegd. 


Vanuit deze vijf doelen is een afwegingskader opgesteld. Hierin is 
gewerkt met doelgroepen. Voor het OV in de Zuidlob zijn 6 doelgroepen 
gedefinieerd. Voor elke doelgroep moet bepaald worden welk 
kwaliteitsniveau er nodig is en moet aangegeven worden hoe deze 
kunnen worden bediend. Dit is deels een inhoudelijke discussie (waar 
dit document een voorzet voor doet) en deels een bestuurlijke (waar ligt 
de prioriteit). 


De invulling voor de doelen en kwaliteitsniveaus van de doelgroepen is 
onderzocht in deze studie. Dit is gedaan met ontwerpend onderzoek. 
Hierbij zijn de randen van het haalbare speelveld onderzocht. Er wordt in 
deze studie naar verschillende tijdsperiodes gekeken: tot 2025, tot 2030 
en een doorkijk naar 2040.  


 


2. Doel van deze studie:


Deze studie beschrijft allereerst waar de groei zit. Daarna zijn 
er vier mogelijke varianten onderzocht om de doelgroepen te 
bedienen. Vanuit die varianten worden kantelpunten benoemd en 
twee mogelijke ontwikkelpaden geschetst. Er wordt afgesloten 


met aanbevelingen voor de MIRT-verkenning.  
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3. Groei:
extra OV verplaatsingen zitten in gebiedsontwikkeling en mobiliteitstransitie bestaande stad


Om de groei in beeld te brengen zijn verschillende methodes gebruikt. 
Primair is gebruik gemaakt van modeldoorrekeningen met het VRU. 
Hiernaast is nog gekeken naar de historische groei en er is een gevoe-
ligheidsanalyse gedaan met het Dashboard Verstedelijking (zie kader 
voor toelichting).


Modeldoorrekeningen 
Modeldoorrekeningen met het VRU laten een forse groei zien van het 
aantal bus- en tramreizigers: +40% in de gehele Zuidlob en +60% extra 
instappers in Utrechts deel van de Zuidlob in 2030. 
De meeste nieuwe bus en tram verplaatsingen worden gegenereerd 
door de nieuwe woon- en werklocaties (vooral Merwedekanaalzone). De 
modeldoorrekeningen laten zien dat met de inrichting van het OV-net-
werk de reisroute van reizigers enigszins wordt gestuurd. De verschil-
lende varianten die Goudappel Coffeng onderzocht verschillen namelijk 
wel in spreiding van reizigers, maar weinig in totale vervoervraag. In elke 
variant is te zien dat de spaken vanaf Papendorp en Nieuwegein zwaar 
belast worden. Om de groei op te vangen is extra capaciteit nodig. Ook 
kunnen de routes ontlast worden door de ontwikkeling van verbindingen 
buiten het centrum om. Daardoor wordt dan ook de OV knoop Utrecht 
Centraal ontlast. 


Gevoeligheidsanalyse Dashboard Verstedelijking: belang van onder-
zoeken mobiliteitstransitie en doorkijk naar 2040 
De gevoeligheidsanalyse met het Dashboard Verstedelijking laat een 
nog veel grotere groei zien van de modeldoorrekeningen: een verdub-
beling van het aantal bus- en tramreizigers voor de gehele Zuidlob 
(+110%), en +140% voor het Utrechtse deel. De gevoeligheidsanalyse 
neemt, in tegenstelling tot het verkeer- en vervoermodel, mee dat de 
Zuidlob een ‘hoogstedelijker klimaat’ krijgt door het toevoegen van func-
ties. Door deze extra functies ontstaat meer nabijheid en een verande-
rend verplaatsingspatroon. Er zijn nog veel onzekerheden over effecten 
mobiliteitstransitie, er is daarom een kans dat de groei nog steviger is 
dan de modelresultaten voorspellen.   


Figuur 3: Groei in OV ritten (per tram+bus) op basis van modeldoorrekeningen, 
doortrekken historische trend en gevoeligheidsanalyse op basis van het dashboard
verstedelijking (2030 en 2040). Alle percentages zijn vanaf 2019. 
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Dashboard Verstedelijking


Het Dashboard Verstedelijking is een verkennend instrument om de impact 
van gebiedsontwikkeling in beeld te brengen. Op basis van huidige en nieuwe 
woningen en arbeidsplaatsen wordt een stedelijkheidsgraad bepaald. Elke 
stedelijkheidsgraad kent een mobiliteitspatroon wat is opgesteld aan de hand van 
Nederlandse gemiddelden (Uit OViN 2016). Het Dashboard gaat ervan uit dat het 
aanbod van vervoer (netwerk, dienstregeling, e.d.) ook past bij deze stedelijkheid.  
Daarmee laat het Dashboard de potentie zien van het mobiliteitspatroon van het 
gebied. 
In 2019 zijn er 5 scenario’s voor de regio Utrecht doorgerekend. Dit vormt de 
basis voor deze analyses. Het Dashboard is ontwikkeld in opdracht van het 
ministerie van BZK en het college van Rijksadviseurs.


De verstedelijkingseffecten voor Utrecht worden in de modelstudie nu deels 
meegenomen. Het Dashboard laat echter zien dat deze mogelijk groter zijn dan 
nu geprognotiseerd met het model. Ook zullen de effecten op een geografisch 
groter gebied neerslaan: door de ontwikkelingen in Utrecht Zuid zal er ook in 
Nieuwegein een ander stedelijk klimaat komen. Hierdoor zal het OV gebruik 
van nieuwe en bestaande woningen toenemen. Kortom, waar het VRU-model 
voorspelt dat de groei vooral in de nieuwe gebieden zit, laat het Dashboard zien 
dat juist de bestaande stad de bron is van de groei van OV. De historische trend 
onderschrijft dit: afgelopen zes jaar is het inwoneraantal in de Zuidlob met 7% 
toegenomen. Het aantal instappers van OV in met 32%. In vervolgstudies wordt 
geadviseerd om deze effecten in de modellen mee te nemen.


Richting 2040 (dit zichtjaar is alleen met het Dashboard Verstedelijking 
doorgerekend) is te zien dat de vervoervraag in de Zuidlob tot maar liefst 225% 
kan groeien als gevolg van de ontwikkelingen en de mobiliteitstransitie. Dit is 
een indicatief percentage, maar laat wel zien dat de planningshorizon tot 2040 
relevant is, en de groei fors is. 
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4. Varianten ontwerpend onderzoek 
In het ontwerpend onderzoek is naar de randen van het haalbare speelveld gezocht. De hieronder beschreven vier varianten zijn deze randen. 
Alle varianten bestaan uit een wiel- en een spaakverbinding. Deze varianten zijn niet limitatief en kunnen gecombineerd worden. De varianten 
geven mogelijke ontwikkelrichtingen op de lange termijn, maar delen hiervan kunnen en moeten al in 2030 gerealiseerd zijn om de vervoervraag 
te volgen. De investeringskosten van de varianten lopen uiteen van circa € 225 tot € 725 miljoen. In de bedragen zijn de kosten voor realisatie 
van station Lunetten-Koningsweg niet opgenomen. Wel is er in alle varianten, op variant 1 na, voor het eindbeeld uitgegaan van een station 
Lunetten-Koningsweg. Onderstaande tabel bevat de belangrijkste kenmerken per variant:


• Busbaan MWKZ t.b.v. HOV-busas.  
• De SUNIJ-tram via de bestaande 


route licht versnellen door 
ongelijkvloerse kruisingen en enkele 
vervallen haltes.


• Huidige tangentlijnen vanuit 
Westraven, Nieuwegein IJsselstein 
en Vianen beter benutten.  


• Nieuwe tangentlijnen van Leidsche 
Rijn via Papendorp en MWKZ naar 
Rijnsweerd en USP (via Vaartse Rijn).


Spaak Wiel


• De SUNIJ-tram fors versnellen door 
een tunnel vanaf Jaarbeurs Zuid tot 
Westraven aan te leggen (inclusief 2 
ondergrondse stations) 


• Rest SUNIJ-lijn ook versneld (P&R 
langs A2)


• Ombuigen regionale bussen naar 
USP met overstap op SUNIJ-tram 


• Tangentlijnen langs Lunetten-
Koningsweg 


Spaak Wiel


1. HOV Bus en licht versnelde SUNIJ


2. HOV Tram (Metrokwaliteit)
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• Idem als variant 2 , plus: 
• Tram CS – Papendorp deels over 


huidig SUNIJ tracé  
• + P&R bij de Meern met tram 


• Idem als variant 2  
• passage en aansluiting trein station 


Lunetten-Koningsweg


Spaak Wiel


• Busbaan Nieuwegein over de AC 
Verhoefweg 


• Busbaan zuidelijk van de A12 
(ontsluiting A12-zone) 


• passage en aansluiting trein station 
Lunetten-Koningsweg


Spaak Wiel


• Vrij liggende busbaan parallel aan 
de A2 


• Ongelijkvloerse passage Oudenrijn 
naar Papendorp 


• Vrij liggende busbaan naast de A12 
en A27 tot Lunetten-Koningsweg 
(ontsluiting A12-zone) 


• passage en aansluiting trein station 
Lunetten-Koningsweg


Spaak Wiel


2A, HOV Tram plus


3. regiobus


4. regiobus plus


Op de laatste pagina van dit document staan de kaarten vergroot weergegeven
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5. Uitkomsten ontwerpend onderzoek
De vier varianten zijn beoordeeld volgens een beoordelingskader wat gebaseerd is op hoofddoelen van de vervolg pre-verkenning 
en specifiek is gemaakt door deze casus in de Zuidlob. 


Hoofdthema Indicator Variant 1 Variant 2 Variant 2 A Variant 3 Variant 4


1. Primaire doelen - 
bereikbaar maken van wonen 
en werken: 


a) het beter bereikbaar 
maken van USP
b) ontlasten van het 
verwacht NMCA-knelpunt 
Utrecht Centraal
c) De ontsluiting van nieuwe 
woon- en werklocaties 
d) de bouw van extra 
woningen.
e) bereikbaarheid van 
de bestaande woon- en 
werklocaties meegenomen 
wordt. 


2. Kosten


3. Haalbaarheid


4. Doorkijk na 2030


€


Capaciteitsknelpunten oplossen en voorkomen: 


• Oplossen huidige knelpunten (Utrecht CS/  van 


Zijstweg)


• Toekomstige knelpunten 2030 


Bieden van adequate bereikbaarheid voor de 


volgende doelgroepen.


1a. Huidige woningen Zuidlob naar Utrecht stad, 


station / USP


1b.  Nieuwe woningen Zuidlob (tot 2030)


1c.  Nieuwe woningen Zuidlob (na 2030)


2. Utrecht (stad en station) naar werklocaties Zuidlob


3. Zuidelijke regio naar Utrecht 


(station / USP)


4. Tangentiele stromen


5. Autoluwe woningen naar hubs


6. Bestaande P&R’s verbinden met werk en 


recreatieve locaties


Investeringskosten


Beheer- enonderhoudskosten


Exploitatiekosten


Haalbaarheid: risico’s, technische 
inpasbaarheid, en realisatietermijn 


Haalbaarheid: draagvlak omgeving


Ruimtelijke kwaliteit


Mogelijkheden tot het doorontwikkelen van 
het OV systeem
Extra OV kwaliteit bij stoppen IC’s op Lunetten 


(-Koningsweg)
Bijdrage leveren aan mobiliteitsstrategie 
ontlasting ring Utrecht


0/+ ++/++ ++/++ +/- +/-


Papendorp-as Papendorp-as Papendorp-as Papendorp-as


+/0


+


0
+


0/0


0


+


0


± 225 miljoen


€€


€


+


-


-


0


0


0/+


++/+


+


+
++


-/+


+


+


++


± 600 miljoen


€€€


€€


-


+/-


++/-


+


+


+


++/+


+


++
++


-/+


++


++


++


± 725 miljoen


€€€€


€€€


-


+/-


++/-


++


+


++


+/+


+


+
+


-/0


+


+


0


± 275 miljoen


€€


€


-


-


-


0


+


+


0/+


+


++
+


+/+


++


+


0


± 450 miljoen


€€€


€


-


--


-


0


+


++
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Algemeen: risico’s m.b.t. inpassing, draagvlak en ruimtelijke 
kwaliteit
De vier varianten geven opties aan tussen de 225 miljoen en 725 
miljoen euro investeringskosten 2. Doordat er in elke variant in stedelijk 
gebied gebouwd moet worden zijn er altijd inpassingsvraagstukken. 
Dit zit in technische haalbaarheid (ondertunneling, onderdoorgangen 
snelwegen), draagvlak vanuit de omgeving (hinder, minder haltes, OV-
baan door groen) en ruimtelijke kwaliteit (oversteekbaarheid, inpassing 
baan en haltes). In de verkenning zal doorgestudeerd moeten worden 
met voldoende aandacht voor deze aspecten.


Spaken: De bus biedt tot rond 2030 voldoende capaciteit, bij 
extra woningbouw en doorzetten mobiliteitstransitie wordt een 
fors versnelde tram de betere optie
Met het huidige beleid (woningbouw en mobiliteitstransitie) biedt een 
HOV-busvariant tot 2030 voldoende kwaliteit, mits groot matrieel wordt 
ingezet. 
Echter zijn er wel kwaliteitsvraagstukken. Zo is de knoop Westraven 
momenteel nog niet geschikt voor veel overstappers en ketenmobiliteit, 
doordat de kwaliteit van de overstap matig is. Daarnaast zijn er 
verbeteringen nodig op de corridor van Westraven naar Utrecht Centraal. 
Op deze corridor zijn verbeteringen nodig in de vorm van een busbaan 
langs de Merwedekanaalzone en de Europaweg. Ook zijn de bussen op 
de A2 niet betrouwbaar genoeg vanwege de files. 
Hoewel de HOV-busvarianten (1, 3 en 4) voldoende capaciteit tot 
rond 2030 kunnen leveren, zal de capaciteit in de periode na 2030 
tekortschieten. Wanneer precies hangt af van het tempo waarin 
woningbouw plaatsvindt en de mate waarin de mobiliteitstransitie ook in 


de bestaande Utrechtse wijken en de naburige gemeenten doorzet. Door 
het steeds grotere aantal bussen dat nodig is wordt het steeds lastiger 
om die met prioriteit af te wikkelen, zeker omdat ook fietsstromen flink 
toenemen. Hierdoor komen de busreistijden en/of stedelijke kwaliteit 
onder druk te staan. 
Het fors versnellen en vaker rijden van de SUNIJ-lijn (variant 2) zorgt 
voor een echte schaalsprong in het OV, maar is wel kostbaar. Het licht 
versnellen van SUNIJ (variant 1) zorgt beperkt voor extra kwaliteit. 
Om bussen in het centrum te verminderen is het mogelijk om buslijnen 
vanuit de regio op de SUNIJ-tram aan te laten takken. Dit is voor de 
grote bus stromen echter alleen wenselijk als de SUNIJ-lijn fors versneld 
wordt. Zonder versnelling (variant 1, 3 en 4) moeten reizigers ‘in het 
zicht van de haven’ overstappen. Een forse versnelling, via een gestrekt 
tracé, hogere frequentie, het schrappen van haltes in Nieuwegein en 
IJsselstein en het ongelijkvloers maken en/of extra beveiligen van enkele 
overgangen in Nieuwegein maakt de schaalsprong naar verwachting 
wel mogelijk. Hierdoor wordt het mogelijk om in Nieuwegein Centrum 
(of evt. Westraven) een overstap te bieden en dan snel Utrecht Centrum 
in te rijden. De kortere reistijd maakt dat een P&R aan de A2 interessant 
wordt.
Eventueel kan (in variant 1, 3 en 4) tijdelijk de druk op de binnenstad 
verlicht worden door streeklijnen te laten stoppen op een knoop, en 
daarna door te laten rijden naar een bestemming buiten het centrum 
(bijv. USP). Met dit ‘aantakken en doorrijden’ blijft het kwaliteitsverlies 
beperkt. Zeker als er op Lunetten-Koningsweg een goede overstap op 
de trein ontstaat.  


2 Inschattingen op basis van kentallen, geen ramingen gemaakt. Bij de inschattingen zijn alleen investeringskosten meegenomen. Versnelde afschrijving van de SUNIJ- 


lijn (een infra-investering van 100 mln euro) moet worden meegenomen. De mate waarin is afhankelijk van de nadere uitwerking van deze varianten.
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Wiel: ontlast spaken en ontsluit woningbouw A12 zone
Met HOV-bus kan een samenhangend netwerk van tangentlijnen worden 
geboden waarmee Utrecht Centraal wordt ontlast. Het wiel heeft een 
functie in kwaliteit bieden voor reizigers buiten het centrum om en is 
daarnaast op termijn nodig om de A12-zone met HOV te ontsluiten. 
Met de plannen tot 2030 hebben wielvarianten vooral op het stuk tussen 
Westraven en USP een hoge vervoervraag. De vervoervraag hangt sterk 
af van de reistijd en goede overstap op het nieuw te realiseren station 
Lunetten-Koningsweg.


Vormgeving van een wiel dat hoogwaardig genoeg is om reizigers 
voldoende kwaliteit en capaciteit te bieden is een behoorlijke uitdaging. 
Aan de westkant is vooral een congestievrije en snelle passage van het 
Amsterdam-Rijnkanaal lastig. Oostelijk van Westraven is de opgave 
vooral om de route vanaf Westraven via Lunetten-Koningsweg naar 
USP in te passen en snel genoeg te maken. Een nieuw station Lunetten-
Koningsweg is overigens niet voor 2030 te verwachten waardoor de 
route via de Waterlinieweg voor de kortere termijn de snelste verbinding 
biedt. 


De ontwikkeling van het wiel is niet direct gekoppeld aan woningbouw 
tot 2030. Het wiel dient totdat de A-12 zone ontwikkeld wordt vooral om 
stromen om het centrum heen te faciliteren (bijv. lijn 34 – Westraven 
naar USP). Ook in U-Ned 2025 worden het wiel doorontwikkeld. Na 2030 
biedt het wiel kansen om de A12-zone te ontsluiten. Hier zal echter meer 
voor nodig zijn dan alleen een wiel. Vanuit deze zone zal de grootste OV-
stroom, ook met zeer goede oost-west ontsluiting, nog steeds richting 
het centrum zijn. Op termijn, afhankelijk van gebiedsontwikkelingen en 
de bediening van station Lunetten-Koningsweg, kan het wiel mogelijk 
als tram worden ontwikkeld. 
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6. Kantelpunten en paden richting de toekomst 


Tot 2030 voldoet een HOV-bussysteem voor zowel wiel- als 
spaak, wel is er aanvullende infrastructuur nodig
De woningbouw langs de MWKZ kan in eerste instantie ontsloten worden 
met een HOV-busroute. Hiervoor is vrijliggende businfrastructuur met 
haltes nodig. In U-Ned 2025 zijn hiervoor al enkele opties uitgewerkt.


Kantelpunt: rond 2030 capaciteit spaak
De studie laat duidelijk een kantelpunt zien: de capaciteit van de spaak. Bij 
een verdergaande groei die wordt versterkt door de mobiliteitstransitie 
wordt het afwikkelen van busverkeer op maaiveld steeds lastiger. 
Aan de start van de verkenning zal een bestuurlijk gesprek gevoerd 
moeten worden in hoeverre partijen bereid zijn een ongelijkvloers 
getraceerde HOV-tram met hoge gemiddelde snelheid en capaciteit 
als oplossing mee te nemen in de verkenning voor de spaak langs de 
Merwedekanaalzone. De oplossing kan ook worden gezocht door op de 
drukste as alleen bussen met grote capaciteit te gebruiken en bussen 
met lagere capaciteit aan te takken op een overstappunt als Papendorp 
of Westraven. 
Hoe meer er wordt gebouwd, en hoe sterker de mobiliteitstransitie is hoe 
eerder het kantelpunt optreedt. Met het huidige beleid zal het kantelpunt 
tussen 2030 en 2040 optreden. Dit kantelpunt zal alleen voorkomen 
in de varianten die sterk leunen op de busverbindingen (variant 1, 3 en 
4). Het sterk op de mobiliteitstransitie inzetten zorgt dat dit kantelpunt 
eerder bereikt wordt. 
Investeringen in het wiel leiden tot ontlasting op de spaken en kwaliteit 
voor reizigers, zeker in combinatie met de ontwikkeling van station 
Lunetten-Koningsweg. Een echt kantelpunt voor het wiel treedt op als 
de A12-zone wordt ontwikkeld. 


Twee paden: Blijven inzetten op HOV-bus of transitie naar metro-achtig 
tramsysteem  
Aanvullende woningbouwambities op de huidige harde plannen 
(na 2030) en een doorzettende mobiliteitstransitie in Utrecht en de 
omliggende gemeenten zorgt ervoor dat er nieuwe oplossingsrichtingen 
nodig zijn. Er zijn grofweg twee paden uit te stippelen: 
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Pad 1: Inzetten op de verdere uitbouw van HOV-bus


Het bus systeem wordt uitgebouwd en er wordt zoveel mogelijk ingezet op HOV-lijnen met een grote vervoercapaciteit 
(‘trambus-achtig’) die de drukke relaties op de spaken bedienen (variant 1, 3 en 4). De MWKZ wordt met twee HOV-assen 
bediend, zowel richting centrum als richting USP. In eerste instantie wordt voor Leidsche Rijn ingezet op het uitbouwen van 
het huidig OV-systeem met een tangent via Vaartsche Rijn en Rijnsweerd. De SUNIJ-lijn wordt versneld door realisatie van 
enkele ongelijkvloerse kruisingen en opheffen van zwakkere, ontsluitende tramhaltes (variant 1). De niet centrum gerichte 
verplaatsingen worden met HOV-buslijnen bediend op de momenten dat er voldoende vervoervraag is. Om de bus-assen 
aan de jaarbeurszijde van het station te ontlasten rijden ‘kleinere’ streeklijnen via het principe ‘aantakken en doorrijden’ via 
Westraven of Papendorp door naar bijvoorbeeld het USP. 
De stapsgewijze uitbouw van het Wiel, maar ook tangentlijnen uit Vianen, Nieuwegein en IJsselstein zorgen voor ontlasting 
van de centrumgerichte buslijnen en de overstap bij het centraal station. Ook met een uitgebouwd wiel zal de stroom richting 
het centrum de grootste blijven.


Woningbouw tot 2030 wordt in dit pad mogelijk gemaakt. Er is echter geen ruimte voor een vergaande mobiliteitstransitie of 
extra verstedelijking dan de tot 2030 geplande woningen.  


Strategie


Effect
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Pad 2: Inzetten op een schaalsprong met HOV-tram:


De SUNIJ-lijn wordt in zijn geheel versneld en binnen Utrecht omgelegd via de MWKZ omdat de verwachting is dat daar 
meer vervoervraag is dan langs de Beneluxlaan (variant 2). Ook biedt deze route, bij de juiste inpassing, de mogelijkheid een 
snellere en directere route te creëren voor de relatie met Nieuwegein en IJsselstein inclusief koppeling met een grote P&R 
en overstapknoop langs de A2. 
De vraag is hoe de ontsluitende functie voor MWKZ (meerdere haltes) zich hier verhoudt met een snellere verbinding met 
Nieuwegein en IJsselstein (zo min mogelijk haltes). De snelheid van een ongelijkvloerse tram is twee keer zo hoog (gemiddeld 
35-40 km/u) dan met een op maaiveld ingepaste tram mogelijk is. Dat biedt ook mogelijkheden voor een snelle verbinding 
tussen de A12 zone en Utrecht Centraal.
De vraag is hoe deze tram in het netwerk moet worden ingepast: doorkoppeling naar USP via de bestaande tramroute, of is er 
op termijn een route door de binnenstad wenselijk om ook daar capaciteit te bieden en het aantal voertuigen te verminderen? 
De regionale functie van Nieuwegein en IJsselstein naar Utrecht Centraal kan natuurlijk ook via de bestaande route langs 
de Beneluxlaan worden afgewikkeld. De vraag wat de meerwaarde is van een routewijziging via MWKZ kan in de verkenning 
worden meegenomen.


Dit pad maakt naast de harde woningbouwplannen en een mobiliteitstransitie ook woningbouwplannen na 2030 mogelijk. 
Door extra capaciteit op de spaak wordt bijvoorbeeld de ontsluiting van de A12 zone mogelijk. Ook zorgt het ervoor dat de 
groei van het OV door een vergaande mobiliteitstransitie in de bestaande Utrechtse stad en de omliggende gemeenten 
mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om extra P&R’s met hoge capaciteit te realiseren wat 
de ring Utrecht kan ontlasten.


Strategie


Effect


Fasering van pad 1 en 2
Voor de kortere termijn is eigenlijk alleen pad 1 (inzetten op bus) mogelijk. HOV-bus biedt de mogelijkheid om op de kortere termijn de geplande won-
ingbouw te ontsluiten. Het lijkt niet realistisch om voor 2030 langs de MWKZ een ondergrondse tram te realiseren, ook al zou blijken dat dit het beste
ontwikkelpad voor de toekomst is. Er zal dus altijd een periode zijn waarbij wordt ingezet op nieuwe busbanen.
Op de langere termijn is er geen ingroei van pad 1 (HOV-bus) naar pad 2 (HOV tram) mogelijk. Er zal dan gekozen moeten worden tussen investeren 
in busbanen (bijv. langs de A2, of in Nieuwegein) of fors versnellen van de SUNIJ-lijn. 
Wel is het mogelijk, als voor pad 2 gekozen wordt, om de onderdoorgangen voor de tram (bijv. een tunnel onder het Europaplein door, of ongelijkvloers 
de op- en afritten van de A12 kruisen) eerst voor bussen te gebruiken. 
In de afweging tussen de paden zullen ook reeds geplande investeringen meegenomen moeten worden. Een voorbeeld hiervan is de geplande in-
vesteringen in de SUNIJ vernieuwing.
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7. Aanbevelingen
Vanuit de analyse en ontwerpend onderzoek worden een aantal aanbevelingen aan de verkenning meegegeven.


1.  Doorkijk na 2030: transitie en woningbouw
Deze studie laat zien dat doorkijken tot na 2030 belangrijk is om voor- 
en nadelen van de varianten goed in beeld te brengen. Hierbij zijn er de 
volgende aandachtspunten:


•     Het meenemen van de mobiliteitstransitie in bestaand stedelijk ge-
bied. In de verkeersmodellen is de mobiliteitstransitie van de bestaande 
wijken in Utrecht slechts deels meegenomen. De doorrekeningen met 
het Dashboard Verstedelijking laten zien dat er een nog veel grotere po-
tentiele groei van het OV is die vooral uit bestaand gebied komt. In de 
verkenning moet daarom gekeken worden of en hoe de transitie van de 
bestaande stad naar OV en fiets meegenomen wordt in de modellen zo-
dat duidelijk wordt wat de ambities betekenen voor de capaciteit van het 
OV. Dat geldt zowel voor Utrecht, maar ook voor Nieuwegein, IJsselstein 
en Vianen.


•     Het meenemen van de woningbouwplannen na 2030. En vooral hoe 
de eventuele ontwikkelingen in de A12-zone, en binnenstede- lijk (in Utre-
cht, Niewegein, IJsselstein, kern Vijfherenlanden) met (H)OV ontsloten 
kunnen worden. De vraag is vooral hoeveel druk deze ontwikkeling op 
de spaken zet, maar ook hoe het wiel gebruikt kan worden om een opti-
male ontsluiting te bereiken en de spaak kan worden ontlast. Ook de 
meerwaarde van een metro-achtige tram op de spaak kan hierin worden 
meegenomen.


2.   Capaciteit bussysteem (snelheid, bediening en netwerk voor 
kantelpunt, en wanneer exact kantelpunt)
Er moet nader onderzocht worden welke capaciteit van het bussysteem 
mogelijk is, gelet op de busroutes en kruisend verkeer. Aan de hand van 
scenario’s kan een groeipad geschetst worden van welk vervoervolume 
gerealiseerd wordt en welke maatregelen er nodig zijn om te zorgen dat 
er ook op termijn voldoende capaciteit is. In de verkenning dient nad-
er ingezoomd te worden op de capaciteit van de drukke busroutes en 
moet bepaald worden hoeveel bussen (en lengte bussen) het maximum 
zijn op deze routes. Dit maximum wordt beïnvloed door OV ingrepen 
(netwerk, inzet grotere voertuigen) en de impact op ander verkeer, met 
name kruisend fietsverkeer. 


Onderzoekspunten voor de verkenning
Er is een aantal onderzoekspunten waar in de verkenning verder op zal moeten ingaan:
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3.  Inpassingsvraagstukken ongelijkvloerse oplossingen
Er is meer onderzoek nodig naar de wenselijkheid van ongelijkvloerse 
oplossingen voor busbanen en de SUNIJ-lijn. De reistijd, kwaliteit en ca-
paciteit gaat door deze infrastructuur omhoog, maar ze zijn kostbaar 
en doen mogelijk afbreuk aan stedenbouwkundige kwaliteit. De locaties 
waar zowel de capaciteit als de stedenbouwkundige inpassing spelen 
zijn: de Europalaan (MWKZ), Anne Frankplein, de A12 busbaan (Wiel), 
de busbaan langs de AC Verhoefweg, de A2 busbaan, een eventuele on-
derdoorgang van knooppunt Oudenrijn, passage van het Amsterdam-Ri-
jnkanaal, de passage van Lunetten-Koningsweg (buiten de Verkenning?), 
de kruispunten en haltes van de SUNIJ-lijn in Nieuwegein en IJsselstein, 
maar ook de realisatie van een P&R langs de A12 en A2.


4.   Verder inzoomen op vervoerwaarde en exploitatie
In de verkenning zal dieper ingezoomd moeten worden op de vervo-
erwaarde, exploitatiekosten en opbrengsten/baten van het gehele OV-
netwerk in relatie tot de ontwikkelingen. Het is hierbij eigenlijk onvermi-
jdelijk ook bus- en tramlijnen buiten de Zuidlob te betrekken omdat het 
netwerk als geheel zowel invloed heeft op vervoerwaarde als exploitatie. 
Ook een aspect als welke lijnen rijden er door de binnenstad zijn hierbij 
van belang.


5.   Onderzoek doen naar de fasering en bestaande stad
In deze quickscan is gekeken naar de eerste fasering van de maatregel-
en. De verkenning zal op een groter detailniveau uitspraak moeten doen 
over de fasering van de maatregelen. Hierbij moeten afhankelijkheden 
van woningbouw, snelheid van de mobiliteitstransitie en andere grote 
projecten in de stad meegenomen worden. Ook zal er gekeken moeten 
worden hoe het OV wordt ingevuld in de bestaande stad (Kanaleneiland) 
als voor omlegging van de tram wordt gekozen. 
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1. HOV Bus en licht versnelde SUNIJ


2. HOV Tram (Metrokwaliteit) 2A, HOV Tram plus
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3. regiobus 4. regiobus plus
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Bijlage: Portfolio USP partners 
 
De volgende bedrijven en kennisinstellingen zijn mede ondertekenaars van de propositie “Schaalsprong OV en 
verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht”  
 


Utrecht Science Park 


Stichting Utrecht Science Park behartigt samen met de gebiedspartners de belangen van het Utrecht Science 


Park: een innovatieve science community voor de versnelde ontwikkeling van een gezondere, duurzame 


samenleving. Op loopafstand van elkaar werken hier ruim 75.000 studenten, wetenschappers en medewerkers 


van gerenommeerde medische centra, kennisinstellingen en bedrijven intensief samen aan het ontwikkelen en 


toepassen van baanbrekende wetenschap en oplossingen op het gebied van gezondheidzorg, life sciences en 


duurzaamheid. Het Utrecht Science Park is als grootste science park van Nederland een inspirerende hotspot 


met optimale omgeving, omstandigheden en ondersteuning voor onderlinge ontmoeting, kennisuitwisseling en 


samenwerking op regionaal, nationaal en internationaal niveau. 
 


Universiteit Utrecht 


De universiteit Utrecht bestaat sinds 26 maart 1636 en is met ruim 32.000 studenten en 7400 medewerkers 


een van de grootste Nederlandse universiteiten. De Universiteit Utrecht heeft zeven faculteiten die gezamenlijk 


het hele wetenschappelijke spectrum van onderzoek en onderwijs bestrijken. Dit onderwijs wordt gegeven 


verspreid over 3 campussen: de International Campus Utrecht, Binnenstadscampus Universiteitskwartier en 


Campus Utrecht Science Park.   


 


Hogeschool Utrecht 


Hier komt alles samen: Hogeschool Utrecht is een plek waar bijna 40.000 studenten, docenten en professionals 


elke dag samen bouwen aan de toekomst. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt de HU aan 


professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk. En we doen meer: de HU wil een belangrijke bijdrage 


leveren aan de kwaliteit van (samen)leven in onze stedelijke omgeving.  


 


UMCU 


Het UMC Utrecht heeft als missie om de gezondheid van kinderen en volwassenen te verbeteren en de zorg 


van morgen te creëren. Hiervoor richten we ons op drie kerntaken: Zorg, Onderzoek en Onderwijs. Bij ons 


werken 11.513 medewerkers en 1600 wetenschappelijke medewerkers. In 2019 leverden wij zorg aan 225.579 


patiënten, schreven 3947 studenten zich in en werden 2623 wetenschappelijke publicaties geschreven. 


 


Prinses Máximacentrum voor kinderoncologie 


Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland kanker. Om kinderen te kunnen genezen van kanker is alle 


zorg en onderzoek in Nederland geconcentreerd in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in 


Utrecht op het Utrecht Science Park. Het Prinses Máxima Centrum is het grootste kinderoncologisch centrum 


van Europa waar zorg en onderzoek nauw met elkaar verweven zijn. Er werken circa 1500 medewerkers, 


waaronder 400 wetenschappers en meer dan 800 zorgprofessionals. 


 


Nutricia Danone 


De Danone Nutricia Research locatie op het Science park in Utrecht is de corporate research locatie waarin 


Danone al haar onderzoek voor haar Specialized Nutrition divisie heeft samengebracht voor haar onderzoek 


naar innovatieve baby voeding en medische voedingen en huisvest 680 medewerkers. Naast haar medewerkers 


ontvangt Danone Nutricia research op jaar basis ongeveer 12.000 bezoekers van over de gehele wereld om 


kennis te nemen van de onderzoeksresultaten en nieuwe producten. 


 
  







Hubrecht instituut  


Het onderzoek binnen het Hubrecht Institute (onderdeel van de KNAW) richt zich op de ontwikkelings- en 


stamcelbiologie. Het kennisinstituut heeft 25 onderzoeksgroepen met ongeveer 300 medewerkers met 


daarnaast 200 gastonderzoekers, studenten en stagiairs die fundamenteel, multidisciplinair onderzoek 


verrichten op gezonde en zieke cellen, weefsels en organismen. Het wereldvermaarde instituut is dynamisch, 


divers met jonge onderzoekers van veel verschillende nationaliteiten. 


 


Bilthoven Biologicals 


Bilthoven Biologicals (BBio) – sinds 2012 onderdeel van Cyrus Poonawalla Group–, is een wereldwijd opererend 


biofarmaceutisch bedrijf dat vaccins produceert zoals polio, difterie-tetanus-polio (DTP) en BCG. Bij BBio 


werken 550 gedreven medewerkers die dagelijks hun expertise en kennis inzetten om de wereldbevolking een 


kans te geven op een leven zonder ziektes.  


 
Genmab 
Genmab is een internationaal, beursgenoteerd biotechnologiebedrijf dat innovatieve therapeutische 
medicijnen op basis van antilichamen ontwikkelt, om daarmee het leven te verbeteren van patiënten met 
ziekten als kanker. Bij Genmab werken wereldwijd circa 1000 mensen, waaronder circa 400 in de research and 
development vestiging in Utrecht. Genmab heeft drie medicijnen ontwikkeld die door partners op de markt zijn 
gebracht en heeft een groot aantal producten in de klinische en preklinische pijplijn.  


 


Intravacc 


Intravacc, gevestigd op het Utrecht Science Park Bilthoven, is een wereldwijd toonaangevende organisatie met 


jarenlange ervaring in translationele vaccinologie. Als onafhankelijke klinische ontwikkelings- en 


productieorganisatie (CDMO) in de vaccinindustrie met ca. 140 medewerkers heeft Intravacc een zeer brede 


expertise die de kloof overbrugt tussen ontdekking, GMP-productie op proefschaal, tot fase I/II klinische 


onderzoeken. 


 


Kromhout Kazerne  


De Kromhout Kazerne heeft 200 jaar Defensiegeschiedenis en onderdelen van de Koninklijke Landmacht, het 


Defensie Ondersteuningscommando en Defensie Materieel Organisatie zijn er gevestigd. Het groene 


kantorencomplex heeft 3400 werkplekken (78.000 m2 kantoorvloer) en ook sport-, vergader-, restaurant- en 


legeringsfaciliteiten. 


In 2010 is de nieuwe kazerne in gebruik genomen, een publiek-private samenwerking die Defensie is 


aangegaan met onder meer het bedrijf Komfort. 


 


A.S.R. 


De rijke historie van a.s.r. begint in 1720. 300 jaar later, is a.s.r. één van de grootste verzekeraars in Nederland. 


Als onderdeel van haar missie wil a.s.r. in de maatschappij de volgende rollen vervullen: een verzekeraar waar 


klanten op kunnen vertrouwen, een stabiele financiële instelling, een mensgerichte werkgever en een 


waardevolle deelnemer aan de maatschappij. Bij a.s.r. werken ruim 4000 medewerkers waarvan zo’n 3.500 op 


het hoofdkantoor in Utrecht op kantorenpark Rijnsweerd. 


 


Kantorenpark Rijnsweerd 


De ambitie van het Kantorenpark Rijnsweerd is uit te groeien tot één van de top-woon-werkgebieden in de 


regio en mogelijk zelfs in Nederland. Dit willen we realiseren door op een gezonde manier economisch en 


ruimtelijk het kantorenpark te ontwikkelen in relatie tot het naastgelegen Utrecht Science Park en het gebied 


beter te verbinden met de stad en regio. Het verbeteren van de bereikbaarheid van Rijnsweerd op een 


toekomstbestendige wijze in relatie tot en in samenwerking met het Utrecht Science Park is een essentiële 


randvoorwaarde om onze ambities te verwezenlijken. 


 



http://cyruspoonawallagroup.com/





PwC 


PwC Nederland is gehuisvest op 14 locaties in Nederland waar in totaal ongeveer 5500 collega's werken. PwC 


bestaat uit drie Lines of Services (Assurance, Tax, Advisory) die diensten leveren aan onze klanten ondersteund 


door Internal Firm Services welke de support aan onze organisatie leveren zoals IT, Finance, Huisvesting, 


Marketing, etc. Sinds de zomer van 2007 is PwC gehuisvest in Rijnsweerd. Onze locatie daar is de standplaats 


voor ongeveer 500 collega's. Ook is deze locatie, vanwege zijn ligging in het midden van het land, een favoriete 


ontmoetingsplek als collega's elkaar vanuit verschillende locaties willen ontmoeten. 
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Geachte leden van de raad,

Op 8 december jl. hebben wij u onder geheimhouding geïnformeerd over de totstandkoming van en 
de vervolgprocedure voor de Propositie Nationaal Groeifonds, die het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat mede namens gemeente, provincie Utrecht en U-10 heeft ingediend voor het Nationaal 
Groeifonds bij de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat. In deze brief hebben 
we u ook nader geïnformeerd over inhoud van de propositie. Vanuit uw raad is ons uitdrukkelijk 
verzocht u alsnog onder geheimhouding een afschrift van het gehele propositieformulier te 
verstrekken. 

Wij voldoen hierbij aan dit verzoek. Wij wijzen u nogmaals op het door de rijksoverheid aangegeven 
belang om eerst hun interne procedure rond het Nationaal Groeifonds te doorlopen, voordat de 
concrete proposities bekend worden gemaakt. 

Geheimhouding
Op deze brief, de ‘Propositie Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht
(door investeren in Lightrail Merwedelijn en Waterlinielijn)’ en de brief van 8 december jl. hebben wij 
op grond van artikel 55 lid 1, 86 lid 2 en 25 lid 2 van de Gemeentewet om redenen genoemd in artikel 
10 lid 2 sub b en g van de Wob vooralsnog permanente geheimhouding opgelegd. 
De gemeente, provincie en medeoverheden in de regio Utrecht hebben er financieel belang bij dat 
Utrecht rijksgelden krijgt voor de aanleg van nieuwe OV-knooppunten en lightrailverbindingen. 
Openbaarmaking voorafgaand aan het kabinetsbesluit schendt de vertrouwelijkheid van het interne 
besluitvormingsproces van het rijk, waarbij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat indient bij 
de Ministeries van Financien en Economische zaken. Hiermee wordt de kans van slagen van de 
propositie negatief beïnvloed. De Provincie Utrecht is betrokken en heeft onder geheimhouding de 
Provinciale Staten over de propositie geïnformeerd.

Omdat in het propositievoorstel meerdere belangen samenkomen, kunnen wij op dit moment niet 
goed beoordelen welke onderdelen tijdelijke dan wel permanente geheimhouding vragen. Wanneer 

http://www.utrecht.nl/
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het kabinet besluit over de proposities zal de geheimhouding opnieuw beoordeeld worden en zullen 
wij de onderdelen waarvoor dat mogelijk is openbaar beschikbaar stellen. 

Wij zullen bij deze beoordeling van de geheimhouding ook onze brief ‘Propositie Nationaal 
Groeifonds’ van 8 december jl. betrekken. Bovenstaande onderbouwing van de geheimhouding op 
basis van de Wob geldt ook voor deze brief.

Bijlagen
De propositie bouwt voort op uw raadsbesluiten over het Verstedelijkings- en mobiliteitsconcept Wiel 
met Spaken (U Ned) van 17 oktober 2019 en ‘Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’ 
van 18 juni 2020. Aan de propositie liggen verschillende studies ten grondslag, een aantal daarvan is 
als bijlage aan de propositie toegevoegd. Het merendeel van deze bijlagen is openbaar (op intranet) 
beschikbaar en eerder met uw raad gedeeld, zie pagina 23 van de propositie. Dit geldt nog niet voor 
de bijlage “Maatschappelijke businesscase Wiel met Spaken - Gemeente Utrecht en G4 - 
Eindrapportage versie 15 juli 2020”. In dit rapport is op hoofdlijnen een kosten-batenanalyse 
uitgevoerd van twee ontwikkelvarianten. Dit zijn twee hypothetische varianten, opgesteld in het 
voorjaar 2020 op basis van toenmalige inzichten uit RSU- en MIRT-onderzoek. Met de vaststelling 
van ‘Utrecht Nabij’ in het BO MIRT en de totstandkoming van de RSU is meer zicht ontstaan op 
ontwikkelmogelijkheden langs het Wiel met Spaken. Wij zullen u binnenkort in openbaarheid nader 
informeren over dit onderzoek.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,
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1 Hieronder vallen infrastructurele projecten in brede zin, zoals mobiliteitsinfrastructuur (spoor, luchtvaart, 
havens, wegen), digitale infrastructuur en energie-infrastructuur. 
2 Dit terrein omvat fundamenteel onderzoek, doorontwikkeling van nieuwe technologieën, medicijnen of ideeën, 
innovatieve startups en wetenschapsinfrastructuur. 
3 Hieronder vallen projecten op het gebied van onderwijs en vaardigheden, ofwel investeringen in het menselijk 
kapitaal. 

Titel voorstel:  Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht 

Terrein:        ☒ Infrastructuur1 ☐ R&D en innovatie2  ☐ Kennisontwikkeling3 

Indienende instantie(s): Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
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(zie portfolio in bijlage) 
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Contactpersoon 4: Provincie Utrecht, Bart Althuis, 0618300493, bart.althuis@provincie-utrecht.nl 

Aantal bijlagen: 7           ☒ inclusief MKBA 
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I. Samenvatting 
 

Schaalsprong OV en verstedelijking  

De Metropoolregio Utrecht (MRU) ligt in het centrum van Nederland; een kennisintensieve, Europese 

topregio, met name gericht op Life Sciences and Health. De regio levert een belangrijke bijdrage aan 

het BBP, talentontwikkeling en de innovatiekracht van Nederland. De regio wordt doorkruist door de 

belangrijkste noord-zuid en oost-westverbindingen van Nederland (A2, A12, A27 en A28) en Utrecht 

Centraal is het grootste OV-overstappunt van Nederland. Goede doorstroming op deze wegen en op 

het spoor is van essentieel belang voor Nederland: het is de draaischijf van ons economisch verkeer. 

Door de aantrekkelijkheid van deze regio als vestigingsplaats voor inwoners en ondernemers wordt de 

druk op die doorstroming groter en ontstaan nog steeds knelpunten, ondanks al voorgenomen 

aanpassingen aan A12 en A27. Het is daarom voor Nederland en voor de regio Utrecht van groot 

belang ruimte voor groei in het mobiliteitsnetwerk te creëren.  

Een investering in twee lightrailverbindingen creëert die ruimte: de verbindingen ontlasten het 

zuidelijke en oostelijke deel van de Ring Utrecht, verminderen de druk op station Utrecht Centraal en 

verbeteren daarmee de bereikbaarheid van Nederland en Utrecht. Deze lightrailverbindingen zijn 

faciliterend aan innovatie en onderwijs op het Utrecht Science Park en aan de grote 

verstedelijkingsdruk in Midden Nederland. Zo passen deze verbindingen binnen de groeistrategie van 

het kabinet die het Groeifonds ondersteunt.  

Om agglomeratievoordelen (kennis, bereikbaarheid, vestigingsklimaat) te vergroten en de nadelen 

(knellende woningmarkt, congestie) te beperken, is de onderliggende visie van de MRU een 

multimodale schaalsprong mobiliteit. Dit is het ‘wiel met spaken’: een netwerk van snel en 

hoogfrequent OV als fundament voor de afwikkeling van metropolitane en regionale 

mobiliteitsbewegingen. Zo vermindert de lokale verkeersdruk op het hoofdwegennet en op het 

(inter)nationaal spoornetwerk en verbetert de doorstroming (ook nationaal). Voortbouwend op 

bestaande spaken (SUNIJ- en Uithoflijn) bestaat deze schaalsprong uit de aanleg van twee 

lightrailverbindingen:  

1. De Waterlinielijn: verbinding om de zuid vanaf knooppunt A12-Westraven via Lunetten-

Koningsweg naar USP en Zeist, gekoppeld aan dubbelstation Lunetten-Koningsweg, om het 

lightrail netwerk te verbinden met landelijk en regionaal spoor 

2. De Merwedelijn: versnelling van de huidige SUNIJ-lijn en een aftakking naar Papendorp, 

aansluitend op de verstedelijkingsslag in Utrecht Zuidwest (Merwedekanaalzone), A12 zone 

en Nieuwegein 

Het gaat hierbij tezamen om een eenmalige investering van 2,43 miljard euro (incl BTW). Voor een 

deel van deze investering hebben Rijk en regio in de MIRT Verkenning OV en Wonen 380 miljoen 

euro gereserveerd (gestart zomer 2020).  
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II. Voorstelomschrijving  
 

Probleem en doelstelling  

Bereikbaarheid is één van de zes gebieden uit de economische groeistrategie van het kabinet. In de 

Metropoolregio Utrecht (MRU) kruisen de belangrijkste wegverbindingen elkaar en ligt het 

belangrijkste OV-knooppunt van Nederland.  

De MRU is een aantrekkelijke locatie voor wonen en werken: in een economisch hoogproductieve 

omgeving nabij groen en water met goede verbindingen naar nabije economische regio’s willen veel 

inwoners en ondernemers zich vestigen. Dit creëert grote druk op schaarse woon- en werklocaties, en 

op de bereikbaarheid van de regio. Vervoersmodellen laten zien dat in de nabije toekomst meer 

knelpunten ontstaan – hetgeen zich vertaalt in economisch verlies voor de regio en voor 

ondernemend Nederland. Het hoofdwegennet rondom Utrecht is de ‘Draaischijf Nederland’ en 

knelpunten op de Ring Utrecht belasten ook transporterend en ondernemend Nederland.  

Deze propositie, onderdeel van een multimodale mobiliteitssprong in de MRU, betreft de aanleg van 

twee lightrailverbindingen en een dubbelstation, hierna genoemd “lightrailverbindingen”. De propositie 

heeft als doel het verbeteren van de bereikbaarheid van Nederland en de MRU en is faciliterend aan 

innovatie en onderwijs op het Utrecht Science Park (USP) en aan de grote verstedelijkingsdruk in 

Midden Nederland. Aanleg van de lightrailverbindingen ontlast de Ring Utrecht en Utrecht Centraal en 

verbetert de doorstroming op het nationale hoofdwegennet en op het spoor. Het verlicht de druk op de 

bereikbaarheid van economische toplocaties zoals het USP en het maakt een grotere ontwikkeling 

van woningbouwlocaties mogelijk. En levert zo een bijdrage aan het verminderen van de grote druk op 

de woningmarkt.  

De beoogde effecten van de lightrailverbindingen in de periode tot 2040 zijn 

a) Vermindering van congestie op de ring Utrecht van 5 tot 14 procent minder motorvoertuigen in de 

ochtendspits ten opzichte van een autonoom groeiscenario, mede afhankelijk van flankerende 

beleidsmaatregelen. 

b) Groeiruimte op het spoor en op Utrecht Centraal voor (inter)nationale reizigersstromen doordat 20 

procent van de regionale bus- en tramreizigers niet meer in- of uitstapt op Utrecht Centraal  

c) Ruimte voor groei van het USP als nationale innovatie- en onderwijshub voor life science and 

health voorbij de huidige groeiruimte van 4000 science gerelateerde arbeidsplaatsen.  

d) Gezonde verstedelijking realiseren met de bouw van 60.000 woningen en de groei van 50.000 

banen in de directe invloedssfeer van de lightrailverbindingen.  

Hiermee munt het project een aantal kansen uit voor het duurzaam versterken van het groeivermogen 

van Nederland, zoals het verder uitbouwen van innovatie- en agglomeratiekracht en versterking van 

het vestigingsklimaat. Zekerheid over lightrailinvesteringen trekt private investeerders met name door 

de uitbreidingsmogelijkheden op het USP en de ontwikkelmogelijkheden op ov knooppunten. 

Bovendien maakt lightrail een vorm van duurzame verstedelijking mogelijk met een gezonde 

levensstijl als uitgangspunt, het sparen van waardevolle landschappen en een beperkte CO2 uitstoot. 

Het project sluit aan bij prioriteiten en beleidsrichtingen van het kabinet, zoals het versterken van 

stedelijk netwerk (NOVI), stimuleren van missie gedreven innovatie, duurzame mobiliteit en een 

toegankelijke woningmarkt.  

 

Omschrijving project 

Het project is een fundamentele stap in de schaalsprong die de regio doormaakt van het huidige 

monocentrische model met Utrecht Centraal als enige hoofdknoop naar een polycentrisch model met 

meerdere hoofdknopen. Ook in andere metropoolregio’s van Nederland is een vergelijkbare 

ontwikkeling waar te nemen.  
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De meest urgente stap richting dit polycentrische model bestaat uit de aanleg van een lightrail netwerk 

in het zuidelijke deel. Deze bestaat uit drie onderdelen: 

1. De realisatie van de Waterlinielijn vanaf knooppunt A12 Westraven, via het USP, naar Zeist. Deze 

verbinding halteert bij de nieuwe knoop Lunetten-Koningsweg en ontlast hoofdknoop Utrecht 

Centraal. Voor OV-reizigers ontstaat een “short cut” tussen Lunetten-Koningsweg en het USP, 

zodat niet alle reizigers die vanuit andere delen van Nederland naar het USP willen op Utrecht 

Centraal hoeven over te stappen.  

2. De versnelling van de huidige SuNij-lijn onder de noemer Merwedelijn, waaronder een aftakking 

naar Papendorp, aansluitend op de verstedelijkingsslag in Utrecht Zuidwest, A12 zone en 

Nieuwegein. Omvangrijke binnenstedelijke woningbouwontwikkeling in Utrecht Zuidwest en 

Nieuwgein wordt met deze verbinding mogelijk.  

3. De realisatie van dubbelstation Lunetten-Koningsweg als overstappunt van het nationaal 

spoornetwerk naar het lightrail netwerk.  

De verwachte effecten van deze lijnen voor de beoogde doelen zijn groot: ontlasting van het nationaal 

en lokaal hoofdwegennet (a) en hoofdspoor (b), ruimte voor het innovatief ecosysteem in de regio (c) 

en mogelijk maken van verstedelijking (d). 

a) De realisatie van het lightrail netwerk levert langs twee lijnen een bijdrage aan het beperken van 

de groei van het autoverkeer op de Ring rondom Utrecht. De Waterlinielijn zal een aantrekkelijk 

alternatief zijn voor de autoritten binnen de regio waar in veel gevallen gebruik wordt gemaakt van 

de Ring Utrecht, en door een overstap te bieden op hubs langs snelweglocaties wordt 

bewerkstelligd dat forenzen en bezoekers van de stad voor de ring op het OV overstappen. 

Realisatie van lightrail zorgt (samen met complementaire maatregelen in regionaal OV en 

flankerende maatregelen zoals parkeerbeleid, fietsinvesteringen en werkgeversaanpak) voor een 

reductie tot 14% van het autoverkeer op de Ring in 2040 ten opzichte van autonome groei4.  

 

b) Ook het hoofdspoor wordt ontlast met de twee lightrailverbindingen. Terwijl het OV-aandeel met 

deze ingrepen provinciebreed aanzienlijk toeneemt (12% in 2040), vindt tegelijk nauwelijks groei 

van het aantal overstappers op Utrecht Centraal plaats, omdat een groter aandeel OV-reizigers 

andere routes kiest. De lightrailverbindingen bedienen meer dan 100.000 OV reizigers.  

 

c) Bereikbaarheid is de belangrijkste beperkende factor voor groei van het USP. Autobereikbaarheid 

op deze plek kent haar grens, ook na grote ingrepen in de Ring Utrecht. Samen met het huidige 

ov-systeem bieden deze ruimte voor maximaal 4000 extra science gerelateerde banen op het 

USP (Movares). De lightrail verbindingen maken een veel grotere groei mogelijk. Daarnaast biedt 

lightrail ontwikkelpotentie op satellietlocaties in Bilthoven, Zeist en op termijn in Bunnik, 

Driebergen en rondom station Lunetten-Koningsweg.  

 

Ook andere economische kerngebieden binnen Midden Nederland profiteren van deze ingreep. 

Daarmee stijgt het arbeids- en klantpotentieel voor bedrijven en het potentiële bedieningsgebied 

van onderwijsinstellingen en voorzieningen, ook in andere economische kerngebieden in de regio. 

 

d) De twee lightrail verbindingen vormen de ruggengraat van de uitbreidingsopgave van stad en 

regio (zie kaart). In dit gebied, Utrecht Zuid/Groot Merwede, komen 60.000 woningen en 50.000 

arbeidsplaatsen. Aanleg van lightrail is daarbij essentieel: zonder lightrail leidt een dergelijk 

woonvolume tot onoplosbare verstoppingen op de Ring Utrecht, hetgeen tot groot economisch 

verlies voor ondernemend Nederland leidt. Alternatief is dat maar een klein deel van het beoogd 

woonvolume gerealiseerd worden, waarmee de grote druk op de woningmarkt verder zal 

toenemen. Ook locaties die niet direct aan deze lijnen liggen profiteren, doordat hier met een 

sterker OV mobiliteitsprofiel in hogere dichtheden gebouwd kan worden. Tevens maakt de lightrail 

op termijn eventuele doorontwikkeling in Rijnenburg mogelijk door aantakking op Westraven en/of 

Papendorp te maken. 

                                                           
4 Op basis van modeldoorrekeningen Mobiliteitsplan 2040 Gemeente Utrecht. 
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Op onderstaande kaart staat de propositie: de lightrail verbindingen, verstedelijkingsopgave Utrecht-

Zuid/Groot Merwede en Utrecht Science Park. 

 

 

 

Activiteitenplan en tijdpad 

De lightrail projecten zullen onderdeel zijn van de samenwerking tussen rijk en regio in het programma 

U Ned.  

Kort voor openbaarmaking van het Nationaal Groeifonds heeft in juli 2020 de staatssecretaris IenW de 

Startbeslissing genomen voor de MIRT verkenning “OV en wonen in Utrecht”. In lijn met het 

Regeerakkoord heeft deze verkenning als doel de OV bereikbaarheid van USP te vergroten, 

ontsluiting van nieuwe woon- en werkgebieden in Utrecht Zuidwest en Nieuwegein, en Utrecht 

Centraal te ontlasten. Deze doelen sluiten naadloos aan op deze propositie voor het Groeifonds. 

Echter, gezien de huidige omvang van de gereserveerde budgetten en de ambitie om maatregelen 

voor 2030 gerealiseerd te hebben, gaat het in deze MIRT Verkenning vooral om optimalisaties in het 

huidige netwerk. Een schaalsprong in het metropolitaan vervoersnetwerk met ook ontlastende effecten 

voor nationale vervoerssystemen is binnen de huidige scope niet of beperkt mogelijk.  

Rijk en regio hebben tijdens het BO MIRT op 25 november 2020 het resultaat van het MIRT 

Onderzoek “Utrecht Nabij; Ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid Metropoolregio 

Utrecht 2040, met een doorkijk naar 2050” vastgesteld. Rijk en regio onderschrijven in dit MIRT 

Onderzoek de urgentie van een multimodale schaalsprong, de cruciale functie van het openbaar 
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vervoer daarin en de hoofdkeuzes over verstedelijkingslocaties. Voor een belangrijk deel liggen deze 

locaties aan de beoogde lightrail lijnen.  

Het feit dat de doelen van de lopende MIRT Verkenning gelijk zijn aan de doelen van deze 

Groeifonds-propositie creëert de mogelijkheid om de inhoud van deze propositie een volwaardige plek 

te geven in de lopende MIRT verkenning. Dit leidt tot het volgende tijdpad richting realisatie: 

 Waterlinielijn Merwedelijn Dubbelstation 

Planning 2021: start 
planuitwerking 
(verkenning) 
 
t/m 2028: planvorming 
en voorbereiding 
realisatie 
 
2034: ingebruikname 
gehele lijn 

2021: start 
planuitwerking 
(verkenning) 
 
t/m 2028: planvorming 
en voorbereiding 
realisatie 
 
2034: ingebruikname 
gehele lijn 
 

2021: start 
planuitwerking 
(verkenning) 
 
t/m 2030: planvorming 
en voorbereiding 
realisatie 
 
2035: ingebruikname 
dubbelstation 

 

Organisatie en Consortium 

Op dit moment bevindt het project zich in de voorbereidende fase. Daarmee is de samenwerking Rijk-

regio en de formele besluitvorming langs de lijnen van het programma U Ned leidend. Hierin 

participeren de ministeries van IenW, BZK en EZK, provincie en gemeente Utrecht, U16 gemeenten, 

ProRail, NS en Rijkswaterstaat. 

Op het moment dat een voorkeursbeslissing is genomen, zal ook een projectorganisatie worden 

opgezet om realisatie van de afgesproken maatregelen planologisch mogelijk te maken. Daarbij 

bouwen we voort op eerdere ervaringen met programma’s VERDER en Uithoflijn. Voor lightrail zal 

samenwerking provincie-gemeente spil van de programmaorganisatie vormen, voor het dubbelstation 

zal een samenwerking tussen ProRail, provincie en gemeente aan de orde zijn. 

 

Begroting en gevraagd subsidiebedrag 

De lightrail lijnen bevinden zich in de fase van beleidsvoorbereiding. Kosteninschattingen zijn 

gebaseerd op ervaringscijfers van aanleg per strekkende kilometer, inschatting van benodigde 

inpassingskunstwerken, vastgoed- en plankosten, kosten proef- en testbedrijf. Hierbij is aangetekend 

dat het een kosteninschatting van de meest waarschijnlijke varianten van de lightrail lijnen betreft. 

Deze kan nog variëren naar gelang de planvormingsfase tot keuze voor andere varianten met grotere 

of kleinere inpassingsmaatregelen leidt. 

De totale kosten van de lightrail lijnen en het dubbelstation Lunetten-Koningsweg tellen op tot 2,43 
miljard euro, begroot zoals weergegeven in onderstaande tabel. Zie onder III.3 “Geef de financiële 
omvang” voor een precisering van dit bedrag.  
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Deelproject Kosten (in miljoen euro), inclusief BTW 

Waterlinielijn 1256 

Merwedelijn 870 

Dubbelstation Lunetten-Koningsweg 300 

Totaal 2426 

 
Voor de MIRT verkenning OV en wonen hebben Rijk en regio 380 miljoen euro gereserveerd. De 

financiële omvang van deze Groeifondspropositie is dan (2426 minus 380 is) 2,05 miljard euro.  

 

Een schaalsprong van deze allure op de draaischijf van Nederland is van een dusdanige omvang dat 

een gerichte rijksinvestering noodzakelijk én te rechtvaardigen is, gezien ook de verwachte effecten 

op het nationale mobiliteitsnetwerk en de omvang van economische en maatschappelijke baten. Deze 

investering gaat de draagkracht van regionale partijen ver te boven, evenals die van het 

mobiliteitsfonds van het Rijk. Bijdrage uit het groeifonds draagt bij aan multiplier vanuit de markt, door 

het gewekte vertrouwen dat de ov netwerk ambities daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden en 

daardoor integraal verstedelijkt kan worden rond de gekozen locaties.  

 

Regionale partijen dragen bij aan de benodigde maatregelen voor mobiliteit in de breedte: fiets, auto, 

parkeren op afstand en OV. Dit zijn maatregelen die ondersteunend zijn aan de totale 

mobiliteitstransitie en essentieel voor het functioneren van de lightrail verbinding. Denk daarbij ook 

aan afspraken over investeringen in ontsluitend OV die gepaard gaan met afspraken over bouwen met 

lage parkeernorm bij nieuwbouwlocaties en afroming van de daardoor ontstane besparingen ten 

dienste van die OV-investeringen.  

 

De regio heeft aangegeven bereid te zijn tot een substantiële bijdrage in het U Ned-pakket. Specifiek 

in het kader van deze propositie zullen regiopartijen in gesprek gaan met raden en staten over 

reserveringen in toekomstige budgetten; uiteraard in nauwe samenhang met een subsidie uit het 

Groeifonds om te komen tot een sluitende begroting.   

 

Effecten 

De direct beoogde effecten van de lightrailverbindingen in de periode tot 2040 zijn 

a) Vermindering van congestie op de ring Utrecht door 14 procent minder motorvoertuigen in de 

ochtendspits ten opzichte van een autonoom groeiscenario. 

b) Groeiruimte op het spoor en op Utrecht CS te richten op (inter)nationale reizigersstromen 

doordat 20 procent van de ov reizigers niet meer over Utrecht CS hoeft over te stappen 

c) Ruimte voor groei van het USP als nationale innovatie- en onderwijshub voor life science and 

health voorbij de huidige groeiruimte van 4000 science gerelateerde arbeidsplaatsen.  

d) Gezonde verstedelijking realiseren met de bouw van 60.000 woningen en de groei van 50.000 

banen in de directe invloedssfeer van de lightrailverbindingen. 

Daarnaast leiden de lightrail verbindingen tot economische en maatschappelijke baten, zoals het 

vergroten van agglomeratiekracht, ruimte voor spin-off van investeringen in R&D, gezondheidsbaten 

als gevolg van gezondere lucht en een manier van verplaatsen die uitnodigt tot bewegen (lopen en 

fietsen).  

Niet uitvoeren van deze propositie zal in de jaren na 2030 leiden tot toenemende knelpunten op het 

hoofdwegennet rondom Utrecht en spoorknoop Utrecht CS. Voor ondernemend en transporterend 

Nederland betekent dat een grote toename van voertuigverliesuren en dus economische schade. Bij 

niet uitvoeren van de propositie zijn ook de beperkingen aan de groei van de woningbouw veel 

stringenter, hetgeen zich doorvertaalt in verdere druk op de woningmarkt. De groeipotentie van de 

kennis- en innovatiefunctie van het USP zal niet kunnen worden benut, wat potentiële economische 

groei van Nederland ondermijnt.   
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Draagvlak, inbedding en blijvende verankering 

Het lightrail project raakt veel belanghebbenden. Tussen overheidspartijen is overeenstemming over 

noodzaak en urgentie tot realisatie van de meest prioritaire delen van het Wiel met Spaken bij Rijk 

(ministeries van IenW, BZK en EZK) en regio (provincie Utrecht, gemeente Utrecht en andere U10 

gemeenten). Op onderdelen zijn nog uitzoekvragen over de invulling. Voorbeelden zijn mate van 

haalbaarheid van IC status Lunetten-Koningsweg, tracékeuzes en op enkele tracés de afweging 

tussen lightrail en andere HOV oplossingen, afhankelijk van de bundeling van OV vervoersstromen. 

ProRail, NS en Rijkswaterstaat zijn onderdeel van deze belangenafweging.  

Bij stakeholders in de regio heerst consensus over de urgentie van ingrijpen in de verslechterende 

bereikbaarheid van Utrecht. Bedrijven verzameld in de Economic Board Utrecht zien bereikbaarheid, 

naast de beschikbaarheid van personeel en woonruimte voor dit personeel, als de belangrijkste 

voorwaarde voor groei. Om de autonome groei te faciliteren, wil de regio ruimte bieden voor meer 

inwoners en banen. Zonder additionele inspanningen en investeringen op het gebied van 

bereikbaarheid, arbeidsmarkt en inclusieve huisvesting wordt deze opgave onuitvoerbaar.5  USP 

partners werken met provincie en gemeente aan een mobiliteitsplan, waar HOV lightrail verbinding 

cruciaal onderdeel van uit maakt. Om die reden zijn USP partners mede ondertekenaar van deze 

propositie.  

Het realiseren van een ov netwerk is de basis van ruimtelijk beleid in provincie (POVI) en gemeente 

(RSU) (“wiel met spaken”). De lightrail verbinding zijn opgenomen in Mobiliteitsplan 2040 van de 

gemeente Utrecht. Ruimtelijke plannen t.a.v werkgelegenheid en wonen kunnen niet tot volle 

uitvoering komen als de lightrail verbindingen niet gerealiseerd worden. Daarom zijn provincie, 

gemeente en U10 ondertekenaars van deze propositie.  

Vanwege het structurele karakter zijn beheer, onderhoud en exploitatiekosten buiten deze aanvraag 

gehouden, maar hebben de nadrukkelijke aandacht van de indieners. Hoewel geprognosticeerde 

reizigersaantallen op de meeste tracés lijken te wijzen op een haalbare exploitatie, is dit onderdeel 

van nadere studie alvorens het definitief voorkeursbesluit genomen wordt. De meerkosten beheer, 

onderhoud en exploitatie zijn voor rekening van de regionale overheden (provincie Utrecht en 

gemeente Utrecht).  

 

  

                                                           
5 Regionale Economische Agenda 2020-2027 
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III. Toegangspoortcriteria 
 

1. Geef een uitgewerkt plan van het voorstel  
 

a. Een korte onderbouwing van de kwantitatieve bijdrage van het voorstel aan het 
langetermijn verdienvermogen (bbp-effect) van Nederland.  

De bijdrage aan het lange termijn verdienvermogen van Nederland kent in ieder geval drie 
componenten. 

1) Groei en verdichting van de stedelijke regio Utrecht leidt tot een grotere agglomeratiekracht 
van Nederland. De lightrail verbindingen en de daaraan gekoppelde groei aan woningen en 
arbeidsplaatsen leidt tot een stijging van de agglomeratiekracht met 99 miljoen per jaar. In 
contante waarde is het effect 1,9 miljard euro. 
 

2) Investeringen in publieke en private R&D en infrastructuur leiden tot economische spinoff. Als 

de Utrechtse kracht op gebied van gezondheid, duurzaamheid en voedingstechnologie voluit 

benut wordt, leidt dit tot extra economische regionale groei van tenminste 1,9%. Dit betekent 

een minimum verhoging van de nationale BBP groei van 2 procent in 10 jaar tijd. Lightrail 

verbindingen zorgen dus voor een stevig opwaarts effect van deze extra economische groei 

doordat kennisinstellingen en bedrijven letterlijk de ruimte krijgen en beter verbonden zijn met 

hun counterparts in Nederland. 

 

3) Lightrail verbindingen leiden tot reistijdwinst voor OV reizigers, en 
‘vermedenvoertuigverliesuren’ op de weg, juist voor nationale vervoersstromen. Deze effecten 
zijn berekend op 1562 miljoen euro contante waarde.  

In “Impactanalyse” in hoofdstuk IV wordt dit breder onderbouwd. 

 

b. De begroting met daarin verwachte financiële kosten en opbrengsten van het voorstel en 

financiële bijdragen van andere deelnemende partijen. Geef daarbij aan of het voorstel in 

2021 tot bestedingseffecten leidt; 

 

De lightrail lijnen bevinden zich in de fase van beleidsvoorbereiding. Kosteninschattingen zijn 

gebaseerd op ervaringscijfers van aanleg per strekkende kilometer, inschatting van benodigde 

inpassingskunstwerken, vastgoed- en plankosten, kosten proef- en testbedrijf. Hierbij is aangetekend 

dat het een kosteninschatting van de meest waarschijnlijke varianten van de lightrail lijnen betreft. 

Deze kan nog variëren naar gelang de planvormingsfase tot keuze voor andere varianten met grotere 

of kleinere inpassingsmaatregelen leidt. 

 

De totale kosten van de lightrail lijnen en het dubbelstation Lunetten-Koningsweg tellen op tot 2,43 

miljard euro, begroot zoals weergegeven in onderstaande tabel. Zie onder III.3 “Geef de financiële 

omvang” voor een precisering van dit bedrag. Voor 380 miljoen euro is reeds dekking voorzien vanuit 

de huidige MIRT Verkenning “OV en Wonen”.  De resterende 2,05 miljard is basis van deze propositie 

voor het groeifonds.  

 

Deelproject Kosten (in miljoen euro), incl BTW 

Waterlinielijn 1256 

Merwedelijn 870 

Dubbelstation Lunetten-Koningsweg 300 

Totaal 2426 

 

De regio (Provincie en Gemeente Utrecht, U16) heeft aangegeven bereid te zijn tot een substantiële 

bijdrage in het U Ned-pakket. Specifiek in het kader van deze propositie zullen regiopartijen in gesprek 
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gaan met raden en staten over reserveringen in toekomstige budgetten; uiteraard in nauwe 

samenhang met een subsidie uit het Groeifonds om te komen tot een sluitende begroting.  

  

De zoektocht naar alternatieve bekostiging door bijdragen van gebruikers of andere baathebbers 

zoals projectontwikkelaars zal deel uitmaken van het vervolgtraject. 

Dit voorstel leidt niet tot bestedingseffecten in 2021. Zie onder III.3 “Geef de financiële omvang” voor 

kasritme. 

c. De deelnemende partijen en praktische uitvoerbaarheid van het voorstel (bijvoorbeeld: 

zijn technieken beschikbaar, is er fysieke ruimte en kunnen de voorstellen in 

marktomstandigheden worden uitgevoerd); 

 

Deelnemende partijen 

Deelnemers aan het programma U Ned onderschrijven de opgave en zullen de inhoud van de 

propositie verder brengen. In het programma participeren de ministeries van IenW, BZK en EZK, 

provincie en gemeente Utrecht, U16 gemeenten, ProRail, NS en Rijkswaterstaat. 

 

Naast U Ned zijn de partners op het Utrecht Science Park (kennisinstellingen en bedrijven) mede 

ondertekenaars van deze propositie. Het gaat hierbij om de volgende organisaties: Universiteit 

Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Prinses Maxima Centrum Utrecht, 

Nutricia Danone, Hubrecht instituut, Bilthoven Biologicals, Genmab, Intravacc, Kromhout Kazerne, 

A.S.R en PwC. Zie bijlage voor het portfolio van de organisaties die deze aanvraag mede 

ondersteunen.  

 

Praktische uitvoerbaarheid 

Voor de Waterlinielijn is het tracé ingetekend. Voor sommige tracédelen is evident waar de baan komt 

te liggen. Voor andere tracédelen moeten nog nadere afwegingen worden gemaakt alvorens er een 

definitief tracé kan worden vastgesteld. Aangezien het tracé grotendeel langs de rand van de stad 

voert en parallel loopt met andere infrastructurele werken waarmee de trambaan kan worden 

gebundeld zal de fysieke ruimte n.a.v. een eerste expert judgement geen beletsel vormen. 

 

Voor het versnellen van de tram als regionaal lightrail langs de verstedelijkingslocaties op de noord-

zuid as Utrecht CS-Nieuwegein zijn meerdere varianten mogelijk (zie ook kaart in 

voorstelomschrijving). Afwegingen ten aanzien van de versnelling van de huidige tram naar 

Nieuwegein en mogelijke alternatieve tracés worden vervoerkundig doorgerekend. De praktische 

uitvoerbaarheid is op hoofdlijnen uitgewerkt. In het ruimtelijke profiel van een mogelijke nieuwe 

Merwede variant is voldoende fysieke ruimte om een nieuwe trambaan in te passen, ook daar waar 

eventueel ongelijke kruisingen moeten worden gerealiseerd. De variant met aftakking naar Papendorp 

volgt een deel van het bestaande tramtracé en sluit aan op een reeds eerder aangelegde vrije 

busbaan. Bij het ontwerp van die busbaan is rekening gehouden met de eventuele latere ombouw 

naar een trambaan. Dat geldt ook voor de brug over het Amsterdamrijnkanaal.  

 

Net als voor de Uithoflijn zal voor alle tramverbindingen gekozen worden voor technieken die zich in 

de praktijk al bewezen hebben. Dat geldt zowel wat betreft de uitvoeringsmethode, als de te gebruiken 

assets.  

 

d. De juridische uitvoerbaarheid van het voorstel. Daarbij hoort ook een toets op staatssteun, 

waar de indieners zelf verantwoordelijk voor zijn.  

Het voorstel zal de MIRT spelregels voor infrastructurele werken volgen. Uitwerking krijgt juridisch 

vorm onder de Tracéwet, provinciale inpassingsplannen en gemeentelijke bestemmingsplannen.  

De voorgestelde financiering is in overeenstemming met de Europese regelgeving inzake staatssteun. 

Het project betreft ontwikkeling, realisatie en exploitatie van openbare vervoersinfrastructuur. Volgens 
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artikel 93 van het VWEU Werkingsverdrag zijn verenigbaar de steunmaatregelen die beantwoorden 

aan de behoeften van de coördinatie van het vervoer. 

Van indirecte staatssteun is in dit geval evenmin sprake. Bij opdrachtverlening voor de uitvoering van 

diensten en van werken ter realisatie van dit project zullen openbare, niet-discriminerende en 

onvoorwaardelijke aanbestedingsprocedures plaatsvinden, zodat geborgd is dat de prijs overeenkomt 

met de marktprijs. De marktpartijen die de opdrachten uitvoeren ontvangen hiervoor dientengevolge 

geen voordeel dat als staatssteun gekwalificeerd kan worden.  

De gerealiseerde infrastructuur wordt eigendom van de lokale overheid (gemeente c.q. provincie) die 

deze zelf exploiteert of beschikbaar stelt aan de concessiehouder(s). Via de op de concessies van 

toepassing zijnde gunning -en selectieprocedures is geborgd dat hierbij geen als staatssteun te 

kwalificeren voordeel wordt genoten. Bij de doorgeleiding van steun aan de deelprojecten zal nog een 

expliciete staatssteuntoets op basis van het concrete projectplan plaatsvinden. 

Er worden geen onoverkomelijke feitelijke, privaatrechtelijke of publiekrechtelijke belemmeringen 

voorzien. Ten behoeve van de realisatie zullen op onderdelen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke 

procedures doorlopen moeten worden. Dat zal met inachtneming van wet -en regelgeving gebeuren. 

 

e. De betrokkenheid van het verantwoordelijke beleidsdepartement, relevante regionale en 

lokale overheden of relevante maatschappelijke instituties.  

Het lightrail project raakt veel belanghebbenden. Tussen overheidspartijen is overeenstemming over 

noodzaak en urgentie tot realisatie van de meest prioritaire delen van het Wiel met Spaken bij Rijk 

(ministeries van IenW, BZK en EZK) en regio (provincie Utrecht, gemeente Utrecht en andere U10 

gemeenten). Op onderdelen zijn nog uitzoekvragen over de invulling. Voorbeelden zijn mate van 

haalbaarheid van IC status Lunetten-Koningsweg, tracé keuzes, en op enkele tracés de afweging 

tussen lightrail en andere HOV oplossingen, afhankelijk van de bundeling van OV vervoersstromen. 

ProRail, NS en Rijkswaterstaat zijn onderdeel van deze belangenafweging.  

Bij stakeholders in de regio heerst consensus over de urgentie van ingrijpen in de verslechterende 

bereikbaarheid van Utrecht. Bedrijven verzameld in de Economic Board Utrecht zien bereikbaarheid, 

naast de beschikbaarheid van personeel en woonruimte voor dit personeel, als de belangrijkste 

voorwaarde voor groei. Om de autonome groei te faciliteren, wil de regio ruimte bieden voor meer 

inwoners en banen. Zonder additionele inspanningen en investeringen op het gebied van 

bereikbaarheid, arbeidsmarkt en inclusieve huisvesting wordt deze opgave onuitvoerbaar.   USP 

partners werken met provincie en gemeente aan een mobiliteitsplan, waar HOV lightrail verbinding 

cruciaal onderdeel van uit maakt. Om die reden zijn USP partners mede ondertekenaar van deze 

propositie. 

Het realiseren van een ov netwerk is de basis van ruimtelijk beleid in provincie (POVI) en gemeente 

(RSU) (“wiel met spaken”). De lightrail verbinding zijn opgenomen in Mobiliteitsplan 2040 van de 

gemeente Utrecht. Ruimtelijke plannen t.a.v werkgelegenheid en wonen kunnen niet tot volle 

uitvoering komen als de lightrail verbindingen niet gerealiseerd worden. Daarom zijn provincie, 

gemeente en U10 ondertekenaars van deze propositie.  

Vanwege het structurele karakter zijn beheer, onderhoud en exploitatiekosten buiten deze aanvraag 

gehouden, maar hebben de nadrukkelijke aandacht van de indieners. Hoewel geprognosticeerde 

reizigersaantallen op de meeste tracés lijken te wijzen op een haalbare exploitatie, is dit onderdeel 

van nadere studie alvorens het definitief voorkeursbesluit genomen wordt. De meerkosten beheer, 

onderhoud en exploitatie zijn voor rekening van de regionale overheden (provincie Utrecht en 

gemeente Utrecht). 

 

2. Geef aan op welk van de drie terreinen het voorstel van toepassing is:  
☒ Infrastructuur      ☐ Innovatie/R&D     ☐ Kennisontwikkeling 
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De maatregelen gaan over het terrein infrastructuur en specifiek met name spoor en lightrail. De 

maatregelen zijn ondersteunend aan het benutten van de potentie voor innovatie/R&D en 

kennisontwikkeling op Utrecht Science Park. Kansen om USP door te ontwikkelen worden nu beperkt 

door bereikbaarheidsvraagstukken waar het maatregelenpakket in dit voorstel een oplossing voor is.   

 

3. Geef de financiële omvang  

De lightrail lijnen bevinden zich in de fase van beleidsvoorbereiding. Kosteninschattingen zijn 

gebaseerd op ervaringscijfers van aanleg per strekkende kilometer, inschatting van benodigde 

inpassingskunstwerken, vastgoed- en plankosten, kosten proef- en testbedrijf. Bedragen zijn inclusief 

BTW, in miljoenen euro’s. Hierbij is aangetekend dat het een kosteninschatting van de meest 

waarschijnlijke varianten van de lightrail lijnen betreft. Deze kan nog variëren naar gelang de 

planvormingsfase tot keuze voor andere varianten met grotere of kleinere inpassingsmaatregelen 

leidt. 

 

De totale kosten van de lightrail lijnen en het dubbelstation Lunetten-Koningsweg tellen op tot 2,43 

miljard euro. Onderstaande tabel geeft een kosteninschatting per deeltracé van de genoemde lightrail 

lijnen in miljoenen euro’s. 

 

Deelproject Deeltracé 

Kosten in 
miljoen euro 

incl BTW 

Duiding 

Waterlinielijn OV knooppunt Westraven 100 
Stelpost voor een mobiliteitshub en OV 

overstapknooppunt 

  
Westraven-
Lunetten/Koningsweg 330 

Lengte 3,5 km, kruisingen en passages 
Europalaan, Passage Merwedekanaal (brug) 

Passage A12 (tunne0, railpassage spoor Den 
Bosch, Inpassing snelweg 

  
Lunetten/Koningsweg-
USP 292 

Lengte 3,5 km, inpassing bus en tram, 
ongelijkvloerse kruisingen, onderdoorgang A27 

  Parallele OV baan USP 121 
Alternatieve HOV baan Padualaan 

  USP-Mooi Zeist 135 

Lengte 2,5 km, voorzieningen knooppunt Mooi 
Zeist. Uitgangspunt is dat busbaan A28 No 

Regret reeds is aangelegd, kosten 33 miljoen 
niet opgenomen. 

  Mooi Zeist-Zeist Noord 203 

Lengte 4 km. Kruising Panweg, inpassing 
woongebied, knooppunt Zeist Noord met 

parkeervoorziening 

  Opstelsporen eindpunt 24 
 

 Tramremise 50 
 

  Totaal 1.256 
 

Merwedelijn CS-Westraven 624 
Lengte circa 1,6 km maaiveld, circa 3 km 

ongelijkvloers 

  Westraven-Nieuwegein 48 
Twee ongelijkvloerse kruisingen 

  Aantakking CS 100 
Stelpost voor een inpassing in het 

stationsgebied 

  CS-Papendorp 97 
Vertrammen tracé van circa 1,5 kilometer en 

mobiliteitshub 

  Totaal 870 
 

Dubbelstation 
Lunetten/Koningsweg IC plus 4 spoor over A27 300 

Voor een Intercitystation inclusief de 
aanpassing van de sporen  (4-sporigheid) in 
de directe omgeving en een aanpassing van 

de kruising met de A27 

  Totaal6 2.426  

                                                           
6 Dit totaal wijkt om twee redenen licht af van de oorspronkelijke propositie zoals ingediend op 30 september. 
In de versie van 30 september zijn BTW kosten dubbelstation ten onrechte twee maal opgevoerd. En de 
tramremise was in de 30 september versie te laag geraamd. 
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Deze bedragen zijn als volgt tot stand gekomen. 

- De benodigde investering in dubbelstation Lunetten Koningsweg is gebaseerd op de Vervolg 

Pre Verkenning U Ned, een studie van rijk en regio in het programma U Ned ter voorbereiding 

op besluitvorming over de startbeslissing MIRT Verkenning OV en wonen.  

- Voor de inschatting van de kosten van de lightrailverbinding is gekeken naar drie belangrijke 

kostencomponenten: het tracé, grote kruisingen en passages en de inpassing.  

- In de Quickscan HOV Zuidlob, vastgesteld door rijk en regio in de programmaraad van U Ned, 

is geconcludeerd dat delen van de Merwedelijn ongelijkvloers moeten worden aangelegd op 

het Utrecht grondgebied door de benodigde snelheid in hoog stedelijk gebied. Voor de raming 

is daarom rekening gehouden met een deels ongelijkvloerse lightrail. Voor de Waterlinielijn is 

ook het uitgangspunt dat een aantal kruisingen ongelijkvloers zijn om de benodigde snelheid 

te halen in hoog stedelijk gebied.   

- Er zijn kengetallen gehanteerd van referentieprojecten voor het tracé en kruisingen en 

eenheidsprijzen voor een integrale herinrichting van de openbare ruimte. Op basis van deze 

kengetallen in combinatie met schetsen van de verbindingen zijn de totale investeringskosten 

bepaald. Voor het vertrammen van een bestaande busbaan is gerekend met € 22 miljoen per 

kilometer. Voor het aanleggen van een nieuwe trambaan is gerekend met € 30 miljoen per 

kilometer. Deze cijfers zijn gebaseerd op referentieprojecten die ook gebruikt zijn in de 

Quickscan HOV Zuidlob van het programma U Ned (rijk en regio). Referentieprojecten zijn de 

Uithoornlijn, de tram in Düsseldorf en de metro in Berlijn. De investeringskosten integrale 

herinrichting openbare ruimte  zijn € 200,- per m2 (bron Ingenieursbureau Utrecht).  

- Voor een aantal onderdelen is verdere uitwerking nodig om een eerste kosteninschatting  te 

bepalen. Dit gaat om knooppunt Westraven, parallelle OV baan USP, de tramremise en de 

aantakking op Utrecht CS. Daarvoor zijn nu stelposten opgenomen gebaseerd op 

ervaringscijfers.  

- Bij de kosteninschatting is geen rekening gehouden met de aanschaf van materieel (ter 

indicatie: kosten huidige recent geleverde materieel 150 miljoen) en afschrijving van 

investeringen (ter indicatie: 6 ton per jaar per kilometer).  

 
Deze kosteninschatting is uitgewerkt in een begroting met het volgende kasritme. 
 

 
 
 
Om het kasritme te bepalen is een richtinggevende planning opgesteld. Uitgangspunten voor deze 

planning zijn: 

- Het MIRT Spelregelkader. Uitwerking van de maatregelen via een uitbereiding van de huidige 

MIRT Verkenning OV en Wonen of start van een nieuwe MIRT verkenning. 
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- Referentieprojecten zoals de Hoeksche Lijn en de Uithoflijn zijn gebruikt om de 

realisatieperiode voor lightrail in te schatten. 

- Voor dubbelstation Koningsweg is op basis van ervaringscijfers uitgegaan van vijf jaar voor 

realisatie.   

- Van het totale budget is 25% geraamd voor planvorming (inclusief onderzoekskosten), 

voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding, 70% voor de realisatie en 5% voor test en 

proefbedrijf.  

- Besteding van het budget start vanaf start planvorming. In het begin loopt de MIRT 

Verkenning en is er nog relatief weinig budget nodig. Tijdens de planvormingsfase en 

voorbereiding van de realisatie loopt dit bedrag verder op. In totaal is er 18% van het totale 

budget voorzien in deze fase. Tijdens de realisatiefase zijn de kosten 7% van het totale 

budget. Het gaat dan vooral om kosten voor het begeleiden van de uitvoering. 

- Op basis van referentieprojecten is ingeschat hoelang de realisatiefase duurt. De 

realisatiekosten lineair verdeeld over de benodigde jaren. In de praktijk zullen de kosten in het 

begin wat lager zijn, vervolgens toenemen en richting het einde van het project weer iets 

afnemen.  

- Bij verdere uitwerking van de maatregelen moet een definitieve planning opgesteld worden 

met een logische fasering van de maatregelen onderling. In de uitwerking zal ook onderzocht 

worden of oplevering van maatregelen gefaseerd mogelijk is in verband met de toenemende 

mobiliteitsknelpunten. Dit zal het definitieve kasritme nog beïnvloeden. 

 

 Waterlinielijn Merwedelijn Dubbelstation 

Planning 2021: start 
planuitwerking 
(verkenning) 
 
t/m 2028: planvorming 
en voorbereiding 
realisatie 
 
2034: ingebruikname 
gehele lijn 

2021: start 
planuitwerking 
(verkenning) 
 
t/m 2028: planvorming 
en voorbereiding 
realisatie 
 
2034: ingebruikname 
gehele lijn 
 

2021: start 
planuitwerking 
(verkenning) 
 
t/m 2030: planvorming 
en voorbereiding 
realisatie 
 
2035: ingebruikname 
dubbelstation 

 

 

4. Onderbouw dat de gevraagde investering additioneel is aan  private 
investeringen.  

Het voorstel draagt alle kenmerken in zich die overheidsgrijpen legitimeren. Als de verschillende 

stappen worden langsgelopen die publieke interventie rechtvaardigheden om het publieke belang te 

borgen dan levert dat het volgende beeld op:  

 Leidt het voorstel tot externe effecten? Ja. Met het voorstel wordt grootschalige (binnenstedelijke) 

verdichting gecombineerd met het verstevigen van een hoogwaardig kennis- en 

werkgelegenheidscluster voor de Nederlandse economie. De beoogde schaalsprong in het OV 

draagt daarmee in de eerste plaats in de productie- (innovatie, economie en werkgelegenheid) en 

consumptiesfeer (draagvlak voorzieningen) sterk bij aan het stedelijke agglomeratie effect voor de 

Nederlandse economie (hierna geïllustreerd met het effect op het verdienvermogen van 

Nederland).  

In de tweede plaats leidt het voorstel tot substantiële positieve mobiliteitseffecten en internaliseert 

het voorstel sterk de negatieve externe effecten op congestie en milieubelasting in de stad en 

regio van autogebruik (zie o.a. Decisio, 2020). Zo blijkt uit een studie in opdracht van I&M dat 

stedelijk bouwen in combinatie met grootschalige investeringen (in schone en slimme) 

openbaarvervoersnetwerken substantieel de hoogste welvaartsbaten oplevert voor de 

Nederlandse economie (Significance, 2015). Ten slotte is het belang de effecten van het voorstel 

op groen, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het voorstel te benadrukken. Zo heeft het EIB 
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(2011) eerder becijferd dat substantiële baten optreden door grootschalige binnenstedelijke 

verdichting als gevolg van behoud van de (groene) ruimte buiten de stad (ca. 5200 euro per 

woning).    

 Gaat het om complexe externe effecten waarbij free-rider gedrag dreigt? Ja. Wanneer er sprake is 

van simpele of enkelvoudig externe effecten dan stelt de economische theorie dat de Coase-

oplossing voor de hand ligt om private partijen zelf het externe effect te laten internaliseren door 

vrijwillige transacties. Zoals hierboven geïllustreerd gaat het bij het voorstel om complexe 

meervoudige externe effecten waarbij bovendien zonder overheidsingrijpen free-rider gedrag 

optreedt. Wanneer externe effecten complex zijn omdat vele partijen belanghebbend zijn bij een 

resultaat, dreigen individuele partijen zich aan hun bijdrage te onttrekken omdat ze 

veronderstellen dat ze ook zonder hun bijdrage profiteren van het project. Zonder 

overheidsingrijpen komen grootschalige investeringen in een schaalsprong van het OV dan niet 

van de grond. 

 Is het internaliseren van de externe effecten lonend? Ja. Zoals hierboven geïllustreerd loont het 

internaliseren van de externe effecten, zowel waar het gaat om het verzilveren van agglomeratie 

effecten en behoud van groene waardevolle landschappen bij grootschalige binnenstedelijke 

verdichting, alsmede het ondervangen van negatieve externe effecten op congestie en milieu door 

het bieden van schone en slimme openbaarvervoersnetwerken. 

Resumerend: Het is lonend de externe effecten die met het voorstel optreden te internaliseren. Om 

deze baten te effectueren is publieke regie en interventie vereist.  

 

5. Onderbouw dat het voorstel additioneel is aan bestaande of geplande 
publieke investeringen en niet binnen een bestaande regeling van de 
overheid valt. 

 

Voor deze schaalsprong op de draaischijf van Nederland is, gezien omvang en diversiteit aan 

economische en maatschappelijke kosten en baten, een eenmalig overheidsingrijpen noodzakelijk én 

te rechtvaardigen. Het betreft hier letterlijk een schaalsprong van bus naar regionaal lightrail met 

nationale uitstraling, passend bij een grootstedelijke context zoals die zich in de Metropoolregio 

Utrecht ontvouwt. 

De omvang van gemeente- en provinciebegrotingen staat niet in verhouding tot de noodzakelijke 

investeringsimpuls. Ook gangbare financieringsstromen via het nationale mobiliteitsfonds zijn niet 

toegesneden op dit type investeringen. Het Mobiliteitsfonds wordt in lijn met het regeerakkoord ten 

eerste gebruikt om de bestaande Rijksinfrastructuur op orde te houden, vervolgens komt betere 

benutting en daarna pas nieuwe aanleg. Betere benutting is, gezien de grootte van de knelpunten en 

de ontwikkelingen van woningbouw en economie, niet mogelijk – al in 2030 wordt voorzien dat het 

HWN Ring Utrecht dicht slibt. Nieuwe verbindingen om het HWN te ontlasten en doorstroming op de 

Draaischijf Nederland te verbeteren zijn daarom noodzakelijk. De daarvoor benodigde middelen zijn 

niet beschikbaar binnen het Mobiliteitsfonds. 

 

6. Bevestig dat de investering niet-structureel is.  
 

Dit project kent een logisch eindpunt bij de oplevering van de beide lightrail lijnen. Beheer, onderhoud 
en exploitatie vallen buiten de scope van het aanlegproject en vallen daarmee ook expliciet buiten de 
aanvraag voor het nationaal groeifonds. De meerkosten beheer, onderhoud en exploitatie zijn voor 
rekening van de regionale overheden (provincie Utrecht en gemeente Utrecht). In de onderzoeken is 
ook gekeken naar een realistische planning en start- en einddatum, zie hiervoor ook onderdeel III-1. 
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7. Bevestig dat een bijdrage vanuit de Rijksoverheid passend is (toets van 
subsidiariteit).  

 

Een belangrijk deel van de externe effecten die met het voorstel kunnen worden verzilverd hebben 

een landelijke doorwerking via o.a. het agglomeratie-effect dat een bijdrage van de Rijksoverheid 

passend maakt. Het voorstel voor het versterken van de USP campus en grootschalige 

binnenstedelijke verdichting draagt bij aan de verdere groei van een kennisintensieve en sterke stad. 

Vermeulen (2011) toont aan dat overheidsbeleid dat zich richt op een beperkt cluster van 

kennisintensieve steden welvaartsverhogend is omdat deze steden dan groter kunnen worden en 

daarmee de agglomeratievoordelen beter kunnen benutten. Recent onderzoek door het CPB (2016) 

illustreert dit nog eens door te wijzen op de imperfecties van de systematiek van het Gemeentefonds. 

De huidige wijze van verevening in het Gemeentefonds is vanuit welvaartseconomische overwegingen 

suboptimaal met als resultaat sprake van onderbenutting van het agglomeratievoordeel van grote 

steden.  

 

Het gaat om infrastructuurprojecten, die naast het verbeteren van bereikbaarheid ook als doel hebben 

om grootschaliger woningbouw mogelijk te maken en nieuwe (internationale) werklocaties te creëren. 

Naast regionale zijn dit ook Rijksdoelstellingen; vandaar dat ook de ministeries van BZK en EZK zich 

kunnen vinden in deze propositie. Gezien de omvang van de investering is het niet realistisch dat 

regionale partijen vanuit hun eigen begrotingen de bekostiging kunnen dragen.  
 

 

  



VERTROUWELIJK 
 

18 
 

IV. Impactanalyse  
 

1. Onderbouwing langetermijn-verdienvermogen (bbp-effect)  

 

Nabijheid en reistijdwinst 

 

Het voorstel leidt tot meer nabijheid tussen werken en wonen. Woningen en bedrijven (waaronder 

USP) worden beter ontsloten door OV. Hiermee wordt ook de overvolle Ring Utrecht ontlast (ondereel 

van het HWN). Het voorstel leidt ook tot een verminderde reizigersdruk op Utrecht CS (opdracht uit 

het Regeerakkoord).  

 

a) Autoverkeer 

De realisatie van het lightrail verbindingen levert langs twee lijnen een bijdrage aan het beperken van 

de groei van het autoverkeer op de Ring rondom Utrecht, namelijk: 

 Door de mobiliteitstransitie; de Waterlinielijn zal een aantrekkelijk alternatief zijn voor de 

autoritten binnen de stad waar in veel gevallen gebruik wordt gemaakt van de ring; 

 Door een overstap te bieden op de HUB’s wordt bewerkstelligd dat forenzen en bezoekers zo 

snel mogelijk de snelweg verlaten om overstappen op het OV. 

De lightrail verbindingen verknopen op een drietal strategische punten met het hoofdwegennet, 

namelijk bij de A28 afrit USP; A12 afrit Westraven/Jaarbeurs; A2 afrit Hooggelegen/Papendorp. Door 

op deze locaties knooppunten te realiseren die geïntegreerd worden in een HUB, worden 

automobilisten verleid om daar hun auto te stallen in plaats van hun weg te vervolgen voor het laatste 

deel van hun rit over de ring. De realisatie van deze HUB’s (geheel nieuw of het opwaarderen van 

bestaande P+R’s) vormt een belangrijk onderdeel van de strategie U Ned 

 

Door Goudappel en Coffeng is nagegaan wat het effect is op het gebruik van de Ring. De cijfers laten 

zien dat er sprake is van een afname van 5% motorvoertuigen op de Ring in de ochtendspits. Daarbij 

zijn de aantallen van het trendscenario 2040 (ongewijzigd beleid) afgezet tegen hetzelfde scenario 

maar dan met de lightrailverbindingen en het dubbelstation Lunetten-Koningsweg. Als dit wordt 

gecombineerd met flankerend beleid, zoals parkeerbeleid, fietsroutes en werkgeversaanpak, kan dit 

oplopen tot 14%. Het MIRT onderzoek trekt vergelijkbare conclusies over de effecten van HOV en 

flankerend beleid op de Ring Utrecht. 

 

b) Openbaar Vervoer 

De bijdrage van het openbaar vervoer aan de verdiencapaciteit en verstedelijking van de MRU is 

momenteel sterk afhankelijk van Utrecht Centraal en de toeleidende routes. Als de maximale 

capaciteit van het knooppunt Utrecht CS (spoor, bus, tram, fiets, voetganger) bereikt wordt, dan zet 

dat ook een slot op verdere economische en binnenstedelijke ontwikkeling.  

Investeren in lightrailverbindingen biedt nieuwe mogelijkheiden om de mobiliteitsdruk anders te 

verdelen en ruimte te creëren voor groei. Zo kan het bestaand stedelijk weefsel worden versterkt met 

zowel hogere dichtheden, als de nabijheid van meer inwoners en arbeidsplaatsen. Met deze aanpak 

ligt de nadruk op het realiseren van een polycentrische stad waar het openbaarvervoernetwerk 

naadloos op aansluit met diverse belangrijke knooppunten c.q. overstappunten. Dit is de basis voor 

gezond leven in een stedelijke regio voor iedereen. 

 

De economische kerngebieden binnen Midden Nederland profiteren van deze ingreep. De gemiddelde 

reistijd naar alle belangrijke economische kerngebieden in Utrecht daalt met 4 minuten. Het aantal 

bereikbare inwoners vanuit deze plekken stijgt gemiddeld met 16% binnen 45 minuten en met 19% 

binnen 60 minuten (van 0,9 naar 1,1 miljoen inwoners). Daarmee stijgt het arbeids- en klantpotentieel 

voor bedrijven en het potentiële bedieningsgebied van onderwijsinstellingen en voorzieningen.   

De lightrailverbindingen maken het mogelijk om 60.000 woningen en 50.000 arbeidsplaatsen 

binnenstedelijk te realiseren. Ook locaties die niet direct aan deze lijnen liggen profiteren, omdat een 

aanzienlijk groter deel van de regio vanuit deze locaties snel per OV bereikbaar wordt. Tevens maakt 
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de lightrail op termijn eventuele doorontwikkeling in Rijnenburg mogelijk door aantakking op 

Westraven en/of Papendorp 

 

De hier voorgestelde ingrepen raken meer dan 100.000 regionale OV reizigers. Reizigersgroepen die 

het meest profiteren zijn de reizigers naar USP en richting Zuidwest Utrecht, samen ongeveer 60.000 

reizigers.  Reizigers naar USP die door deze maatregelen via Lunetten/Koningsweg kunnen reizen 

(35.000 potentiële reizigers in 2040), ervaren gemiddeld vijf minuten reistijdwinst. Voor de 

reizigersgroep tussen Utrecht CS, Utrecht Zuidwest en Nieuwegein is eveneens maximaal vijf minuten 

reistijdwinst mogelijk voor 25.000 potentiële reizigers in de toekomst (2040). De precieze reistijdwinst 

is afhankelijk van de herkomstlocatie en de nader uit te werken varianten inclusief aanlanding in het 

stationsgebied.7  

 

De analyses van het Toekomstbeeld OV Midden Nederland8 laten zien dat de realisatie van het 

voorgestelde project (samen met complementaire maatregelen in regionaal OV) zorgen voor een 

provincie brede toename van het OV-aandeel met 12%9 en een afname van de autodruk op 

leefbaarheidsknelpunten binnen de bestaande stad (gemiddeld -6% binnen gemeente Utrecht).  

 

Daarnaast schept deze ingreep ruimte om noodzakelijke groei rondom Utrecht CS op te vangen en 

tegelijkertijd op het spoor de stedelijk netwerken binnen Nederland met snellere treinen te verbinden. 

Zo ontlast de Waterlinielijn in combinatie met dubbelstation Lunetten Koningsweg Utrecht CS doordat 

20 procent van de ov (bus/tram) reizigers niet meer in- of uitstapt op Utrecht. Het aantal OV reizigers 

dat overstapt op een andere bus of tram of de trein daalt met 45%. Het aantal in- en uitstappers van 

de trein daalt met 18%. Het aantal overstappers tussen treinen stijgt juist met meer dan 50%. Deze 

reizigers maken gebruik van de (inter)nationale knooppunt functie van Utrecht CS. De verbeteringen in 

het spoornetwerk vanuit de landelijke visie om de hoofdknopen te versterken dragen hier ook aan bij. 

De groei van Utrecht Centraal als geheel is daarmee beperkt in vergelijking met een situatie zonder 

deze maatregelen, terwijl de stedelijke regio doorgroeit en het OV gebruik stijgt. 

 

De doorrekening van het gemeentelijke mobiliteitsplan 2040 (november 2020) en de U Ned Quick-

scan Zuidwest (2020) bevestigen deze vervoerpotentie in 2040 en laten zien dat het aantal potentiële 

reizigers nog hoger kan liggen bij een mobiliteitstransitie ondersteunt door een breed pakket aan 

gedragsmaatregelen.   

 

Analyse van Decisio (2020) laat zien dat de baten van het verder verstedelijken de extra kosten 

kunnen overtreffen. Aanzienlijke investeringen in de (inpassing van) HOV zijn te rechtvaardigen. Voor 

de middenvariant heeft Decisio deze de mobiliteitseffecten ingeschat op 1562 miljoen euro contante 

waarde.   

 

                                                           
7 Inschatting aantal reizigers per corridor: USP-Zeist 10.000; USP-Lunetten/Koningsweg 35.000; Westraven-
Lunetten/Koningsweg 30.000; Merwedelijn tracé MWKZ 25.000; Merwedelijn tracé Papendorp 20.000, totaal 
100.000 (Bron Regionaal TBOV). 
8 Toekomstbeeld OV Midden Nederland (2019). De genoemde effecten laten het verschil zien tussen de 
referentie 2040 en een beleidsvariant voor 2040. De onderdelen van deze propositie vormen de belangrijkste 
maatregelen in deze beleidsvariant.  
 



VERTROUWELIJK 
 

20 
 

Agglomeratiekracht, innovatie en productiviteit.  

 

De beoogde lightrailverbindingen geven op diverse manieren een impuls aan het groeivermogen van 

Nederland. 

 

a) Vergroten agglomeratiekracht door groei en verdichting.  

Met het voorstel wordt grootschalige gebiedsontwikkeling gerealiseerd dat leidt tot ruim 60.000 meer 

woningen en 50.000 banen in de regio Utrecht. 

Dichtheid en massa dragen in de productiesfeer (innovatie, economie en werkgelegenheid) bij aan het 

versterken van het verdienvermogen van de Nederlandse economie. Vermeulen (2011) toont aan dat 

overheidsbeleid dat zich richt op een beperkt cluster van kennisintensieve steden welvaartsverhogend 

is omdat deze steden dan groter kunnen worden en daarmee de agglomeratievoordelen beter kunnen 

benutten. Vergroting van de (stedelijke) dichtheid versterkt de kansen op effectieve 'sharing, matching 

& learning', de drivers achter regionaal-economische groei (CPB/PBL 2015). Dit geldt des te meer 

voor een economische structuur die zich kenmerkt door een sterk accent op kennis, zoals in de regio 

Utrecht. In een studie van De Groot (2010) bedraagt het effect van agglomeratie en suburbanisatie 

tussen de 0,5% en 2,0% van het bbp.  

 

Decisio (2020) heeft een maatschappelijke business case opgesteld voor de schaalsprong MRU. In 

deze business case zijn voor het Wiel met spaken en de daarmee samenhangende grootschalige 

gebiedsontwikkeling conform deze propositie ook de agglomeratie effecten doorgerekend. De 

middenvariant uit dit onderzoek komt grotendeels overeen met de lightrailverbindingen en de daaraan 

gekoppelde gebiedsontwikkelingen in deze propositie. Kern van onderzoek is dat de 

agglomeratiekracht sterk stijgt als gevolg van een hogere effectieve dichtheid in de stad. Het effect op 

de agglomeratiekracht is relatief hoog ten opzichte van andere doorgerekende 

gebiedsontwikkelingsprojecten (Decisio, 2020, blz.10). Reden daarvoor is dat ingrepen in het Wiel met 

Spaken een verstedelijking mogelijk maakt die zich breed over de stad uitstrekt en die zorgt voor een 

forse verdichting in een relatief klein gebied. Een gebied dat op dit moment bovendien economisch 

welvarend is, wat zich bijvoorbeeld uit in hoge gemiddelde inkomens, een relatief hoog 

opleidingsniveau en een hoge arbeidsparticipatie van de inwoners van de stad. Dit versterkt daarmee 

het agglomeratie effect. Bij doorrekening van dit effect is het van belang in ogenschouw te nemen dat 

het gaat om een effect dat ontstaat als gevolg van de integrale investeringen in het mobiliteitssysteem 

(die zorgen voor betere bereikbaarheid en nabijheid van wonen en werken) en in gebiedsontwikkeling 

waarbij ook van belang is ruimte voor voldoende passende arbeidsplaatsen wordt gecreëerd (Decisio, 

2020). Voor de middenvariant berekende Decisio een stijging van de agglomeratiekracht met 99 

miljoen per jaar o.b.v. een toename van het aantal binnenstedelijke inwoners met 147.000. In contante 

waarde is het effect 1,9 miljard euro.    

 

b) Versterken van het kennis-, innovatie- en ondernemerschapssysteem en de daaraan gekoppelde 

spin-off van publieke en private R&D investeringen in de regio én in Nederland 

Om het verdienvermogen van Nederland voor de toekomst te bestendigen wordt ingezet op opleiden, 

leven lang leren, arbeidsparticipatie, onderzoek en missiegedreven innovatie. Utrecht draagt daar met 

haar concentratie van talent, kennis en innovatieve bedrijvigheid en een economische agenda die 

maatschappelijke opgaven centraal stelt aan bij. De combinatie van investeringen in publieke en 

private R&D en infrastructuur leiden tot economische spinoff. Als de Utrechtse kracht op gebied van 

gezondheid, duurzaamheid en voedingstechnologie voluit benut wordt, leidt dit tot extra economische 

regionale groei van tenminste 1,9%. Dit betekent een minimum verhoging van de nationale BBP groei 

van 2 procent in 10 jaar tijd. Lightrail verbindingen zorgen dus voor een stevig opwaarts effect van 

deze extra economische groei doordat kennisinstellingen en bedrijven letterlijk de ruimte krijgen en 

beter verbonden zijn met hun counterparts in Nederland.   

Utrecht kent een sterk R&D profiel met grote groeipotentie. Het Utrechtse economische potentieel 

komt vooral tot uiting in de gebieden gezondheid (biotech, farma, medtech), duurzaamheid (energie, 

klimaat, civiele techniek) en voedingstechnologie (Balland & Boschma, 2020). Met deze specialisaties 

draagt Utrecht nationaal en internationaal bij aan het welzijn van mensen. Om dit te bereiken wordt in 
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de Utrechtse regio momenteel jaarlijks zo’n 1,45 miljard uitgegeven aan publieke & private R&D 

investeringen. Utrecht onderscheidt zich hierbij van andere regio’s door een sterke nadruk op publieke 

R&D (Economisch Beeld Utrecht+, 2020). De private R&D kracht van Utrecht is echter groeiend. Dit 

komt tot uiting op brandpunt Utrecht Science Park waar tot aan 2030 een verdubbeling verwacht wordt 

van het aantal (R&D en innovatie gerelateerde) banen bij bedrijven (Buck Consultants International, 

2019). Onderzoek van o.a. Rathenau (2014) en Mazzucato (2019) wijst op een multiplier van 7,7 voor 

publieke R&D en 2,3 voor private R&D. Publieke R&D investeringen zijn vaak missie gedreven en 

worden uitgebreider benut doordat deze open toegankelijk zijn. Dit gaat bij uitstek op voor de 

Utrechtse regio waar de publieke kenniscomponent zeer sterk aanwezig is en R&D investeringen 

vooral ingezet worden om bij te dragen aan de brede welvaart. Hier ligt een kans voor zowel Utrecht 

als Nederland om de groeipotentie verder te verzilveren.  

 

Deze groei wordt zowel binnen de regio als in overige delen van Nederland gerealiseerd. Utrecht 

vormt namelijk een economische spilfunctie voor Nederland. De regio is netto exporteur van diensten- 

en kennis aan bedrijven en organisaties elders in Nederland (Economisch Beeld Utrecht+, 2020). 

Deze kennisrelaties manifesteren zich in samenwerkingsverbanden zowel binnen de regio (o.a. ROM 

Regio Utrecht, Health Hub Utrecht) als daar buiten (o.a. RegMed XB, ARC-CBBC regiodeals met 

Zuid-Holland, FoodValley). Grote internationaal opererende bedrijven als Philips, Genmab, Danone 

Nutricia en Merus Biopharmaceuticals, maar ook chemiereuzen als AkzoNobel, Nouryon en Shell 

maken gebruik van en dragen bij aan de kennis die ontwikkeld wordt op het Utrecht Science Park. Zo 

werkt Genmab samen met het Hubrecht instituut aan een gerobotiseerde PCR test machine en 

verkennen de voorgenoemde chemiebedrijven binnen het nationale onderzoekscentrum ARC-CBBC 

op wat voor manier het broeikasgas CO2 te gebruiken is als hernieuwbare grondstof. Bijkomend 

voordeel voor deze bedrijven is de toegang tot de enorme talentenpool van meer dan 50.000 

studenten op het USP. Om deze drijvers van innovatie te verzilveren zijn vanuit deze Utrechtse regio 

ook proposities ingediend op de thema’s innovatie en R&D en kennisontwikkeling. Deze proposities 

op gebied van o.a. regeneratieve geneeskunde en e-health kunnen bijdragen aan een hoger groeipad 

en bijdrage van Utrecht aan het BBP dan hiervoor berekend. 

 

Door bereikbaarheidsproblemen zijn grenzen aan de groei van dit sterke innovatiecluster echter in 

zicht, terwijl de interesse in USP versnelt (Buck Consultants International, 2019). Partijen 

(kennisinstellingen, privaat, overheden) bereiden zich voor op een schaalsprong en op het 

nadrukkelijk ruimtelijk betrekken en programmeren van omliggende gebieden  bij de clustervorming en 

versterking van waardeketens (o.a. meer mogelijkheden voor productie, gelieerde dienstverlening, 

medische congressen, private R&D en doorgroei voor scale ups). Het USP trekt werknemers vanuit 

het hele land, met name uit de Randstad en steden als Arnhem en Den Bosch. Deze zijn zeer gebaat 

bij een snellere verbinding via Lunetten Koningsweg. Op regionaal niveau wordt het USP beter 

verbonden met plaatsen zoals De Bilt (USP Bilthoven), Zeist, Amersfoort, Nieuwegein en een nieuw te 

ontwikkelen A12 zone, maar ook met Houten en Bunnik. De lightrail verbindingen leiden ertoe dat de 

beweging van meer private investeringen en regionalisering van USP versneld wordt. Dat stimuleert 

en versterkt de groei van private investeringen. Worden deze niet gerealiseerd, dan stagneert de groei 

bij 4000 extra science gerelateerde arbeidsplaatsen.   

 

 

Box: Kennis en innovatie ecosysteem Utrecht 

De regio Utrecht scoort hoog als het gaat om concurrentiekracht, o.a. door de concentratie van 
kennisinstellingen en hoogopgeleide beroepsbevolking: we staan sinds 2010 in de top 3 van de 
Europese ranglijst van sterke regio's. Regionale onderzoeksorganisaties tekenen voor 15% van de 
Europese onderzoeksgelden die aan Nederlandse organisaties worden uitgekeerd.  Inclusief 
economische partners Gooi & Vechtstreek en Foodvalley is de regio goed voor 12% van het BBP. Ze 
vormt zowel voor personen- als goederenvervoer de draaischijf van Nederland. 

In 2017 bedroegen de publieke en private investeringen in de regio Utrecht ca 1,45 miljard euro 
waarbij – naast investeringen in infrastructuur - het zowel om publieke partijen (zoals het RIVM) als 
private partijen ging (zoals Merus en Genmab). Het brandpunt van deze investeringen is het Utrecht 
Science Park. Utrecht heeft met UtrechtInc, dat in de top tien business incubators in de wereld staat 
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(UBI global, 2019), een sterke basis voor de verdere ontwikkeling van het start-up ecosysteem. 
Gezondheid, vanuit het perspectief van enerzijds preventie en anderzijds geneeskunde vormt de 
kern van dit innovatie-ecosysteem dat zich uitstrekt over de as Utrecht-Amersfoort-Wageningen. 
Liefst 22% van alle studenten op gebied van bio-, medische, voedings- en agrarische technologie, 
geneeskunde en zorg wordt opgeleid aan de UU en WUR. De regio huisvest, naast het kenniscluster 
op het USP, een bovengemiddeld omvangrijk cluster van ingenieursbureaus met wereldwijde impact 
op de kwaliteit, gezondheid en veiligheid van de leefomgeving. Rondom bedrijven als Sweco, Royal 
HaskoningDHV en Arcadis opereert een groeiend cluster van gespecialiseerde IT-bedrijven dat 
software levert voor geavanceerde gebiedsmodellering. Publiek-private samenwerkingsverbanden 
brengen geo- en gezondsheidsdata bij elkaar, zoals de publieke datahub voor gezond stedelijk 
leven.  

Het Utrecht Science Park (USP), het grootste sciencepark van Nederland, heeft de afgelopen jaren 
een grote groei doorgemaakt in bedrijven, banen en studenten. Zo is de groei van de private 
werkgelegenheid gerelateerd aan USP fors versneld de laatste jaren (groei van 25% tussen 2014 en 
2018) en is de potentie daarvan tot 2030 zeker een verdubbeling (Buck, 2019). Van de ruim 27.000 
werknemers is meer dan 90% verbonden aan de kennis-en zorginstellingen. Dit maakt het gebied 
ook internationaal een unieke kennisconcentratie en dit leidt tot een aanzienlijke magneetwerking 
voor R&D bedrijven en andere instellingen, zoals het geheel nieuwe ziekenhuis Prinses Maxima voor 
Kinderoncologie dat nu al tot de top van de wereld behoort. Anderzijds zijn de meer dan 50.000 
studenten op het USP een pool van talent die een grote meerwaarde is bij de vestiging van 
bedrijven. 

 
 

 

2. Overige effecten 

 

De economische groei die de lightrail verbindingen genereren als gevolg van nabijheid, reistijdwinst, 

agglomeratievoordelen en innovatiekracht zoals hierboven omschreven, levert een aantal 

maatschappelijke en duurzame effecten op.  

Deze propositie levert een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Vermindering van CO2 uitstoot door 

een sterke toename van minder vervuilende verplaatsingen (lopen, fiets, OV), en door een duurzame 

vorm van verstedelijking (lager energiegebruik, kortere verplaatsingen). Een ander effect is de 

verbetering van leefbaarheid en gezondheid in de vorm van het versterken van groen, meer ruimte 

voor ontmoeting, een groter aandeel van gezonde vormen van reizen (lopen en fiets), en beperking 

van luchtvervuiling en geluidsoverlast.  

Een goede toegankelijkheid op de woningmarkt - en daarmee op de arbeidsmarkt - voor brede 

bevolkingsgroepen is hierbij een cruciale randvoorwaarde. Deze kan worden gerealiseerd doordat 

lightrail Utrecht-Zuid de bouw van een groot aantal woningen mogelijk maakt, met minimaal 50% 

betaalbare huur/koop. Verder neemt de gezondheidswinst toe door meer beweging, een gezonde 

verstedelijking met veel ruimte voor groen en snelle toegang voor voetgangers en fietsers tot het 

landelijk gebied. 
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V. Bijlagen 
 

Aan de huidige propositie ligt een groot aantal studies ten grondslag. De meest recente en relevante 
studies zijn aan deze propositie toegevoegd.  

 
1. Maatschappelijke businesscase Wiel met Spaken - Gemeente Utrecht en G4 - Eindrapportage 

versie 15 juli 2020 (bijgevoegd) 
2. OV-toekomstbeeld midden NL bestuursnotitie Definitief (digitale verspreiding)  

https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/fb/ca/fbcaa0e5-b7d9-43bd-aca8-
261696d98b25/20190617_ov-toekomstbeeld_midden_nl_hoofdrapport.pdf 

3. Samenvatting Quick Scan HOV Zuidlob 
https://programma-uned.nl/relevante+documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1820682  

4. Achtergrondrapportage HOV Zuidlob 
https://programma-uned.nl/relevante+documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1820679  

5. Utrecht Nabij: ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid Metropoolregio Utrecht 2040, 
met een doorkijk naar 2050.  
https://www.programma-uned.nl/relevante+documenten/default.aspx  

6. Mobiliteitsplan 2040 Utrecht (versie inspraak) 

Bijlage 1 Mobiliteitsplan 2040.pdf (ibabs.eu) 
7. Portfolio ondertekende USP partners (bijgevoegd) 
 
Achtergrondrapportages over kostenramingen zijn bij provincie en gemeente Utrecht op te vragen.  

 

 

. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.utrecht10.nl%2Fmedia%2Ffiler_public%2Ffb%2Fca%2Ffbcaa0e5-b7d9-43bd-aca8-261696d98b25%2F20190617_ov-toekomstbeeld_midden_nl_hoofdrapport.pdf&data=04%7C01%7Caldert.de.vries%40utrecht.nl%7Cb2f75d27e44147e0ae9708d89548049a%7Cb9ea87f7a2634e6898e15fad3547a805%7C0%7C1%7C637423484151577774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PZDczb2heP2Wz3nxoJGX%2FKEpgGVSG%2F9uTIrnTRBgF44%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.utrecht10.nl%2Fmedia%2Ffiler_public%2Ffb%2Fca%2Ffbcaa0e5-b7d9-43bd-aca8-261696d98b25%2F20190617_ov-toekomstbeeld_midden_nl_hoofdrapport.pdf&data=04%7C01%7Caldert.de.vries%40utrecht.nl%7Cb2f75d27e44147e0ae9708d89548049a%7Cb9ea87f7a2634e6898e15fad3547a805%7C0%7C1%7C637423484151577774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PZDczb2heP2Wz3nxoJGX%2FKEpgGVSG%2F9uTIrnTRBgF44%3D&reserved=0
https://programma-uned.nl/relevante+documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1820682
https://programma-uned.nl/relevante+documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1820679
https://www.programma-uned.nl/relevante+documenten/default.aspx
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonline.ibabs.eu%2Fibabsapi%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3DUtrecht%26id%3Dc21e2cc8-a6f2-4c87-817f-15d1792c7eae&data=04%7C01%7Caldert.de.vries%40utrecht.nl%7Cb2f75d27e44147e0ae9708d89548049a%7Cb9ea87f7a2634e6898e15fad3547a805%7C0%7C1%7C637423484151567784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RHugSyKJTm5%2FdnBjmvhw9fRUquUIEu8p35UHaEIRcCg%3D&reserved=0




 

 

ECONOMISCH ONDERZOEK EN ADVIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G4 – Gemeente Utrecht 

Maatschappelijke 

businesscase 'Wiel met 

Spaken’ 
 

Eindrapportage, 15 juli 2020 

 

 

  



 

 

 

TITEL 

Maatschappelijke businesscase Wiel met Spaken’ 

 

 

DATUM 

15 juli 2020 

 

 

STATUS RAPPORT 

Definitief eindrapport 

 

 

OPDRACHTGEVER 

G4 

Gemeente Utrecht 

 

 

PROJECTTEAM DECISIO 

Daan van Gent (d.vangent@decisio.nl)  

Suzanne Steegman (s.steegman@decisio.nl)  

Niels Hoefsloot (n.hoefsloot@decisio.nl)  

 

 

CONTACTGEGEVENS DECISIO | ECONOMISCH ONDERZOEK EN ADVIES 

Valkenburgerstraat 212 

1011 ND Amsterdam 

T 020 – 67 00 562 

E info@decisio.nl 

I www.decisio.nl 

  

mailto:d.vangent@decisio.nl
mailto:s.steegman@decisio.nl
mailto:n.hoefsloot@decisio.nl


 

 

Inhoudsopgave 

 

Managementsamenvatting 2 

S.1  Ruimtelijk programma en ingrepen mobiliteitssysteem 3 

S.2  Financiële effecten 5 

S.3  Mobiliteitseffecten 6 

S.4  Maatschappelijke effecten 9 

S.5  Overzicht en saldo maatschappelijke businesscase 12 

1. Inleiding 15 

1.1 Achtergrond 15 

1.2 Aanpak 16 

1.3 Leeswijzer 17 

2. Uitgangspunten MBC 19 

2.1 Toelichting systematiek MBC 19 

2.1.1 Afwijkingen ten opzichte van een volwaardige MKBA 20 

2.1.2 Monetarisering van effecten in contante waarden 21 

2.2 Nul- en projectalternatieven 22 

2.2.1 Referentiescenario / nulalternatief 22 

2.2.2 Projectalternatief ‘middenvariant’ 23 

2.2.3 Projectalternatief ‘doorgroeivariant’ 25 

2.2.4 Overzicht nul- en projectalternatieven 26 

3. Financiële effecten 28 

3.1 Nulalternatief 29 

3.1.1 Mobiliteitssysteem 29 

3.1.2 Gebiedsontwikkeling 29 

3.2 Projectalternatief ‘Middenvariant’ 30 

3.2.1 Mobiliteitssysteem 30 

3.2.2 Gebiedsontwikkeling 30 

3.3 Projectalternatief ‘Doorgroeivariant’ 32 

3.3.1 Mobiliteitssysteem 32 



 

MAATSCHAPPELIJKE BUSINESSCASE WIEL MET SPAKEN I 

 

3.3.2 Gebiedsontwikkeling 33 

3.4 Overzicht financiële effecten 34 

4. Mobiliteitseffecten 36 

4.1 Netwerkeffecten 36 

4.1.1 Ontlasting Utrecht Centraal 37 

4.1.2 Verbeterde bereikbaarheid vanuit economische kerngebieden 39 

4.1.3 Modal shift 43 

4.2 Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners 46 

4.2.1 Toelichting effect 46 

4.2.2 Kwantificering effect 47 

5. Maatschappelijke effecten 50 

5.1 Leefbaarheid 50 

5.1.1 Toelichting effect 50 

5.1.2 Kwantificering effect 50 

5.2 Energie 52 

5.2.1 Toelichting effect 52 

5.2.2 Kwantificering effecten 53 

5.3 Landschap en natuur 54 

6. Economische effecten 55 

6.1 Economie/agglomeratie 55 

6.1.1 Toelichting effecten 55 

6.1.2 Kwantificering effecten 56 

6.2 Consumentensurplus sociale huur 56 

6.2.1 Toelichting effect 56 

7. Conclusies 59 

 
  



 

MAATSCHAPPELIJKE BUSINESSCASE WIEL MET SPAKEN II 

 

Managementsamenvatting 

Nederland staat voor de uitdaging om tot 2040 1 miljoen extra woningen te 

bouwen. Deze opgave concentreert zich in en rondom de stedelijke regio’s in de 

Randstad. In de regio Utrecht neemt de komende jaren de vraag naar wonen en 

werken fors toe: er is een opgave om tot 2040 104.000 extra woningen te bouwen. 

De regio Utrecht wil een groot deel van deze opgave toevoegen binnen bestaand 

bebouwd gebied. Met de ontwikkelstrategie ‘Wiel met Spaken’ zet de stad in op 

verdichting van wonen en werken verspreid over verschillende OV knooppunten in 

stad en regio.  

 

In het ‘Wiel met Spaken’ vormen diverse HOV-maatregelen de dragers voor 

ontwikkeling. Deze ontwikkeling dient een drietal doelen:  

▪ Het ontlasten van Utrecht Centraal Station, als belangrijkste overstappunt van 

Nederland, en de binnenstad van Utrecht.  

▪ Het vergroten van de bereikbaarheid van Utrecht Science Park (USP) en andere 

werklocaties in de stad en regio.  

▪ Het mogelijk maken van nieuwe woon/werklocaties op binnenstedelijke en 

knooppuntlocaties.  

 

Het ‘Wiel met Spaken’ bevat de ontwikkeling van diverse IC stations, zoals 

Lunetten-Koningsweg en Leidsche Rijn. Ook worden diverse HOV-verbindingen 

gerealiseerd in de vorm van tramlijnen, dan wel lijnen die op termijn vertramd 

kunnen worden, naast het verder optimaliseren van het spoornetwerk in de regio. In 

de uitwerking in dit rapport zijn daarnaast gebiedsontwikkelingslocaties in Utrecht, 

Nieuwegein en Zeist opgenomen die het mogelijk maken om 92.500 woningen en 

90.000 arbeidsplaatsen binnenstedelijk toe te voegen op een zodanige manier dat 

het mobiliteitssysteem het aan kan en de leefkwaliteit in de stad geborgd blijft.  

 

Maatschappelijke businesscase 

In dit rapport is inzicht gegeven in de (voorlopig) geraamde investeringen die nodig 

zijn om twee varianten op het Wiel met Spaken te realiseren en wat de 

maatschappelijke ‘welvaartswinst’ is van deze investeringen. Uit de analyses volgt 

dat de maatschappelijke baten in beide projectvarianten de maatschappelijke 

kosten in potentie kunnen overtreffen. Daarmee ontstaat mogelijk 

maatschappelijke welvaartswinst op het moment dat het Wiel met Spaken 

gerealiseerd wordt. Enig voorbehoud is daarbij op zijn plaats. Een aantal kosten en 

baten zijn nog onbekend of zijn slechts met grote bandbreedtes te benaderen. Ook 

zijn de exploitatiekosten en opbrengsten van het openbaar vervoer nog niet bekend. 

Daarnaast ontbraken voor deze analyses de juiste berekeningen om de 



 

MAATSCHAPPELIJKE BUSINESSCASE WIEL MET SPAKEN 3 

 

netwerkeffecten van deze specifieke varianten van het Wiel met Spaken in beeld te 

brengen. Voor de bereikbaarheidseffecten is daarom gewerkt met verschillende 

aannames. De uitkomst van deze quickscan analyse is op een aantal elementen 

dus nog onzeker. 

 

In de maatschappelijke businesscase zijn de kosten en baten in contante waarden 

doorgerekend en met elkaar vergeleken. Bij het vergelijken van kosten en baten is een lastig 

aspect namelijk het verschil in de periode waarin de effecten optreden. De 

investeringskosten worden gemaakt op het moment dat het project wordt uitgevoerd (in het 

geval van ‘Wiel met Spaken’ in de periode 2020 – 2045), terwijl de maatschappelijke 

effecten pas daarna optreden (sommige effecten ontstaan wel al eerder, maar groeien in 

totdat het volledige programma is gerealiseerd). Deze effecten treden dan echter wel voor 

alle jaren in de toekomst op (conform de MKBA-standaard is voor deze maatschappelijke 

effecten gewerkt met een tijdshorizon van 100 jaar). Om alle effecten met elkaar te kunnen 

vergelijken is gebruik gemaakt van contante waarden. Hiermee worden de toekomstige 

kosten en baten teruggerekend naar wat ze vandaag waard zouden zijn en zijn daarmee 

vergelijkbaar. Daarbij is gebruik gemaakt van een discontovoet van 4,5 procent.  

S.1  Ruimtelijk programma en ingrepen mobiliteitssysteem 

De regio Utrecht staat voor de opgave om tot 2040 104.000 extra woningen te 

bouwen en gelijk opgaand daarmee ook ruimte te creëren voor extra 

arbeidsplaatsen. De regio Utrecht wil een groot deel van deze opgave toevoegen 

binnen bestaand bebouwd gebied.  

 

Met de ontwikkelstrategie ‘Wiel met Spaken’ zet de stad in op verdichting van 

wonen en werken verspreid over verschillende OV-knooppunten in stad en regio. 

Diverse HOV-ingrepen zorgen ervoor dat het mogelijk wordt om binnenstedelijk te 

verdichten zonder dat het mobiliteitssysteem vastloopt en de leefbaarheid onder 

druk komt te staan. Het gaat om HOV-ingrepen rondom (wiel) en dwars door 

(spaken) de stad, naast het verder optimaliseren van het spoornetwerk in de regio. 

In dit rapport ligt de focus op de HOV lijnen en de hieraan gekoppelde 

gebiedsontwikkeling.  

 

De HOV-ingrepen zijn doorgerekend in het projectalternatief ‘doorgroeivariant’ en 

zorgen ervoor dat de volledige opgave van 92.500 woningen en 90.000 

arbeidsplaatsen binnenstedelijk toegevoegd kunnen worden.  

 

In het projectalternatief ‘middenvariant’ wordt een deel van het OV-systeem Wiel 

met Spaken gerealiseerd, namelijk alleen de corridor Nieuwegein – A12-Zone – 
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Lunetten/Koningsweg – USP – Zeist-Noord. In die variant is de gebiedsontwikkeling 

ook in deze projectgebieden geconcentreerd. Het gaat om 73.000 woningen en 

70.000 arbeidsplaatsen binnenstedelijk.  

 

Zonder de ontwikkelstrategie Wiel met Spaken neemt de verstedelijkingspotentie in 

de regio Utrecht af tot 35.000 woningen en 30.000 arbeidsplaatsen 

binnenstedelijk. Dan worden immers enkel de nu al lopende gebiedsontwikkelingen 

tot 2030 gerealiseerd. De effecten van deze variant zijn uitgewerkt in het 

nulalternatief. Dit nulalternatief gaat er wel vanuit dat de totale woningbouw- en 

economische opgave wordt gerealiseerd: de resterende 58.000 woningen en 

60.000 arbeidsplaatsen worden dan elders, op een niet nader gedefinieerde locatie 

buiten de regio Utrecht gerealiseerd. Voor de analyses is verondersteld dat dit op 

een buitenstedelijke locatie geschiedt.  

 

In onderstaande tabel is het overzicht van het nulalternatief en de twee 

projectvarianten opgenomen. Weergegeven is welke ingrepen in het 

mobiliteitssysteem gedaan worden en wat het bijhorende ruimtelijk programma is 

(met onderscheid naar binnen- en buitenstedelijke ontwikkeling).  

 

  Nulalternatief Middenvariant Doorgroeivariant 

    Focus A-12 zone, L/K, USP Wiel met Spaken 

Mobiliteitsingrepen   

IC Station Lunetten- 

Koningsweg 

IC Station Lunetten- 

Koningsweg 

    

(Versnellen) tram CS- 

MWKZ-Nieuwegein 

(Versnellen) tram CS- 

MWKZ-Nieuwegein 

    

Tram Nieuwegein-Westraven- 

USP-Zeist Noord 

Tram Nieuwegein-Westraven- 

USP-Zeist Noord 

      IC Station Leidsche Rijn  

      

Vertramming Westraven- 

Papendorp-Leidsche Rijn  

      

Vertramming Vleuten-Papendorp- 

CS-Rijnsweerd-USP  

      

Vertramming Overvecht –  

Rijnsweerd - USP  

      IC Station Overvecht 

      

Tram Leidsche Rijn –  

Zuilen/Lage Weide – Overvecht - USP 

Woningen binnenstedelijk 34.800 72.700 92.500 

Woningen buitenstedelijk 57.700 19.800 0 

Woningen totaal           92.500  92.500  92.500  

Arbeidsplaatsen binnenstedelijk 29.300 70.800 90.000  

Arbeidsplaatsen buitenstedelijk 60.700 19.200   

Totaal arbeidsplaatsen           90.000  90.000  90.000  
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S.2  Financiële effecten 

Om het Wiel met Spaken te realiseren zijn investeringen in het mobiliteitssysteem 

nodig. Het gaat om het realiseren van enkele HOV-verbindingen en het aanpassen 

en opwaarderen van NS-stations. Deze tellen in de projectalternatieven als volgt op: 

▪ Middenvariant. In deze variant wordt een deel van het OV-systeem Wiel met 

Spaken gerealiseerd. Daarvoor is een eenmalige investering van circa 1,4 

miljard euro (nominaal) voorzien in 3 HOV-ingrepen. Daarnaast moet rekening 

worden gehouden met kosten voor beheer en onderhoud van het 

mobiliteitssysteem. In contante waarden is het totale financiële effect van het 

mobiliteitssysteem in deze variant iets meer dan 1 miljard euro.  

▪ Doorgroeivariant. In deze variant wordt het volledige Wiel met Spaken 

gerealiseerd. Een eenmalige investering van circa 2,4 miljard euro (nominaal) 

in 9 HOV-ingrepen is voorzien. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 

kosten voor beheer en onderhoud van het mobiliteitssysteem. In contante 

waarden is het totale financiële effect van het mobiliteitssysteem in deze 

variant ongeveer 1,6 miljard euro.  

 

Om de gebiedsontwikkeling te realiseren zijn aanvullend ingrepen in de openbare 

ruimte en ontsluiting van projectlocaties noodzakelijk. Het realiseren van woningen 

en kantoren/bedrijfsruimten vergt op zichzelf ook investeringen, waar ook 

opbrengsten tegenover staan. Deze komen terug in een grondexploitatie (GREX). De 

GREX is echter nog voor geen van de projectlocaties specifiek doorgerekend. Het 

uitgangspunt dat daarbij is gehanteerd is dat de GREX neutraal is. In de 

maatschappelijke businesscase zijn daarom alleen de bovenplanse kosten 

meegenomen. In de verschillende alternatieven gaat het om de volgende kosten:  

▪ In het nulalternatief worden twee mobiliteitshubs (in Westraven en Papendorp) 

gerealiseerd voor een bedrag van circa 130 miljoen euro. We gaan er vanuit dat 

deze voor 2030 gerealiseerd zijn. De contante waarde van deze investeringen 

om gebiedsontwikkeling in het nulalternatief mogelijk te maken bedraagt 

daarmee 108 miljoen euro.  

▪ In het projectalternatief middenvariant zijn in totaal 13 aanvullende ingrepen 

voorzien waarvan voor 7 ingrepen de kosten geraamd zijn op in totaal 560 

miljoen euro (nominale waarde). Van 6 ingrepen zijn de kosten nog PM1. We 

gaan uit van realisatie van de gebiedsontwikkelingen in de periode 2025-2034 

(conform de mobiliteitsingrepen). De contante waarde van deze investering 

bedraagt daarmee 350 miljoen euro extra ten opzichte van het nulalternatief.  

 
1 De grootste kostenposten zijn beeld, zoals de overkluizing van de A27. De 7 ingrepen waar 

nog geen kosten van bekend zijn zullen de uitkomsten van de maatschappelijke 

businesscase in beperkte zin beïnvloeden. Het gaat om het realiseren van enkele 

ongelijkvoerse kruisingen, aanpassen van weginfrastructuur, groencompensatie en 

verplaatsing van sportvelden.  
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▪ In het projectalternatief doorgroeivariant bedragen de totaal geraamde 

bovenplanse investeringen 2,8 miljard euro (nominaal), aanvullend op het 

nulalternatief. Het gaat om een toevoeging van 2,2 miljard ten opzichte van de 

middenvariant. In de doorgroeivariant zijn voor 9 ingrepen de kosten nog niet 

geraamd2. Voor de fasering van investeringen gaan we voor de ingrepen die 

ook in de middenvariant reeds gedaan worden uit van dezelfde periode van 

realisatie (2025-2034). De aanvullende ingrepen om gebiedsontwikkeling in de 

overige projectgebieden mogelijk te maken worden in de periode 2030 – 2044 

gedaan. De contante waarde van de investeringen in gebiedsontwikkeling 

bedragen in de doorgroeivariant in totaal 1,4 miljard euro extra ten opzichte 

van het nulalternatief.  

S.3  Mobiliteitseffecten 

Het realiseren van de integrale opgave op het gebied van mobiliteit en 

verstedelijking zorgt voor diverse effecten op het mobiliteitsgedrag van inwoners en 

werknemers van de regio Utrecht. Enerzijds gaat het om de directe netwerkeffecten 

als gevolg van de ingrepen in het mobiliteitssysteem, de HOV-ingrepen uit het Wiel 

met Spaken. Anderzijds gaat het om het mobiliteitsgedrag van de nieuwe bewoners 

en werknemers in de binnenstedelijke projectlocaties, dat gedrag is duurzamer dan 

wanneer de woningen en arbeidsplaatsen buitenstedelijk gerealiseerd zouden 

worden.  

 

Noot: de netwerkeffecten in voorliggende analyse zijn gebaseerd op analyses uit het 

Toekomstbeeld OV Midden Nederland. Deze analyses sluiten niet één op één aan bij de 

ingrepen die in het Wiel met Spaken zitten en zijn ook niet direct toepasbaar om 

doorrekeningen in de maatschappelijke businesscase te doen. Daarom is met diverse 

aannames gewerkt om netwerkeffecten in te schatten.  

 

Momenteel lopen diverse andere onderzoeken in de regio Utrecht naar 

ontwikkelmogelijkheden om de geschetste verstedelijkingsopgave en uitdagingen voor het 

mobiliteitssysteem op te lossen, onder andere ook naar de maatschappelijke kosten en 

baten. Een voorbeeld daarvan is het MIRT onderzoek U Ned. In dat onderzoek worden min of 

meer dezelfde ingrepen in het mobiliteitssysteem tegen het licht gehouden en uitgewerkt. 

Voorliggende uitwerking van de netwerkeffecten is een quickscan-analyse van een aantal 

ingrepen in het mobiliteitssysteem die deels ook in andere lopende trajecten in andere 

combinaties aan de orde komen. Daarmee kunnen na publicatie van voorliggend rapport met 

 
2 In aanvulling op de notie voor de middenvariant waar voor 6 ingrepen de kosten nog PM 

zijn (zie voetnoot 1), worden geen aanzienlijke extra kosten in de doorgroeivariant verwacht 

die nog niet in beeld zijn, het gaat om het verleggen van een aansluiting op de A2 en het 

uitplaatsen van enkele bedrijven. 
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voorliggend uitgewerkte effecten ook andere onderzoeken uitkomen die net andere inzichten 

en uitkomsten hebben ten aanzien van de netwerkbaten.  

 

Netwerkeffecten Wiel met Spaken 

De netwerkeffecten van het Wiel met Spaken zijn onderzocht in het kader van het 

Toekomstbeeld OV Midden Nederland. Daaruit leiden we af dat de ingrepen leiden 

tot het voorkomen van verdere belasting van station Utrecht Centraal, dat sprake is 

van een betere bereikbaarheid voor bewoners en werknemers van de regio (en 

breder) en dat een modal shift ontstaat van inwoners van de provincie Utrecht. 

Deze effecten zijn gekwantificeerd en in de maatschappelijke businesscase 

doorgerekend in het model (gemonetariseerd).  

 

Het doel om Utrecht Centraal te ontlasten is belangrijk en wordt aangetoond door 

de studie van het Toekomstbeeld OV. Daaruit komt naar voren dat ondanks een 

sterke verbetering van het netwerk en het toevoegen van ruimtelijk programma, 

waardoor meer reizigers in de stad worden verwacht, het gebruik van Utrecht CS 

min of meer gelijk blijft aan het nulalternatief (een 1% toename van het gebruik, 

ongeveer 4.500 reizigers per werkdag). Dat komt door het ontwikkelen van de 

corridors en uitbreiding van de stations Lunetten en Overvecht. Door deze 

ontwikkeling neemt met name de reistijd op de toeleidende routes naar Utrecht 

Centraal Station af, ook zijn er effecten voor de huidige gebruikers van de OV-

terminal. Op basis van expert judgement zijn reistijdwinsten berekend in de midden- 

en doorgroeivariant. Op basis van de gemiddelde value of time voor OV-reizigers zijn 

deze effecten gemonetariseerd op circa 20 miljoen euro per jaar vanaf 2030. In 

contante waarde is het effect ‘ontlasting Utrecht Centraal Station’ 277 miljoen euro 

in zowel de midden- als doorgroeivariant.   

 

De verbeterde bereikbaarheid voor inwoners en werknemers in de regio zorgt voor 

kortere reistijden die in de maatschappelijke businesscase als volgt zijn 

gewaardeerd:  

▪ In de middenvariant zijn de reistijdwinsten op basis van de gemiddelde Value of 

Time voor woon-werk, zakelijk en recreatief verkeer gemonetariseerd op circa 

50 miljoen euro per jaar vanaf 2035. In contante waarde is het 

bereikbaarheidseffect in de middenvariant 801 miljoen euro. 

▪ In de doorgroeivariant zijn de jaarlijkse reistijdeffecten gemiddeld 70 miljoen 

euro vanaf 2044 (dan zijn alle verbindingen gerealiseerd). in contante waarde 

gaat het om een effect van 876 miljoen euro.  
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Modal shift effecten Wiel met Spaken  

De ingrepen in het mobiliteitssysteem zorgen er op regionale en wellicht zelfs 

landelijke schaal voor dat het OV een aantrekkelijkere optie wordt. Daardoor zullen 

mensen mogelijk sneller geneigd zijn de auto te laten staan en met het openbaar 

vervoer te reizen. In het Toekomstbeeld OV is doorgerekend dat het autogebruik 

van inwoners van de provincie Utrecht na realisatie van de ingrepen afneemt met 

0,9 procent. Het fietsgebruik neemt tegelijkertijd ook af met 2,3 procent. Het OV-

gebruik neemt toe met 3,2 procent. Deze modal shift effecten zijn gemonetariseerd 

aan de hand van kostenkengetallen voor onder andere infrastructuur, 

verkeersveiligheid, milieu, geluid, gezondheid en congestie. Het effect van de modal 

shift is in contante waarden gewaardeerd op 168,7 miljoen euro in het 

projectalternatief doorgroeivariant. De effecten voor de middenvariant zijn niet 

exact in beeld gebracht in het Toekomstbeeld OV, we veronderstellen echter dat de 

effecten gelijk zijn aan die in de doorgroeivariant.  

 

Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners 

In de regel leidt het ontwikkelen van binnenstedelijke locaties tot minder 

autoverkeer dan wanneer de woningen en arbeidsplaatsen op uitleglocaties 

gerealiseerd worden. De nabijheid aan voorzieningen (horeca, winkels, theaters) en 

banen is groter op binnenstedelijke locaties wat de noodzaak tot autogebruik 

kleiner maakt en de mogelijkheid om de fiets te gebruiken vergroot. Bovendien is 

het OV-aanbod op binnenstedelijke locaties groter wat een extra effect heeft op een 

reductie van het autogebruik en ook mogelijkheden biedt om autobeperkende 

maatregelen in de gebiedsontwikkeling mee te nemen. Ten opzichte van het 

nulalternatief, waarin relatief veel buitenstedelijke gebiedsontwikkeling is 

verondersteld, zijn er daarmee baten op onder andere het gebied van milieu, 

congestie en gezondheid. De effecten zijn op dezelfde wijze als de modal shift 

effecten voor huidige bewoners berekend. In contante waarden zijn de 

mobiliteitseffecten nieuwe bewoners als volgt:  

▪ In het nulalternatief wordt reeds een deel van de opgave binnenstedelijk 

gerealiseerd. Het duurzame mobiliteitsgedrag van de 35.000 huishoudens en 

30.000 arbeidsplaatsen is gewaardeerd op 265 miljoen euro. 

▪ In de middenvariant neemt het aantal binnenstedelijke huishoudens en 

arbeidsplaatsen toe tot 73.000 en 71.000. De effecten zijn gewaardeerd op 

579 miljoen euro (315 miljoen extra t.o.v. het nulalternatief). 

▪ In de doorgroeivariant wordt de volledige opgave van 92.500 woningen en 

90.000 arbeidsplaatsen binnenstedelijk gerealiseerd. Het effect is in deze 

variant 781 miljoen euro (517 miljoen extra t.o.v. het nulalternatief). 
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S.4  Maatschappelijke effecten 

Als gevolg van de verdere verstedelijking in de regio Utrecht, de binnenstedelijke 

verdichting in de stad en de ingrepen in de openbare ruimte treden nog diverse 

andere maatschappelijke effecten op.  

 

Leefbaarheid 

De leefbaarheid in de stad neemt toe doordat ingezet wordt op verbetering van de 

openbare ruimte. Meer groen in de stad en betere verbindingen naar het groen 

buiten de stad zorgen voor een prettiger leefklimaat. Daarnaast worden diverse 

ingrepen gedaan om barrières in de stad weg te werken, deze maken het bovendien 

mogelijk om in de stad verder te verdichten. Het gaat bijvoorbeeld om het onder de 

grond brengen of overkluizen van enkele grote infrastructurele bundels, zoals de 

sporen rondom Utrecht Lunetten, de ring A27 tussen USP en Lunetten en de A2 bij 

Leidsche Rijn en Papendorp. Deze maatregelen hebben ook een effect op de 

bestaande omgeving. De effecten van een verbeterde leefbaarheid in de stad zijn 

gemonetariseerd aan de hand van vastgoedwaardestijgingen die concreet het 

gevolg zijn van het wegnemen van de barrière werking, het zorgt immers 

bijvoorbeeld voor minder geur- en geluidsoverlast en hinder van schadelijke 

uitlaatgassen. In de middenvariant is dit effect gewaardeerd op 35 miljoen euro in 

contante waarde en in de doorgroeivariant op 625 miljoen euro contante waarde.  

 

Agglomeratiekracht 

De agglomeratiekracht in de regio Utrecht stijgt als gevolg van een hogere 

effectieve dichtheid in de stad. Uit verschillende onderzoeken van het CPB komt 

naar voren dat de productiviteit in stedelijke gebieden hoger is naarmate daar meer 

mensen wonen en werken. De drijvende gedachte achter deze agglomeratie-

effecten is dat mensen en bedrijven profijt ondervinden van de aanwezigheid van 

andere mensen of bedrijven in hun omgeving. Deze agglomeratie-effecten worden 

ook wel uitgesplitst in matching, sharing en learning. Naast een sterker 

innovatievermogen, hogere lonen, hogere productiviteit en hogere efficiëntie en 

economische inzet, ontstaan er effecten op het gebied van mobiliteit. Deze effecten 

(namelijk minder autokilometers) zijn uitgewerkt onder het mobiliteitseffect. 

Negatieve effecten zijn er ook. Huurprijzen en de ontwikkelingskosten van vastgoed 

zijn hoger en de loonkloof tussen hoog- en laagopgeleiden neemt toe. Kenmerkend 

voor agglomeratie-effecten is dat het externe effecten betreft; individuele beslissers 

houden geen rekening met de effecten van hun besluit op anderen. 

 

Het agglomeratiekracht effect is in de maatschappelijke businesscase gewaardeerd 

aan de hand van de relatieve toename van het aantal inwoners in de stad Utrecht 

en in Nieuwegein en Zeist. Het gaat om een versimpelde manier om het effect tot 
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uitdrukking te brengen, gebaseerd op de publicatie ‘Stad en Land’ (CPB, 2010. Uit 

die studie blijkt dat een verdubbeling van het aantal inwoners zorgt voor een stijging 

van de productiviteit van 2 procent. Bij doorrekening van dit effect is het echter van 

belang in ogenschouw te nemen dat het gaat om een effect dat ontstaat als gevolg 

van de integrale investeringen in het mobiliteitssysteem (die zorgen voor betere 

bereikbaarheid en nabijheid van wonen en werken) en in gebiedsontwikkeling 

waarbij ook van belang is ruimte voor voldoende passende arbeidsplaatsen wordt 

gecreëerd. De effecten in de verschillende alternatieven zijn daarmee als volgt:  

▪ In het nulalternatief neemt het aantal binnenstedelijke inwoners toe met 

67.0003. Dat zorgt voor een jaarlijks agglomeratie-effect van 45 miljoen euro 

vanaf 2030. Het effect is in contante waarden 858 miljoen euro. 

▪ In de middenvariant neemt het aantal binnenstedelijke inwoners met 147.000 

toe. Dat zorgt voor een stijging van de agglomeratiekracht met 99 miljoen euro 

per jaar. In contante waarde is het effect 1,9 miljard euro.  

▪ In de doorgroeivariant neemt het aantal inwoners van het stedelijke gebied toe 

met 179.000. Het jaarlijkse agglomeratie-effect bedraagt 120 miljoen euro. In 

contante waarde gaat het om een effect van bijna 2,1 miljard euro.  

 

Het effect op de agglomeratiekracht is in deze maatschappelijke businesscase 

relatief hoog en ook relatief hoog ten opzichte van andere doorgerekende integrale 

gebiedsontwikkelingsprojecten (bijvoorbeeld in Amsterdam en de Zuidelijke 

Randstad). Reden daarvoor is dat de ingrepen in het Wiel met Spaken een 

verstedelijking mogelijk maken die zich breed over de stad uitstrekt en die zorgt 

voor een forse verdichting in een relatief klein gebied. Een gebied dat op dit 

moment economisch ook welvarend is, wat zich bijvoorbeeld uit in de hoge 

gemiddelde inkomens van de inwoners van de stad. Het gaat bovendien om een 

aanzienlijke hoeveelheid toegevoegde woningen in de projectalternatieven ten 

opzichte van het nulalternatief: 42.000 in de middenvariant en 57.000 in de 

doorgroeivariant.  

 

Consumentensurplus sociale huur 

In de maatschappelijke businesscase is rekening gehouden met de opgave om 35 

procent van alle nieuwe woningen in Utrecht sociaal te realiseren. Huurders in de 

sociale huursector betalen minder dan de huurprijs in de vrije sector. Dit verschil 

betekent een welvaartswinst of, het consumentensurplus, voor deze huurders. Zij 

betalen immers minder dan de marktwaarde van een vergelijkbare woning in de 

vrije sector met een vergelijkbaar woongenot. Het consumentensurplus sociale huur 

is gewaardeerd door het verschil tussen de gemiddelde huurwaarde van een 

woning en de maximale sociale huurprijs. Daarbij is rekening gehouden met de rule-

 
3 Uitgangspunt is een gemiddelde huishoudgrootte van 1,9 
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of-half, niet alle huurders zouden immers de volledige marktwaarde van de woning 

kunnen betalen.  

 

Het consumentensurplus waar we voor binnenstedelijke locaties in Utrecht mee 

rekenen is € 307 per maand. Ook op de buitenstedelijke gebiedsontwikkelings-

locaties, die in het nulalternatief en deels in de middenvariant ook nog worden 

ontwikkeld, treedt een consumentensurplus op. Het effect surplus waar mee 

gerekend is, is € 246 per maand. Het surplus is lager als gevolg van een lagere 

gemiddelde marktprijs voor een huurwoning. De effecten per alternatief zijn als 

volgt:  

▪ In het nulalternatief worden circa 6.000 woningen in de sociale huur 

binnenstedelijk gerealiseerd en 20.000 buitenstedelijk. Het 

consumentensurplus sociale huur is vanaf 2040 (wanneer ongeveer alle 

woningen gebouwd zijn, er is sprake van een ingroei van het effect) 101 miljoen 

euro per jaar. In contante waarde is het effect 1,8 miljard euro.  

▪ In de middenvariant worden circa 27.000 woningen binnenstedelijk en 5.700 

buitenstedelijk in de sociale huur gerealiseerd. Het effect is vanaf 2040 115 

miljoen euro per jaar, in contante waarde gaat het om een effect dat iets groter 

is dan 2 miljard euro.  

▪ In de doorgroeivariant worden ongeveer 32.000 woningen binnenstedelijk in de 

sociale huur gebouwd. Het consumentensurplus sociale huur is jaarlijks 119 

miljoen euro vanaf 2040. In contante waarde is het effect 2,1 miljard euro.  

 

Energie 

Investeringen in gebiedsontwikkeling en stedelijke verdichting zorgen ervoor dat 

meer mensen in de stad kunnen wonen. Deze mensen wonen over het algemeen 

compacter en vaker in appartementen dan wanneer ze elders buiten de stad 

zouden gaan wonen. Compacter en gestapeld wonen is energiezuiniger dan in een 

vrijstaande woning of tussenwoning met meerdere verdiepingen. In de 

projectgebieden binnen de stad Utrecht wordt over het algemeen in een relatief 

hoge dichtheid gebouwd. Woningbouwprogramma’s op uitleglocaties (verondersteld 

in het nulalternatief) gaan vaker uit van eengezinswoningen (vrijstaande huizen of 

rijtjeshuizen). Doordat minder energie wordt verbruikt in de kleinere en compactere 

woningen is de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van de energie 

lager. Daarover nemen we op basis van gegevens van het CBS aan dat bewoners 

van appartementen gemiddeld 10 procent minder energie verbruiken. Het effect is 

gemonetariseerd aan de hand van de kosten van CO2 uitstoot per kilogram 

elektriciteit (bron: Milieu Centraal). De effecten zijn als volgt:  

▪ In het nulalternatief worden ook 34.800 woningen binnenstedelijk 

gerealiseerd. Het gemonetariseerde effect van een lagere CO2-uitstoot is tot 
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2050 gemiddeld 1 miljoen euro per jaar. In contante waarde gaat het in totaal 

om een effect van 18,1 miljoen euro.  

▪ In de middenvariant worden 72.700 woningen binnenstedelijk gebouwd. Het 

effect is tot 2050 gemiddeld 2 miljoen euro per jaar. In contante waarde gaat 

het om een effect van 36,1 miljoen euro. 

▪ In de doorgroeivariant worden 92.500 woningen binnenstedelijk gebouwd. Tot 

2050 is het effect gemiddeld 2,3 miljoen euro per jaar. In contante waarde 

gaat het om een effect van 39,4 miljoen euro. 

 

Landschap en natuur 

De afweging tussen het binnen- of buitenstedelijk toevoegen van locaties voor 

wonen en werken staat in verhouding tot de hoeveelheid landschap en natuur. 

Woon- en werklocaties die in suburbane of landelijke gebieden worden toegevoegd, 

zullen voor een deel ten koste gaan van bestaande natuur, polder, weiland of 

glastuinbouw. Verdichting en binnenstedelijk bouwen heeft een positief effect als 

het gaat om behoud daarvan. Bovendien wordt daarmee de toegankelijkheid van en 

de waardering voor deze landschappen vergroot voor een groter deel van de 

mensen die in de stad wonen en werken. Het effect is in voorliggende 

maatschappelijke businesscase niet gekwantificeerd, maar wel kwalitatief 

beschreven en als een “+” (plus) meegenomen in de overzichtstabel.  

S.5  Overzicht en saldo maatschappelijke businesscase  

De investeringen die in de middenvariant aanvullend op het nulalternatief worden 

gedaan zijn in contante waarden ongeveer 1,4 miljard euro. Daarbij dient 

opgemerkt te worden dat voor een aantal ingrepen in de openbare ruimte de kosten 

nog niet bekend zijn (het gaat om relatief kleine ingrepen, zoals het aanpassen van 

bestaande weginfrastructuur en groencompensatie) en dat ook de exploitatie van 

het openbaar vervoer nog PM is. De extra maatschappelijke baten ten opzichte van 

het nulalternatief zijn in totaal 2,7 miljard euro waarvan de mobiliteitsbaten en de 

agglomeratie-effecten de voornaamste posten zijn. Het saldo van maatschappelijke 

kosten en baten is in de middenvariant 1,4 miljard euro (contante waarden). De 

verhouding tussen baten en kosten is 2,0.  

 

In de doorgroeivariant nemen de investeringen in mobiliteit en gebiedsontwikkeling 

toe tot in totaal 3,1 miljard euro, bovenop de investeringen in het nulalternatief. 

Ook hier geldt een PM post voor de excessieve kosten in een aantal 

gebiedsontwikkelingslocaties. De onzekerheid van deze PM posten is in de 

doorgroeivariant groter dan in de middenvariant, maar op het eerste oog gaat het 

ook in deze variant niet om grote ingrepen, voorbeelden van aanvullende 

excessieve kosten zijn het uitplaatsen van bedrijven en het verleggen van de 
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aansluiting van Lage Weide op de A2. Ook de exploitatie van het OV is in deze 

variant nog PM. De totale maatschappelijke baten zijn bijna 4 miljard euro. Het 

saldo van maatschappelijke kosten en baten is in de doorgroeivariant 0,9 miljard 

en de baten/kosten verhouding is 1,3.  

 

Het overzicht van de maatschappelijke kosten en baten van de projectalternatieven 

middenvariant en doorgroeivariant zijn opgenomen in tabel S.1. Het gaat om de 

contant gemaakte effecten en het verschil tussen de projectalternatieven en het 

nulalternatief.  

 

Tabel S.1: Overzicht maatschappelijke kosten en baten maatschappelijke 

businesscase Wiel met Spaken (bedragen in miljoenen, contante waarde) 

  Middenvariant Doorgroeivariant 

Programma     

Binnenstedelijk     

Woningen 72.700 92.500 

Arbeidsplaatsen 70.800 90.000 

Buitenstedelijk     

Woningen 19.800 0 

Arbeidsplaatsen 19.200 0 

Financiële effecten     

Resultaat GREX € 0,0 € 0,0 

Bovenplans direct toerekenbaar -€ 232,2 -€ 1.256,0 

Bovenplans deels toerekenbaar -€ 118,1 -€ 175,9 

Investeringen mobiliteit -€ 958,8 -€ 1.398,7 

B&O mobiliteit -€ 66,5 -€ 237,8 

Exploitatie OV € 0,0 € 0,0 

Totaal financieel effect -€ 1.375,7 -€ 3.068,4 

Mobiliteitseffecten     

Ontlasting Utrecht CS € 277,4 € 277,4 

Netwerkeffecten HOV € 801,9 € 876,3 

Externe effecten modal shift € 168,7 € 168,7 

Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners € 314,5 € 516,5 

Totaal mobiliteitseffecten € 1.562,6 € 1.838,9 

Maatschappelijke effecten     

Leefbaarheid € 35,4 € 625,3 

Agglomeratie € 933,9 € 1.252,3 

Energie € 18,3 € 21,6 

Woningmarkt € 184,3 € 247,1 

Landschap en Groen + + 

Totaal maatschappelijk effect € 1.171,9 € 2.146,3 

      

Saldo kosten en baten € 1.358,7 € 916,8 

Verhouding kosten en baten 2,0 1,3 
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De uitkomsten van de analyses laten zien dat de baten van het verder 

verstedelijken de extra kosten kunnen overtreffen. Aanzienlijke investeringen in de 

(inpassing van) HOV zijn te rechtvaardigen. Tegelijkertijd geldt dat exacte 

grenswaarden op basis van deze analyse niet zijn vast te stellen. Dat in de 

berekening de doorgroeivariant een minder gunstige verhouding tussen baten en 

kosten heeft is vooral afhankelijk van enkele specifieke ingrepen. Het is de moeite 

waard om goed te onderzoeken of doorgroeien ook mogelijk is zonder deze 

ingrepen, dan wel of hier nog extra baten tegenover zijn die niet zijn (of kunnen 

worden) gewaardeerd.  

 

Overigens betekent een minder gunstige baten-kostenverhouding niet dat het 

onverantwoord is te werken aan de (maatregelen) in de doorgroeivariant. Vaak is er 

sprake van ‘afnemende meeropbrengsten’: de eerste ingrepen zijn bijzonder 

(kosten)effectief, verdere verbeteringen zijn wel mogelijk, maar er zijn meerkosten. 

Dit is ook duidelijk zichtbaar in de tabel: de baten-kostenverhouding van de 

middenvariant is beter, maar het doelbereik van de doorgroeivariant is veel groter: 

de totale baten zijn bijna twee keer zo groot als in de middenvariant en vooral op 

leefbaarheid is de score aanzienlijk beter. 

 

Daarnaast zijn er waarschijnlijk bepaalde mobiliteitsingrepen die verder kunnen 

worden verbeterd. Bij forse ingrepen in netwerken (zoals de tram Nieuwegein, 

Westraven, USP) loont het om de corridor optimaal te gebruiken voor verdere 

ontwikkeling en verstedelijking. Dat zorgt niet alleen voor additionele baten voor 

verstedelijking maar ook voor meer draagvlak voor een dergelijke investering en 

een in potentie beter exploitatieresultaat (in deze analyse nog niet berekend).  
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Nederland staat voor de uitdaging om tot 2040 1 miljoen extra woningen te 

bouwen. Deze opgave concentreert zich in en rondom de stedelijke regio’s in de 

Randstad. Ook in de regio Utrecht neemt de komende jaren de vraag naar wonen 

en werken fors toe. De regio heeft tot 2040 de opgave om 140.000 extra woningen 

te bouwen. De gemeente Utrecht wil een groot deel van deze opgave toevoegen 

binnen bestaand bebouwd gebied. Met de ontwikkelstrategie ‘Wiel met Spaken’ zet 

de stad in op een gespreide verdichting van wonen en werken binnen de stad.  

 

In het ‘Wiel met Spaken’ vormen diverse HOV-maatregelen de dragers voor 

ontwikkeling. Doel is om Utrecht Centraal, als belangrijkste overstappunt van 

Nederland, te ontlasten door ontwikkeling van diverse IC stations, zoals Lunetten-

Koningsweg en Leidsche Rijn. Daarnaast worden er diverse HOV-verbindingen 

gerealiseerd, die op termijn ook vertramt kunnen worden. Met deze ontwikkelingen 

wordt het bovendien mogelijk om circa 90.000 woningen en 90.000 

arbeidsplaatsen binnenstedelijk toe te voegen op een zodanige manier dat het 

mobiliteitssysteem het aan kan.  

 

Figuur 1.1: Conceptueel model ‘Wiel met Spaken’ 2040 

 

Bron: Utrecht10, 2019 
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De opgave tot binnenstedelijke verdichting en een bijbehorend sterk OV-netwerk is 

kostbaar. Mede om die reden is het belangrijk inzicht te krijgen in wat het realiseren 

van deze opgave in potentie in maatschappelijke zin oplevert. In voorliggend rapport 

is daarom aan de hand van een maatschappelijke businesscase op een 

‘quickscan’-achtige manier inzicht gegeven in de potentiële maatschappelijke 

kosten en baten van twee ontwikkelvarianten voor de regio Utrecht: 

▪ Een variant met focus op ontwikkeling in het zuiden en oosten van de stad 

(grofweg in de corridor Nieuwegein – A12-zone – Lunetten/Koningsweg – USP 

– Zeist-Noord).  

▪ Een doorgroeivariant waarin het volledige ‘Wiel met Spaken’ wordt ontwikkeld.  

 

Naast het in beeld brengen van de maatschappelijke effecten is het doel om van 

daaruit nadere inzichten te verkrijgen in de bekostiging van de opgave. Bij 

uitwerking van effecten is hier aandacht aan gegeven. 

1.2 Aanpak 

In de analyses is grotendeels gebruik gemaakt van kengetallen en systematieken 

die ook in maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKBA) worden toegepast. Het 

uitwerken en ‘monetariseren’ (in geld uitdrukken) van effecten is daarmee gedaan 

aan de hand van een beproefde methodiek en volgt, zoveel als in dit stadium van 

analyse mogelijk is, de algemene leidraden op dit gebied (in paragraaf 2.1 is een 

nadere toelichting op deze systematiek opgenomen). Gezien de fase waarin 

planvorming van de diverse onderliggende gebiedsontwikkelingen en OV-

investeringen zich nu bevinden, is het nog niet mogelijk een volwaardige MKBA, 

volgens bijvoorbeeld de recent verschenen ‘Toelichting voor MKBA’s van 

gebiedsontwikkeling en transportinfrastructuur’ (CPB, juni 2019) op te stellen. 

Daarvoor moeten individuele projecten inhoudelijk verder uitgewerkt zijn (het gaat 

bijvoorbeeld om specifieker onderzoek naar de verkeerkundige effecten van 

mobiliteitsingrepen) en ook afzonderlijk van elkaar beoordeeld worden op hun 

kosten en maatschappelijke baten.  

 

Scope: een quick-scananalyse op hoofdlijnen 

Het is van belang te benadrukken dat voorliggend quick-scanonderzoek een analyse op 

hoofdlijnen betreft. Veel projectplannen (zowel HOV, als gebiedsontwikkeling) zijn immers 

verder in de tijd gepland (na 2025, na 2030 of zelfs na 2040), mede om die reden is van een 

aantal projecten nog geen of nauwelijks informatie beschikbaar. Ontbrekende informatie is 

er bijvoorbeeld over (ruimtelijke) inrichting, benodigde investeringen en/of exploitatie en 

verkeerskundige effecten. Vandaar dat voor de berekening van verschillende effecten met 
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aannames is gewerkt. Hier hangen bandbreedtes omheen die ook de uitkomsten van de 

integrale analyse beïnvloeden.  

 

1.3 Leeswijzer  

In het vervolg van dit rapport gaan we eerst in op de uitgangspunten van de 

maatschappelijke businesscase. Dat doen we in hoofdstuk 2, waar een toelichting 

op de systematiek wordt gegeven en het nul- en de projectalternatieven zijn 

uitgewerkt. In de hoofdstukken die daarop volgen worden de effecten van het 

project uitgewerkt:  

▪ In hoofdstuk 3 de financiële effecten. 

▪ In hoofdstuk 4 de mobiliteitseffecten 

▪ In hoofdstuk 5 de maatschappelijke effecten 

▪ In hoofdstuk 6 de economische effecten 

 

Tot slot is in hoofdstuk 7 de integrale eindtabel opgenomen, met daarbij enkele 

conclusies.  

 

Relatie mini-MKBA’s MIRT onderzoek 

Parallel aan de uitvoering van deze maatschappelijke businesscase zijn in het kader van het 

MIRT-Onderzoek U Ned deels ook dezelfde ingrepen beschouwd. De resultaten zijn niet een 

op een vergelijkbaar, maar wel in lijn met elkaar. Verschillen worden veroorzaakt door 

verschillen in de analysemethode en in de ‘projectdefinitie’/afbakening van gebieden en 

maatregelen.  

▪ Afbakening/projectdefinitie: Waar deze Maatschappelijke Businesscase een integrale 

analyse is van verstedelijking in de stad Utrecht en deels in Nieuwegein en Zeist-Noord 

inclusief mobiliteitsingrepen, zijn in het kader van het MIRT-onderzoek een aantal 

deelonderzoeken gedaan naar de verschillende focusgebieden in verschillende 

windrichtingen (Noord/Kralensnoer Utrecht-Amsterdam; Oost/Utrecht en de Heuvelrug; 

Zuid/De brede A12-Zone). Deze kennen allemaal verschillende ruimtelijke vullingen en 

potentiele mobiliteitsmaatregelen, (H)OV maar ook weginfrastructuur. Per focusgebied 

zijn daarbij wel elementen van het ‘Wiel met spaken’ meegenomen, echter de volledige 

analyse is niet gemaakt.   

▪ De analysemethode wijkt op meerdere fronten af. In het MIRT-onderzoek is van een 

aantal mobiliteitspakketten een mini-MKBA gemaakt. Dus anders dan in deze 

maatschappelijke businesscase niet van een integrale gebiedsontwikkeling (combinatie 

van gebiedsontwikkeling en mobiliteit). Daarnaast is er met behulp van een Integraal 

Beoordelingskader (ontwikkeld voor het MIRT-onderzoek) ook globaal gekeken naar de 

kosten en opbrengsten van de gebiedsontwikkelingen (grondexploitatie, GREX), maar 
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deze maakt dus geen onderdeel uit van de mini-MKBA’s. De mini-MKBA’s gaan uit van 

een bepaalde gebiedsontwikkeling, waarbij vervolgens vooral bereikbaarheidsbaten zijn 

geschat. De maatschappelijke businesscase gaan uit van een bredere analyse van 

welvaartseffecten. Overigens zijn beide wel vereenvoudigde varianten van volwaardige 

MKBA’s zoals beschreven in de (Algemene Leidraad Voor Maatschappelijke Kosten-

batenanalyse van de planbureaus).  

▪ Resultaten wijken vooral af door de beschreven verschillen, maar ook door de 

verschillen in inputs. Beide trajecten gebruiken het VRU model voor de doorrekening van 

mobiliteitseffecten. In deze businesscase is gebruik gemaakt van analyses en scenario’s 

die gemaakt zijn in het kader van het Regionaal Toekomstbeeld OV (TBOV) en expert 

judgement (door gemeente Utrecht en Decisio). Voor het MIRT-onderzoek zijn analyses 

gemaakt op basis van de eerder genoemde focusgebieden. Voor de GREX’en is in deze 

MBC uitgegaan van een neutraal saldo op projectniveau (aanname), met aanzienlijke 

additionele noodzakelijke kosten voor bovenplanse investeringen (op basis van 

kostenramingen en expert judgement inschattingen van de gemeente Utrecht). In het 

MIRT-onderzoek is de reikwijdte van de GREX breder: hierin zijn ook bovenplanse 

elementen opgenomen, waardoor de saldi binnenstedelijk negatief zijn. Dit is een 

andere benadering, maar de resultaten sluiten goed op elkaar aan. 
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2. Uitgangspunten MBC 

In dit hoofdstuk geven we eerst een nadere toelichting op de systematiek van de 

maatschappelijke businesscase (MBC) in paragraaf 2.1. In paragraaf 2.2 lichten we 

de inhoud, scope en uitgangspunten voor het nul- en de projectalternatieven toe.  

2.1 Toelichting systematiek MBC 

Volgens verschillende werkwijzers en leidraden van de MKBA worden de effecten 

van een project vergeleken met een situatie waarin het project niet wordt 

gerealiseerd (het zogenaamde nulalternatief). Dat is in het geval van de geschetste 

integrale opgave in de regio (investeringen in mobiliteit, infrastructuur en 

gebiedsontwikkeling) ingewikkeld. Want, wat gebeurt er met de woningbouwopgave 

als deze niet op deze plek (binnen de bestaande gebouwde omgeving in Utrecht) 

wordt gerealiseerd?  

 

In voorliggende analyse is, in navolging op de adviezen van onder meer het CPB en 

het PBL, verondersteld dat de woningbouwopgave zonder de investeringen in de in 

Utrecht wel wordt gerealiseerd, maar dan buitenstedelijk. Van die ingreep zijn 

echter geen exacte kosten en baten bekend, daar zijn immers geen concrete 

plannen en ingrepen in het transportsysteem van bekend. Verondersteld is dat de 

ontwikkelingen buitenstedelijk (die terugkomen in het nulalternatief) 

kostenneutraal gerealiseerd kunnen worden. Een aantal effecten van de projecten 

is geanalyseerd door de vergelijking tussen binnen- en buitenstedelijk te maken. De 

effecten worden in beeld gebracht door het verschil in bijvoorbeeld economische 

kracht, bijdrage aan duurzaamheid en gebruik van energie, tussen het 

binnenstedelijk realiseren van de opgave te vergelijken met het buitenstedelijk 

opvangen van de opgave.  

 

Deze uitwerking is in lijn met verschillende werkwijzers en leidraden voor het 

opstellen van een MKBA van een integrale opgave op het gebied van 

gebiedsontwikkeling (woningbouw en economisch programma) en 

transportinfrastructuur (zoals de investeringen HOV). Onder meer de volgende 

werkwijzers / leidraden zijn relevant: de ‘Werkwijzer MKBA van integrale 

gebiedsontwikkeling’ (Ecorys in opdracht van ministerie VROM, 2009), de 

‘Toelichting voor MKBA’s van gebiedsontwikkeling en transportinfrastructuur’ (CPB, 

2019) en de notitie van het CPB over ‘Het nulalternatief voor KBA’s van grote 

gebiedsgerichte projecten’ (2012) waarin een verkenning naar het opzetten van 

een nulalternatief in de casus Schaalsprong Almere wordt uitgewerkt. Voornaamste 

aandachtspunten vanuit deze werkwijzers/leidraden zijn:  
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▪ Dat in een MKBA altijd naar de kosten en baten van afzonderlijke deelprojecten 

moet worden gekeken.  

▪ Dat het van belang is om meerdere (project)alternatieven te onderscheiden en 

te vergelijken ‘om de meest effectieve en maatschappelijk efficiënte 

oplossingen te identificeren’ (CPB, 2019). Het kan dan gaan om verschillende 

soorten oplossingen voor hetzelfde probleem of om te variëren met een andere 

timing door uitstel of een gefaseerde manier van investeren.  

▪ Het uitwerken van een ‘beleidsarm nulalternatief’. Aandachtspunt is dat de 

woningbouwopgave een beleidsopgave is van waaruit op verschillende 

bestuurlijke schaalniveaus opdracht toe is gegeven die te realiseren. Het niet 

realiseren van deze opgave lijkt dus niet realistisch, waardoor het zaak is te 

beschouwen op welke manier de opgave gerealiseerd kan worden wanneer dit 

niet in de projectgebieden geschied.  

2.1.1 Afwijkingen ten opzichte van een volwaardige MKBA 

Een aantal van de bovenstaande aandachtspunten en elementen is in deze 

maatschappelijke businesscase nog niet volledig uitgewerkt. Om die reden voldoet 

de studie op onderdelen niet aan de eisen van een volwaardige MKBA. In deze fase 

van onderzoek met het bijbehorende abstractieniveau van de projecten, zijn er 

onzekerheden die in een volwaardige MKBA aandacht verdienen.  

 

Zo sluit onze denklijn van het nulalternatief aan bij de richtlijnen, maar er is geen 

volledig uitgewerkt nulalternatief. Dat geldt in het bijzonder voor het ruimtelijk 

programma. Nu is in de studie een nulalternatief uitgewerkt waarin is gewerkt met 

bepaalde aannames ten aanzien van het opvangen van de economische en 

woningbouwopgave (namelijk buitenstedelijk), maar is geen rekening gehouden 

met de daadwerkelijke kosten die gemaakt moeten worden om dat mogelijk te 

maken. Aanvullende kosten in het transportsysteem elders of eventuele 

onrendabele toppen voor de ontwikkeling van woningen en economisch programma 

zijn onbekend (en in deze studie als PM-post opgenomen). Eigenlijk is een grondiger 

analyse over de gevolgen van een geheel beleidsarm alternatief nodig: ‘waar 

wonen, werken en recreëren mensen met en zonder project’?4. 

 

Ook werken we de integrale gebiedsontwikkelingen als totaalpakket (in samenhang 

met de HOV-ingrepen) uit en beoordelen we niet de onderdelen afzonderlijk.  

 

Verder is vooral van belang dat de effecten van verschillende investeringen nog niet 

zijn onderzocht met als doel de uitkomsten in een MKBA te gebruiken. Zo zijn van 

 
4 Zie voor nadere toelichting ook pagina 13 en verder in de ‘Toelichting MKBA 

gebiedsontwikkeling’ van het CPB (2019).  
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verschillende HOV-ingrepen wel vervoerwaarden bekend, maar zijn specifieke 

verschillenanalyses tussen de huidige situatie, een referentiesituatie in de 

toekomst en de projectsituatie nog niet uitgevoerd. Zo ontbreken bijvoorbeeld de 

effecten op reistijden per reiziger en specifieke reizigersaantallen per verbinding.  

 

Daarnaast zijn er diverse bovenplanse ingrepen voorzien om ruimtelijke 

ontwikkeling in projectgebieden mogelijk te maken. Een aantal van deze ingrepen 

heeft ook een breder effect dan enkel het feit dat zij gebiedsontwikkeling mogelijk 

maakt, niet al deze effecten zijn in beeld. Het gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling 

van mobiliteitshubs aan de randen van de stad die ervoor zorgen dat ook 

inkomende pendelstromen gestimuleerd worden over te stappen op het OV of de 

fiets, wat de modal shift effecten precies zijn is niet bekend. In een MKBA moeten 

eigenlijk de volledige kosten én de volledige baten van dergelijke ingrepen in beeld 

gebracht worden. Nu staan daar dus nog enkele PM-posten voor opgenomen.  

 

Tot slot betreft deze studie een verkenning op basis van kengetallen. De richting en 

ordegrootte van mogelijke effecten wordt daarmee inzichtelijk. Daarmee kan 

onderscheid gemaakt worden welke effecten significant en welke naar verwachting 

beperkt zijn. De studie geeft eerste inzichten, maar nog met de nodige 

veronderstellingen.  

2.1.2 Monetarisering van effecten in contante waarden 

Een lastig punt bij het vergelijken van de kosten en baten is het verschil in de 

periode waarin de effecten optreden. De investeringskosten worden gemaakt op 

het moment dat het project wordt uitgevoerd, terwijl de maatschappelijke effecten 

pas daarna optreden. Deze effecten treden dan echter wel voor alle jaren in de 

toekomst op. Om alle effecten met elkaar te kunnen vergelijken is gebruik gemaakt 

van contante waarden. Hiermee worden de toekomstige kosten en baten 

teruggerekend naar wat ze vandaag waard zouden zijn en zijn daarmee 

vergelijkbaar. 

 

De ‘waarde’ van bedragen later in de tijd is lager: het is aantrekkelijker om in 2015 

duizend euro op de bank te hebben en daar dertig jaar rente op te krijgen dan om in 

het jaar 2045 duizend euro te hebben (nog afgezien van inflatie). Met andere 

woorden: duizend euro in 2045 is minder waard dan duizend euro in 2020.  

Om de contante waarden te bepalen is gebruik gemaakt van een zogeheten 

disconto- of rentevoet. Hiermee zijn alle toekomstige kosten en baten 
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teruggerekend5 naar wat waard zouden in het startjaar van de investeringen 

(prijspeil 2020).  

 

Discontovoet 

De netto contante waarde van een project wordt in sterke mate bepaald door de 

gehanteerde discontovoet. De discontovoet bedraagt 3% en kan worden 

geïnterpreteerd als een jaarlijkse rendementseis die de overheid stelt op 

investeringen. Deze 3% bestaat uit een risicovrije discontovoet (0%) en een risico-

opslag (3%). Voor publieke fysieke investeringen met substantiële vaste kosten 

adviseert de Werkgroep Discontovoet6 een discontovoet van 4,5 procent.  

 

Delen van het programma uit het ‘Wiel met Spaken’ voldoen aan de kenmerken van 

‘publieke fysieke investeringen met substantiële kosten’ (met name de 

investeringen in HOV), daarom rekenen we de effecten met 4,5 procent door. In de 

maatschappelijke businesscase is als input gebruik gemaakt van nominaal 

geraamde kosten en opbrengsten voor infrastructuur en gebiedsontwikkeling. De 

financiële kosten en opbrengsten en de gemonetariseerde maatschappelijke 

effecten zijn binnen de kaders van de MKBA-systematiek contant gemaakt aan de 

hand van de discontovoet van 4,5 procent. 

 

2.2 Nul- en projectalternatieven 

De scope van de maatschappelijke businesscase richt zich op de ontwikkeling van 

enkele HOV-verbindingen, ingrepen in stations om station Utrecht Centraal te 

ontlasten en op de ruimtelijke ontwikkeling van 92.500 woningen en 92.000 

arbeidsplaatsen. In verschillende alternatieven wordt deze opgave op verschillende 

manieren ingevuld. 

2.2.1 Referentiescenario / nulalternatief 

Het nulalternatief is, conform werkwijzers van de MKBA, een zoveel als mogelijk 

beleidsarm alternatief. Om die reden gaan we in dit alternatief uit van beperkte 

aanvullende investeringen in het mobiliteitssysteem en in de openbare ruimte7. Dat 

zorgt ervoor dat een groot deel van de opgave om 92.500 woningen en 92.000 

arbeidsplaatsen te realiseren niet op binnenstedelijke verdichtingslocaties 

 
5 Voor de structurele kosten, baten en maatschappelijke effecten is conform de werkwijzers 

van de MKBA een zichtperiode van 100 jaar gehanteerd.  
6 Zie het rapport van de Werkgroep Discontovoet uit 2015: https://www.mkba-

informatie.nl/mkba-voor-gevorderden/richtlijnen/rapport-werkgroep-discontovoet-2015/ 
7 Vaststaand beleid of investeringen waar reeds over besloten is kan wel onderdeel uitmaken 

van het nulalternatief, zoals de tramverbinding voor Merwedekanaalzone. 

https://www.mkba-informatie.nl/mkba-voor-gevorderden/richtlijnen/rapport-werkgroep-discontovoet-2015/
https://www.mkba-informatie.nl/mkba-voor-gevorderden/richtlijnen/rapport-werkgroep-discontovoet-2015/
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ontwikkeld kan worden. Het uitgangspunt in het nulalternatief is dat de lopende 

binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen tot 2030 doorgezet kunnen worden. 

Zonder grootschalige investeringen in mobiliteit en openbare ruimte is het na 2030 

niet mogelijk om meer programma binnenstedelijk toe te voegen. De druk op het 

mobiliteitssysteem en de leefbaarheid in de stad wordt dan te hoog. Het restant van 

de opgave zal om die reden buitenstedelijk gerealiseerd moeten worden.  

 

In het nulalternatief ziet het ruimtelijk programma er samengevat als volgt uit: 

▪ Binnenstedelijk worden tot 2030 ongeveer 35.000 woningen en 30.000 

arbeidsplaatsen gerealiseerd verspreid over 10 Utrechtse wijken. In de 

projectlocaties Westraven en Papendorp worden daartoe mobiliteitshubs 

ontwikkeld. Het gaat om lopende projecten en ingrepen die ook een breder 

effect hebben op het verkeer dat in- en uit de stad gaat. 

▪ Buitenstedelijk worden ongeveer 58.000 woningen en 60.000 arbeidsplaatsen 

gerealiseerd in de periode 2020-2045. Waar de opgave precies gerealiseerd 

wordt is niet bekend, dat vraagt nader onderzoek naar potentiële 

gebiedsontwikkelingslocaties op uitleglocaties. Conform het WLO-scenario 

Hoog8 gaan we er wel vanuit dat het grootste deel van deze opgave binnen de 

provinciegrenzen van Utrecht gerealiseerd wordt. Mede omdat we de exacte 

locaties van gebiedsontwikkeling buitenstedelijk niet kennen veronderstellen 

we ook geen aanvullende ingrepen in het mobiliteitssysteem of in de openbare 

ruimte. Dit sluit ook aan op de MKBA-leidraden die voorschrijven een 

beleidsarm nulalternatief te hanteren. 

2.2.2 Projectalternatief ‘middenvariant’ 

In het ‘Wiel met Spaken’ vormen diverse HOV-maatregelen de dragers voor 

ontwikkeling. In het projectalternatief ‘Middenvariant’ gaan we uit van een 

gedeeltelijke ontwikkeling van het Wiel met Spaken, namelijk het zuidelijk en 

oostelijk deel van het Wiel en de spaak tussen Nieuwegein en Utrecht CS. Dat houdt 

in dat de volgende ingrepen in de periode 2020-2035 gedaan worden in het 

mobiliteitssysteem:  

▪ Ontwikkeling van IC Station Lunetten-Koningsweg 

▪ (Versnellen) tram CS-MWKZ-Nieuwegein 

▪ Tramverbinding Nieuwegein-Westraven-USP-Zeist Noord 

 

Daaraan gekoppeld zijn gebiedsontwikkelingen in Nieuwegein, de A12-zone, 

Lunetten/Koningsweg, Utrecht Science Park (USP) en Zeist-Noord. In totaal kunnen, 

 
8 De Welvaart en Leefomgevingsscenario’s zijn ontwikkeld door het CPB en PBL en hier te 

vinden: https://www.wlo2015.nl/rapporten-wlo. Op het onderdeel regionale ontwikkeling en 

verstedelijking wordt aangegeven dat in de provincie Utrecht het aantal huishoudens van 

2012 tot 2030 met 132.000 zal toenemen en tot 2050 zelfs met 232.000.  

https://www.wlo2015.nl/rapporten-wlo
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inclusief de ontwikkelingen uit de referentie, binnenstedelijk nu 72.700 woningen 

en 70.800 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd tot 2035. Om deze 

gebiedsontwikkeling mogelijk te maken zijn diverse ingrepen in de openbare ruimte 

en ontsluiting van de projectgebieden noodzakelijk, we beschrijven deze in 

hoofdstuk 3. Ook voor deze variant geldt het uitgangspunt dat de resterende 

opgave van 19.800 woningen en 19.200 arbeidsplaatsen buitenstedelijk ingevuld 

zal worden.  

 

In figuur 2.1 is het ruimtelijk programma en zijn de ingrepen in het 

mobiliteitssysteem weergegeven.  

Figuur 2.1: Overzicht ruimtelijk programma en ingrepen mobiliteitssysteem in 

middenvariant 

 

(Versnellen) tram Utrecht 
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Overig binnenstedelijk 

Utrecht 

+12.000 W

+10.000 AP

Legenda:

Blauwe kaders = projectgebieden met 

ruimtelijk ontwikkeling in het 

nulalternatief

Rode kaders = projectgebieden waar in 

middenvariant doorontwikkeling plaats 

vindt
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2.2.3 Projectalternatief ‘doorgroeivariant’ 

In het projectalternatief ‘doorgroeivariant’ wordt het volledige ‘Wiel met Spaken’ 

gerealiseerd met een tijdshorizon tot na 2040 (we gaan in de analyse van effecten 

uit van een investeringsperiode van 2020 tot 2045). Het gaat om de volgende 

ingrepen in het mobiliteitssysteem: 

▪ Ontwikkeling van IC Station Lunetten-Koningsweg 

▪ (Versnellen) tram CS-MWKZ-Nieuwegein 

▪ Tramverbinding Nieuwegein-Westraven-USP-Zeist Noord 

▪ Ontwikkeling van IC Station Leidsche Rijn  

▪ Ontwikkeling van IC Station Overvecht 

▪ Een vertramde HOV-verbinding op de corridor Westraven-Papendorp-Leidsche 

Rijn 

▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Vleuten-Papendorp-Utrecht CS-

Rijnsweerd-USP 

▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Overvecht – Rijnsweerd - USP 

▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Leidsche Rijn – Zuilen/Lage Weide – 

Overvecht - USP 

   

In de doorgroeivariant wordt de volledige opgave van 92.500 woningen en 90.000 

arbeidsplaatsen binnenstedelijk gerealiseerd (in 11 wijken in de stad Utrecht, in 

Nieuwegein en Zeist). Om deze gebiedsontwikkeling mogelijk te maken zijn diverse 

ingrepen in de openbare ruimte en ontsluiting van de projectgebieden noodzakelijk, 

we beschrijven deze in hoofdstuk 3.  

 

In figuur 2.2 is het ruimtelijk programma en zijn de ingrepen in het 

mobiliteitssysteem weergegeven.  
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Figuur 2.2: Ruimtelijk programma en ingrepen mobiliteitssysteem in de 

doorgroeivariant 

 

2.2.4 Overzicht nul- en projectalternatieven 

In onderstaande tabel zijn de nul- en projectalternatieven met het bijhorende 

ruimtelijk programma en ingrepen in het mobiliteitssysteem samengevat 

opgenomen.  
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  Nulalternatief Middenvariant Doorgroeivariant 

      Focus A-12 zone, L/K, USP Wiel met Spaken 

Mobiliteitsingrepen     

Focus op corridor  

Nieuwegein – A12-zone  

– Lunetten/Koningsweg –  

USP – Zeist-Noord 

Realisatie volledige  

‘Wiel met Spaken’ 

  Woningen Arbeidsplaatsen Woningen Arbeidsplaatsen Woningen Arbeidsplaatsen 

Centrum 6.500 11.000 8.500 18.000 8.500 18.000 

Overvecht 2.500 500 2.500 500 10.000 5.000 

Rijnsweerd 1.900 0 1.900 0 3.500 4.500 

Utrecht Science Park 400 500 4.000 5.000 4.000 5.000 

Lunetten-Koningsweg 0 0 5.500 8.000 9.000 8.000 

A12-Zone 200 500 15.000 20.000 15.000 20.000 

Papendorp 2.300 2.000 2.300 2.000 3.000 4.000 

Leidsche Rijn Centrum 3.700 3.800 3.700 3.800 6.700 9.000 

Leidsche Rijn (overig) 2.500 1.000 2.500 1.000 6.000 1.500 

Lage Weide 0 0 0 0 0 2.000 

Zuilen 2.800 0 2.800 0 2.800 500 

Nieuwegein 0 0 7.000 2.500 7.000 2.500 

Zeist-Noord 0 0 5.000 0 5.000 0 

Overig binnenstedelijk Utrecht 12.000 10.000 12.000 10.000 12.000 10.000 

Buitenstedelijk 57.700 60.700 19.800 19.200 0 0 

Totaal 92.500 90.000 92.500 90.000 92.500 90.000 
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3. Financiële effecten 

In dit hoofdstuk beschrijven we welke investeringen in het mobiliteitssysteem en in 

gebiedsontwikkeling nodig zijn om de geschetste opgaven en ingrepen te 

realiseren. We maken in het hoofdstuk per alternatief (nulalternatief, middenvariant 

en doorgroeivariant) onderscheid naar de volgende kostenposten:  

▪ Investeringen in het mobiliteitssysteem met een focus op de (H)OV-ingrepen.  

▪ Investeringen die nodig zijn om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. 

Daarin onderscheiden we drie categorieën:  

o Grondexploitatie (GREX). In een GREX zitten de kosten om een gebied te 

kunnen ontwikkelen, zoals benodigde grondverwervingen, eventuele 

sloopkosten, kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie, etc. 

In de GREX komen ook de opbrengsten uit de grondverkoop of verkoop van 

woningen terug. Voor de verschillende gebiedsontwikkelingsprojecten is 

nog geen specifieke GREX opgesteld. In samenspraak met de gemeente 

Utrecht is voorlopig uitgegaan van een GREX waarin de kosten en 

opbrengsten gelijk aan elkaar zijn en dus op 0 uitkomt.  

o Bovenplans direct toerekenbare kosten. Het gaat om investeringen in of 

direct aan het projectgebied die noodzakelijk zijn om van start te kunnen 

gaan met de ruimtelijke ontwikkeling (wonen en werken). Het gaat om 

ingrepen in de openbare ruimte of ontsluiting van het gebied, zoals het 

plaatsen van een geluidswal, realiseren van een ontsluitingsweg van het 

gebied of uitkopen/uitplaatsen van bedrijven. In het algemeen is de 

gemeente verantwoordelijk voor de investeringen, maar de kosten zouden 

in beginsel (grotendeels) uit de grondexploitatie gedekt moeten kunnen 

worden. Van belang is dat er geen directe aanleiding is om deze kosten te 

maken, anders dan de gebiedsontwikkeling.  

o Bovenplans projectoverstijgende kosten die deels toerekenbaar zijn aan de 

gebiedsontwikkeling. Sommige investeringen dienen een breder doel dan 

alleen het mogelijk maken van de gebiedsontwikkeling. Het gaat om 

gebiedsoverstijgende structuurversterkingen of investeringen die actuele 

problemen en/of langgekoesterde wensen in en om het projectgebied 

aanpakken. Deze investeringen zijn óók randvoorwaardelijk om de 

gebiedsontwikkeling te realiseren met behoud van en/of verbetering van 

de leefkwaliteit en bereikbaarheid, maar maken geen onderdeel uit van de 

GREX. De maatregelen dienen niet alleen de gebiedsontwikkeling, maar de 

gebiedsontwikkeling vergroot wel de acute noodzaak voor de maatregel. 

Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om investeringen in een mobiliteitshub, 

herstructurering van doorgaande wegen met meer ruimte voor groen en 

langzaam verkeer, etc. 
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3.1 Nulalternatief 

3.1.1 Mobiliteitssysteem 

In het nulalternatief vinden geen grootschalige investeringen aanvullend op lopende 

geplande investeringen in het mobiliteitssystem plaats. Zo wordt als voorbeeld in 

het nulalternatief Merwedekanaalzone ontwikkeld, onder andere daarvoor wordt 

geïnvesteerd in een nieuwe tramverbinding. We beschouwen dit als lopend beleid 

en nemen het verder niet mee in de analyse (zowel de kosten als de 

maatschappelijke effecten niet9).  

 

Wel worden in Papendorp en Westraven mobiliteitshubs gerealiseerd, deze zijn 

echter onder de investeringen in openbare ruimte geschaard (zie paragraaf 3.1.2).  

3.1.2 Gebiedsontwikkeling  

Gebiedsontwikkeling vindt in het nulalternatief verspreid over de stad plaats en 

bevat in Utrecht voornamelijk lopende ontwikkelingen. Daarnaast wordt een deel 

van de opgave buitenstedelijk gerealiseerd. De kosten en opbrengsten uit 

grondexploitatie zijn nog niet specifiek doorgerekend, uitgegaan wordt dat de GREX 

binnenstedelijk kostenneutraal is. Voor de buitenstedelijke ontwikkeling is de GREX 

PM. 

 

Om de ontwikkelingen mogelijk te maken en op een duurzame en leefbare manier 

in de stad toe te voegen moet wel rekening worden gehouden met het realiseren 

van een mobiliteitshub bij Westraven en bij Papendorp. De hub in Papendorp heeft 

een omvang van circa 4.000 auto’s, daarvoor zijn de kosten volgens opgave van de 

gemeente Utrecht geraamd op 80 miljoen euro (nominaal). De hub bij Westraven is 

kleiner, de kosten worden geschat op 50 miljoen euro (nominaal). De beide 

investeringen scharen we onder de categorie ‘deels toerekenbare 

projectoverstijgend’.  

 

We gaan uit van gespreide realisatie van deze mobiliteitshubs over de periode 

2020-2030. De contante waarde van de investeringen in het nulalternatief is 

daarmee in totaal 107,5 miljoen euro.  

 
9 De kosten en baten komen namelijk zowel in het nul- als in het projectalternatief terug en 

vallen in de vergelijking tussen deze alternatieven daarmee weg.  
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3.2 Projectalternatief ‘Middenvariant’ 

3.2.1 Mobiliteitssysteem 

In de middenvariant zijn drie ingrepen in het mobiliteitssystem voorzien waarvan de 

kosten zijn geraamd door de gemeente Utrecht (in bepaalde gevallen in 

samenwerking met Sweco): 

▪ Opwaardering Station Lunetten-Koningsweg naar IC-station:  € 225.000.000  

▪ Het versnellen van de tramverbinding tussen Utrecht CS, de 

Merwedekanaalzone en Nieuwegein: € 425.000.000  

▪ Het aanleggen van een tramverbinding tussen Nieuwegein, Westraven, USP en 

Zeist Noord: € 795.000.000 

 

De totale nominale kosten zijn dus geraamd op 1,4 miljard. We gaan uit van 

realisatie van deze ingrepen in de periode 2025-2034 (looptijd van investeringen 

10 jaar). De contante waarde van deze eenmalige investering is circa 950 miljoen 

euro.  

 

Na aanleg van de infrastructuur moet rekening worden gehouden met kosten voor 

beheer en onderhoud. Deze zijn niet specifiek geraamd, we gaan daarom uit van 

een jaarlijkse kostenpost van 1% van de totale aanlegkosten. Vanaf 2035 is 

rekening gehouden met een jaarlijks bedrag voor beheer en onderhoud van 14,5 

miljoen euro (nominale warde). In contante waarde gaat het om een bedrag van 66 

miljoen euro.  

 

Daarnaast moet rekening worden gehouden met de exploitatie van de openbaar 

vervoerverbindingen. Gegevens over de kosten en opbrengsten van de exploitatie 

ontbreken echter grotendeels (in het OV toekomstbeeld zijn enkele eerste 

aannames gedaan), om die reden is deze post nog PM. 

3.2.2 Gebiedsontwikkeling  

In de middenvariant ligt focus van de ontwikkeling op de corridor Nieuwegein – 

Zeist. In deze corridor worden circa 38.000 woningen en 40.000 arbeidsplaatsen 

toegevoegd ten opzichte van het nulalternatief. De kosten en opbrengsten uit 

grondexploitatie zijn niet specifiek doorgerekend, voor de binnenstedelijke 

ontwikkelingen wordt uitgegaan van een kostenneutrale GREX. Voor de 

buitenstedelijke ontwikkelingen is de GREX PM.  

 

Om deze ontwikkelingen op een leefbare manier in te passen in de bestaande 

bebouwde omgeving zijn wel diverse ingrepen in de openbare ruimte nodig. De 

bovenplanse investeringen (zowel de direct als deels toerekenbare) zijn in 
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samenspraak met de gemeente Utrecht geraamd. In de verschillende 

projectgebieden gaat het om de volgende bovenplanse ingrepen die direct 

toerekenbaar zijn:  

▪ Geluidsvoorzieningen voor de snelweg bij USP en de A12-zone.  

▪ Het (mogelijk) overkluizen van de A27 ten behoeve van ontwikkeling van 

Lunetten/Koningsweg.  

▪ Het verleggen van kabels en leidingen op verschillende plekken. 

▪ Het uitplaatsen van bedrijven in de A12-zone.  

▪ Groencompensatie op diverse locaties.  

 

In totaal zijn de direct toerekenbare investeringen geraamd op 350 miljoen euro 

(nominaal), daarbij de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen en 

groencompensatie nog niet geraamd en dus nog PM.  

 

In de verschillende projectgebieden worden de volgende bovenplanse ingrepen die 

deels toerekenbaar zijn voorzien:  

▪ USP: het ‘omklappen’ van het pootje van de A28, realiseren van 

parkeervoorzieningen / mobiliteitshub, aanleggen van diverse ongelijkvloerse 

fietsverbindingen, verplaatsen van sportvoorzieningen. 

▪ Lunetten/Koningsweg: hier zijn aanpassingen in de weginfrastructuur voorzien, 

deze ingrepen zijn nog niet precies in beeld en nog niet geraamd. Daarnaast is 

een mobiliteitshub voorzien.  

▪ A12-zone: in het gebied rondom de A-12 zijn enkele ingrepen in de 

infrastructuur nodig om het gebied te kunnen ontsluiten, maar die ook een 

breder effect hebben voor het achterland. Het gaat bijvoorbeeld om extra 

oeververbindingen over het Amsterdam Rijnkanaal. Daarnaast is ook hier een 

mobiliteitshub voorzien (die overigens al in het nulalternatief gerealiseerd 

wordt).  

 

Van nog niet alle ingrepen zijn de kosten geraamd of ingeschat. We gaan er echter 

vanuit dat de ingrepen die nog niet geraamd zijn de maatschappelijke businesscase 

als totaal niet significant zullen beïnvloeden. De totaal geraamde deels 

toerekenbare bovenplanse ingrepen bedragen 340 miljoen euro (daarvan is 130 

miljoen reeds in het nulalternatief voorzien).  

 

In totaal zijn circa 15 ingrepen voorzien waarvan voor 9 ingrepen de kosten 

geraamd zijn op in totaal 690 miljoen euro (nominale waarde). Van 6 ingrepen zijn 

de kosten nog PM, de verwachting is dat het niet om grote PM-bedragen gaat. 

Voorbeelden van ingrepen die nog niet geraamd zijn, zijn de groencompensatie in 

de A12-zone en het aanpassen van weginfrastructuur in het projectgebied 

Lunetten-Koningsweg. We gaan uit realisatie van de gebiedsontwikkelingen in de 
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periode 2025-2034 (conform de mobiliteitsingrepen). De PM posten beïnvloeden 

het totaalsaldo van de maatschappelijke businesscase naar verwachting beperkt. 

We gaan uit realisatie van de gebiedsontwikkelingen in de periode 2025-2034 

(conform de mobiliteitsingrepen). De contante waarden zijn als volgt:  

▪ Direct toerekenbare bovenplanse kosten: 232 miljoen euro. 

▪ Deels toerekenbare bovenplanse kosten: 226 miljoen euro. 

3.3 Projectalternatief ‘Doorgroeivariant’ 

3.3.1 Mobiliteitssysteem 

In het alternatief ‘Doorgroeivariant’ wordt het volledige ‘Wiel met Spaken’ als 

mobiliteitssysteem gerealiseerd. Daar horen de volgende ingrepen en investeringen 

bij:  

▪ Opwaardering Station Lunetten-Koningsweg naar IC-station:  € 225.000.000  

▪ Het versnellen van de tramverbinding tussen Utrecht CS, de 

Merwedekanaalzone en Nieuwegein: € 425.000.000  

▪ Het aanleggen van een tramverbinding tussen Nieuwegein, Westraven, USP en 

Zeist Noord: € 795.000.000 

▪ Ontwikkeling van IC Station Leidsche Rijn. Fysiek is dit reeds mogelijk vanwege 

de lengte van de perrons, het betreft hier vooral een aanpassing van de 

dienstregeling. Eventuele kosten die daarmee gepaard gaan (als het gaat om 

exploitatie) zijn nog PM. 

▪ Ontwikkeling van IC Station Overvecht: hier zijn wel fysieke ingrepen nodig in 

bijvoorbeeld de perrons. Deze kosten zijn nog niet geraamd en dus nog PM. 

▪ Een vertramde HOV-verbinding op de corridor Westraven-Papendorp-Leidsche 

Rijn: € 169.000.000  

▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Vleuten-Papendorp-Utrecht CS-

Rijnsweerd-USP: € 370.000.000 

▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Overvecht – Rijnsweerd – USP: € 

200.000.000 

▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Leidsche Rijn – Zuilen/Lage Weide – 

Overvecht – USP: € 174.000.000 

   

De totaal geraamde nominale investeringskosten bedragen 2,3 miljard euro. Het 

gaat om een toevoeging van circa 910 miljoen euro ten opzichte van de 

middenvariant. We gaan voor de projecten die in de middenvariant ook 

doorgerekend worden uit van dezelfde fasering en voor de toegevoegde HOV-

ingrepen van realisatie in de periode 2030-2044 (15 jaar). De contante waarde van 

de investering is in het projectalternatief ‘Doorgroeivariant’ 1,4 miljard euro.  
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Na aanleg van de infrastructuur moet rekening worden gehouden met kosten voor 

beheer en onderhoud. Deze zijn niet specifiek geraamd, we gaan daarom uit van 

een jaarlijkse kostenpost van 1% van de totale aanlegkosten. Vanaf 2035 is 

rekening gehouden met een jaarlijks bedrag voor beheer en onderhoud van 14,5 

miljoen euro (nominale warde) voor de ingrepen die ook al in de middenvariant 

worden toegevoegd. Vanaf 2045 komen daar de kosten voor de overige ingrepen bij 

á 9,1 miljoen euro per jaar (maakt totaal 23,5 miljoen per jaar). In contante waarde 

gaat het om een bedrag van 238 miljoen euro.  

 

Daarnaast moet rekening worden gehouden met de exploitatie van de openbaar 

vervoerverbindingen. Gegevens over de kosten en opbrengsten van de exploitatie 

ontbreken echter, om die reden is deze post nog PM. Ervaring met dergelijke HOV-

ingrepen in grote steden in de Randstad leert dat dit type verbindingen vaak een 

minimaal neutrale exploitatie heeft, daar waar elders in het land openbaar 

vervoerverbindingen niet altijd financieel renderen. We gaan er om die reden vanuit 

dat deze PM-post in principe het saldo van de maatschappelijke businesscase niet 

in negatieve zin beïnvloed. 

3.3.2 Gebiedsontwikkeling  

In de doorgroeivariant wordt de volledige opgave binnen de scope van deze analyse 

binnenstedelijk in Utrecht en omgeving gerealiseerd. Ten opzichte van de 

middenvariant zijn er aanvullend verdichtingen in de wijken Overvecht, Rijnsweerd, 

Papendorp, Leidsche Rijn, Lage Weide en Zuilen. Daarnaast wordt in Lunetten 

verdere woningbouw mogelijk gemaakt door het ondergronds brengen van sporen. 

Ook van deze ontwikkelingen is geen specifieke grondexploitatie bekend, in deze 

studie is de GREX kostenneutraal verondersteld. In aanvulling op de bovenplanse 

ingrepen in de middenvariant zullen in de verschillende deelgebieden investeringen 

nodig zijn in de openbare ruimte om de ontwikkelingen op een duurzame en 

leefbare manier in de omgeving in te passen. Het gaat onder meer om de volgende 

bovenplanse ingrepen die direct toerekenbaar zijn:  

▪ Overvecht: Groen en sportcompensatie, het opkopen van een aantal woningen 

om transformatie mogelijk te maken en het verplaatsen van de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).  

▪ Papendorp, Leidsche Rijn en Lage Weide: hier moeten bedrijfspanden en 

kantoren verworven worden om transformatie van het gebied mogelijk te 

maken. Daarnaast is een verdere overkluizing van de A2 mogelijk noodzakelijk, 

net als het overbouwen van de Vleutensebaan en het parallel gelegen spoor.  

▪ Lunetten: het overbouwen of ondergronds brengen van de sporen naar Arnhem  

/ Den Bosch.  
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Daarnaast zijn de volgende bovenplanse ingrepen voorzien die deels toerekenbaar 

zijn aan de ontwikkeling van de projectgebieden:   

▪ Overvecht: voorzien is in een mobiliteitshub bij een afslag van de N230 en een 

extra kruising onder het spoor of in ieder geval een verbinding naar de stad 

nodig, daarnaast moet de inrichting van de openbare ruimte verbeterd worden 

en is verbetering van fietsverbindingen naar de stad nodig 

▪ Rijnsweerd: hier is een aangepaste aansluiting op de A28 nodig.  

▪ Papendorp, Leidsche Rijn en Lage Weide: hier is een mobiliteitshub nodig (die 

ook al in het nulalternatief wordt gerealiseerd) en zijn diverse verbindingen met 

andere kwadranten van Leidsche Rijn Centrum nodig om gebiedsontwikkeling 

op een goede manier in de bestaande bebouwde omgeving in te passen. 

 

De totaal geraamde bovenplanse investeringen 2,8 miljard euro (nominaal), 

aanvullend op het nulalternatief. Het gaat om een toevoeging van 2,2 miljard ten 

opzichte van de middenvariant. In de middenvariant zijn voor 6 ingrepen de kosten 

nog niet geraamd die ook in de doorgroeivariant van belang zijn. Daarnaast zijn in 

de doorgroeivariant nog 3 aanvullende ingrepen nog niet geraamd. De aanvullende 

PM posten zijn waarschijnlijk niet van dien aard dat ze het totaalbeeld van de 

maatschappelijke businesscase doen veranderen. Voor de fasering van 

investeringen gaan we voor de ingrepen die ook in de middenvariant reeds gedaan 

worden uit van dezelfde periode van realisatie (2025-2034). De aanvullende 

ingrepen om gebiedsontwikkeling in de overige projectgebieden mogelijk te maken 

worden in de periode 2030 – 2044 gedaan.  

 

De contante waarde van de investeringen in gebiedsontwikkeling bedragen in de 

doorgroeivariant 1,5 miljard euro. Het grootste deel van die investeringen is 

bovenplans direct toerekenbaar (1,3 miljard contante waarde), de overige ingrepen 

zijn bovenplans deels toerekenbaar (280 miljoen).  

3.4 Overzicht financiële effecten 

In Tabel 3.1 is het overzicht van financiële effecten opgenomen. Zowel de nominale 

investeringen als de contant gemaakte investeringen zijn opgenomen.  

 

Er zijn verschillende PM-posten genoteerd. Bij de resultaten GREX is relevant dat er 

mogelijk kosten zijn om de buitenstedelijke gebiedsontwikkeling mogelijk te maken 

in het nulalternatief en in de middenvariant. In de midden- en doorgroeivariant zijn 

er enkele bovenplanse ingrepen waar de kosten nog niet van zijn geraamd, er zijn 

wel verschillen tussen de midden- en doorgroeivariant (in aantal ingrepen die nog 

PM zijn en daarmee ook in de kosten). We gaan er in de middenvariant vanuit dat 

deze PM-posten relatief klein zijn en het resultaat van de MBC niet significant 
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beïnvloeden, in deze variant zitten enkele kleinere ingrepen als het realiseren van 

groencompensatie en het aanpassen van weginfrastructuur die nog niet geraamd 

zijn. In de doorgroeivariant is de onzekerheid over de omvang van de PM-posten 

groter, bijvoorbeeld daar waar het gaat om het uitplaatsen van bedrijven. Voor de 

PM-post bij exploitatie OV geldt dat deze ook in de midden- en doorgroeivariant van 

elkaar verschillen.  

 

Tabel 3.1: Overzicht financiële effecten in nul- en projectalternatieven (bedragen in 

miljoenen) 

Effecten in nominale waarden Nulalternatief 

Projectalternatief 

middenvariant 

Projectalternatief 

Doorgroeivariant 

Resultaat GREX € 0,0 + PM € 0,0 + PM € 0,0 

Bovenplans direct toerekenbaar € 0,0 -€ 350,0 + PM -€ 2.475,0 +PM 

Bovenplans deels toerekenbaar -€ 130,0 -€ 340,0 + PM -€ 460,0 +PM 

Investeringen mobiliteit € 0,0 -€ 1.445,0 -€ 2.358,0 

B&O mobiliteit € 0,0 -€ 159,0 -€ 1.960,2 

Exploitatie OV € 0,0 PM PM 

Totaal financieel effect nominaal -€ 130,0 + PM -€ 2.294,0 + PM -€ 6.128,2 + PM 

Effecten in contante waarden       

Resultaat GREX € 0,0 + PM € 0,0 + PM € 0,0 

Bovenplans direct toerekenbaar € 0,0 -€ 232,2 + PM -€ 1.256,0 + PM 

Bovenplans deels toerekenbaar -€ 107,5 -€ 225,6 + PM -€ 283,4 + PM 

Investeringen mobiliteit € 0,0 -€ 958,8 -€ 1.398,7 

B&O mobiliteit € 0,0 -€ 66,5 -€ 237,8 

Exploitatie OV € 0,0 PM PM 

Totaal financieel effect contante waarden -€ 107,5 -€ 1.483,2 + PM -€ 3.175,9 + PM 
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4. Mobiliteitseffecten 

In dit hoofdstuk gaan we in op een tweetal uitgewerkte effecten op het 

mobiliteitssysteem. In paragraaf 4.1 bespreken we de netwerkeffecten die specifiek 

optreden als gevolg van de ingrepen in het mobiliteitssysteem (investeringen HOV). 

In paragraaf 4.2 gaan we in op de mobiliteitseffecten van de nieuwe bewoners van 

de projectgebieden.  

 

Noot: de netwerkeffecten in voorliggende analyse zijn gebaseerd op analyses uit het 

Toekomstbeeld OV Midden Nederland. Deze analyses sluiten niet één op één aan bij de 

ingrepen die in het Wiel met Spaken zitten en zijn bovendien ook niet geheel bruikbaar en 

toepasbaar gebleken om doorrekeningen in de maatschappelijke businesscase te doen. 

Daarom is met diverse aannames gewerkt om netwerkeffecten in te schatten.  

 

Momenteel lopen diverse andere onderzoeken in de regio Utrecht naar 

ontwikkelmogelijkheden om de geschetste verstedelijkingsopgave en uitdagingen voor het 

mobiliteitssysteem op te lossen, onder andere ook naar de maatschappelijke kosten en 

baten. In paragraaf 1.3 hebben we een tekstkader opgenomen waarin de verschillen en 

overeenkomsten met die studies staan geduid.  

4.1 Netwerkeffecten 

De ingrepen in het mobiliteitssysteem ‘Wiel met Spaken’ zorgen voor uiteenlopende 

effecten in het mobiliteitsnetwerk van de regio Utrecht (en breder) en op het 

reisgedrag van inwoners en werknemers van de regio (en breder). Deze effecten zijn 

onderzocht in het kader van het Toekomstbeeld OV Midden Nederland. Specifiek is 

een regionale uitwerking gemaakt en zijn twee varianten getoetst: de zogeheten 

binnenringvariant (die qua ingrepen lijkt op het Wiel met Spaken) en een 

buitenringvariant. In de technische rapportage ‘Toetsing binnenringvariant en 

buitenringvariant’ zijn verschillende effecten op het totaalniveau van de ingrepen in 

het mobiliteitssystem beschreven. Deze effectbeschrijvingen hebben wij gebruikt 

om op verbindingenniveau aannames te doen over effecten. We hebben deze 

aannames vervolgens vertaald naar informatie om effecten te monetariseren.  

 

In het vervolg van deze paragraaf gaan we in op drie voorname effecten van de 

ingrepen in het mobiliteitssysteem:  

▪ De ontlasting van station Utrecht Centraal. 

▪ Verbeterde bereikbaarheid voor bewoners en werknemers van de regio (en 

breder).  

▪ Een modal shift van inwoners van de provincie Utrecht.  
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Per effect beschrijven we eerst de uitkomsten van de studie Toekomstbeeld OV en 

daarna op welke manier we dat verwerkt hebben in de maatschappelijke 

businesscase.  

4.1.1 Ontlasting Utrecht Centraal 

Het ontlasten van de openbaar vervoer terminal (OVT) Utrecht Centraal is een 

belangrijk doel van de ingrepen in het mobiliteitssysteem ‘Wiel met Spaken’. 

Utrecht Centraal fungeert als draaischijf voor het nationale treinnetwerk, waar veel 

mensen overstappen en als regionale spin in het web waar het de verbinding 

tussen diverse gemeenten in de provincie en wijken uit Utrecht zelf betreft. De 

verwachting is dat de druk op dit station in de referentiesituatie verder toeneemt en 

dat ook op verschillende toeleidende routes naar Utrecht CS de vertraging verder 

toeneemt.  

 

Uit het Toekomstbeeld OV Midden Nederland komt naar voren dat door de 

investeringen in het Wiel met Spaken het gebruik door treinreizigers van Utrecht CS 

beperkt stijgt met 6 procent (ongeveer 20.000 reizigers). Daarbinnen zijn 

verschillende effecten te ontwaren, zo neemt het aantal in- en uitstappers op 

Utrecht CS af met 18 procent, maar stijgt het aantal overstappers op Utrecht CS 

juist wel flink (door het intensiever gebruik van IC-voorstations). In het BTM-netwerk 

is een daling in aantal reizigers te zien, zowel in in-/uitstappers als overstappers, 

dat komt doordat reizigers gebruik kunnen maken van een breder aanbod BTM in 

de stad en aansluiting daarop met nieuwe IC-stations (Overvecht, Leidsche Rijn, 

Lunetten). Al met al is de ontwikkeling in gebruik van de OVT Utrecht CS min of 

meer gelijk aan de referentiesituatie (1% toename, circa 4.500 reizigers per 

werkdag)) ondanks dat het netwerk sterk wordt verbeterd en het aantal reizigers op 

de verschillende corridors stijgt (onder meer als gevolg van de extra woningen en 

arbeidsplaatsen in de regio). 

 

De vertaling en monetarisering van het effect dat Utrecht Centraal Station niet veel 

verder wordt belast door de ingrepen in het mobiliteitssysteem Wiel met Spaken 

naar effecten die te gebruiken zijn in de maatschappelijke businesscase is op basis 

van expert judgement door de gemeente Utrecht gedaan. Een tweetal effecten is 

expliciet gemaakt en doorgerekend:  

▪ Op de toeleidende routes Van Zeijstweg, binnenstadsas en Uithoflijn van en 

naar Utrecht Centraal Station neemt de vertraging in de referentiesituatie toe. 

Dat komt door verdere verstedelijking (woningbouw en toevoegen economisch 

programma) in de referentie en doordat de vraag vanuit reizigers stijgt (meer 

mensen zullen met het openbaar vervoer gaan reizen). Door de ingrepen in het 
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Wiel met Spaken en dan met name de doorontwikkeling van voorstadstations 

en het realiseren van de verbinding tussen Westraven, Lunetten/Koningsweg 

en USP zorgt ervoor dat een deel van deze vertraging wordt opgelost. Op basis 

van expert judgement is aangegeven dat het door realisatie van het Wiel met 

Spaken (of een deel daarvan) een vertraging van 3 minuten in de spits en een 

vertraging van 2 minuten buiten de spits wordt vermeden. Op basis van het 

aantal reizigers per etmaal in de referentiesituatie zijn reistijdverliezen 

berekend:  

o Van Zeijstweg 26.000 reizigers per etmaal, 30 procent spitsaandeel. 

o Uithoflijn 15.000 reizigers per etmaal, 40 procent spitsaandeel. 

o Binnenstadsas 15.000 reizigers per etmaal, 30 procent spitsaandeel. 

In totaal worden in de projectvarianten midden- en doorgroeivariant jaarlijks 

meer dan 500.000 reizigersverliesuren vermeden vanaf 2030. Dat zorgt voor 

een jaarlijks monetair effect van circa 13,5 miljoen euro. In contante waarden 

is het effect 232 miljoen euro.  

▪ Reizigers die gebruik maken van de OV-terminal Utrecht CS zullen in de 

referentiesituatie vertraging ondervinden door de toenemende drukte in en 

rondom de stad. Het gaat naar schatting om 12.000 tot 14.000 reizigers. Door 

de ingrepen in het Wiel met Spaken neemt deze vertraging af. Op basis van 

expert judgement is vanuit de gemeente Utrecht aangegeven dat het om 

ongeveer 3 minuten per reiziger gaat. Vanaf 2030 gaat het om een monetair 

effect van ongeveer 2,5 miljoen euro. In contante waarden gaat het om een 

effect van 45,1 miljoen euro dat optreedt in zowel de midden-, als 

doorgroeivariant.  

 

Er is mogelijk wel onderscheid in effecten tussen de midden- en doorgroeivariant. 

Zo wordt aan de ene kant in de doorgroeivariant meer geïnvesteerd in 

hoogwaardiger OV, zoals trams. Dat trekt meer reizigers aan en de extra 

verstedelijking zorgt in de doorgroeivariant bovendien nog weer voor extra reizigers. 

Aan de andere kant zorgen de trams er ook voor dat mensen sneller in- en uit 

kunnen stappen (er zijn meer en grotere deuren en meer punten om in- en uit te 

checken met de OV-chipkaart) op de verschillende haltes en in het bijzonder bij de 

OV-terminal Utrecht Centraal. Wat per saldo precies het verschil in effecten is 

tussen de twee varianten is nog niet te zeggen. De meeste vertragingen worden 

echter al verholpen door de doorontwikkeling van de voorstadstations en in het 

bijzonder Lunetten/Koningsweg. Om die reden is geen aparte doorrekening voor de 

doorgroeivariant gemaakt.  
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4.1.2 Verbeterde bereikbaarheid vanuit economische kerngebieden 

Het aantal bereikbare inwoners vanuit diverse economische kerngebieden (binnen 

de stad Utrecht en in de regio) neemt sterk toe als gevolg van de ingrepen in het 

mobiliteitssysteem Wiel met Spaken. De analyses van het Toekomstbeeld OV 

Midden Nederland laten zien dat de binnenringvariant zorgt voor een verbetering 

van circa 16 procent in het aantal bereikbare inwoners binnen 45 minuten van de 

economische kerngebieden. De stijging is 19 procent binnen een straal van 60 

minuten (van 0,9 miljoen naar 1,1 miljoen inwoners). In figuur 4.1 is dit effect 

grafisch weergegeven (verschil tussen referentie en binnenringvariant).  

 

Figuur 4.1: Aantal bereikbare inwoners binnen 60-minuten OV-reistijd, verschil 

tussen referentie en binnenringvariant  

 

Bron: Technische rapportage ‘Toetsing binnenringvariant en buitenringvariant’ OV 

toekomstbeeld Midden Nederland.  

 

Het verbeterde bereik van banen voor inwoners uit de regio levert echter nog geen 

concrete input op om effecten in een MKBA door te rekenen. Daarvoor zijn 

reistijdverschillen en daadwerkelijke aantallen reizigers per modaliteit nodig. Het 

aantal reizigers is op basis van vervoerwaardestudies wel uit het OV Toekomstbeeld 

gehaald, zie figuur 4.2. De reistijdverschillen op specifieke verbindingen (tussen 

herkomsten en bestemmingen) zijn echter niet bekend en door ons zelf ingeschat 

op basis van huidige verbindingen (berekend via Google Maps) en toekomstige 



 

MAATSCHAPPELIJKE BUSINESSCASE WIEL MET SPAKEN 40 

 

verbindingen (uitgaande van nieuwe HOV-verbindingen die ongeveer even snel zijn 

als de snelste autoroute tussen A en B, op basis van Google Maps).  

 

Figuur 4.2: OV intensiteiten per werkdag na realisatie binnenringvariant 

 

Bron: Gemeente Utrecht op basis analyses Toekomstbeeld OV Midden Nederland 

 

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten voor analyse is per verbinding een 

aanname gedaan op basis waarvan de effecten zijn ingeschat. De aannames en 

uitkomsten zijn voor de midden- en doorgroeivariant onderstaand beschreven.  

 

Middenvariant 

In de middenvariant worden drie ingrepen in het mobiliteitssysteem gedaan met de 

volgende aannames en effecten:  

▪ De ingreep ‘Versnellen tram Nieuwegein – MWKZ – Utrecht CS’ heeft effect op:  

o De bestaande reizigers10 tussen Utrecht CS en de Merwedekanaalzone 

(Anne Frankplein). In totaal zijn er op deze verbinding 70.000 reizigers per 

dag na realisatie van de verbinding, we gaan ervanuit dat driekwart van 

deze reizigers bestaande reizigers zijn en dat een kwart nieuwe reiziger is. 

We gaan uit van een halve minuut reistijdwinst voor deze 52.500 reizigers.  

 
10 Met bestaande reizigers worden reizigers bedoeld die in de referentiesituatie ook deze reis 

zouden maken. 
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o De bestaande reizigers tussen de Merwedekanaalzone en Westraven (A12-

zone). In totaal zijn er op deze verbinding 35.000 reizigers per dag na 

realisatie van de verbinding, we gaan ervanuit dat driekwart van deze 

reizigers bestaande reizigers zijn en dat een kwart nieuwe reiziger is. We 

gaan uit van een 3,5 minuut reistijdwinst voor deze 26.250 reizigers, dat 

komt doordat een korter tracé en verschillende vrije kruisingen 

(Europaplein, A12-onderdoorgang) worden gerealiseerd.  

▪ De ingreep ‘Tram Nieuwegein – Westraven – USP – Zeist Noord’ heeft effect op 

de volgende verbindingen (bij beschrijving gaan we uit van bestaande reizigers 

per dag en reistijdwinsten gebaseerd op uitkomsten van de analyses van TBOV. 

De reistijdwinsten worden voornamelijk veroorzaakt doordat nieuwe OV-

verbindingen worden gerealiseerd, dat zorgt ervoor dat de bestaande reizigers 

een aantrekkelijkere routekeuze hebben, ze hoeven bijvoorbeeld niet meer 

langs Utrecht CS, waardoor een deel van hun reis mogelijk ook wordt 

afgesneden, ook worden bestaande OV-verbindingen opgewaardeerd waardoor 

de reistijd korter is): 

o Westraven – Lunetten: 22.500 bestaande reizigers met een reistijdwinst 

per OV van 11 minuten.  

o Lunetten – USP: 33.750 bestaande reizigers die profiteren van een 

reistijdwinst per OV van 8 minuten. 

o USP – Zeist-Noord: 30.000 bestaande reizigers per dag die profiteren van 

een reistijdwinst per OV van 2 minuten.  

▪ De ingreep ‘Ontwikkeling IC-station Lunetten/Koningsweg’ heeft op zichzelf 

geen directe effecten voor de reistijd. Het zorgt vooral voor een directere en 

veel betere verbinding vanuit bijvoorbeeld Houten/Den Bosch / Driebergen-

Zeist/ Arnhem / Nijmegen richting USP en Westraven. Ook voor mensen uit 

andere richtingen die normaal gesproken op Utrecht CS overstappen op 

onderliggend OV-netwerk zorgt het doorontwikkelen van station Lunetten naar 

volwaardig IC-station voor snellere reistijden, deze effecten zijn meegenomen in 

het effect ‘ontlasting Utrecht CS’. Deze reistijden en de aantallen reizigers 

zitten echter verdisconteerd in de HOV-investering van Nieuwegein naar Zeist-

Noord. Die investering kan dus niet los worden gezien van de ingreep om 

Lunetten door te ontwikkelen naar IC-station.  

 

Op basis van de gemiddelde Value of Time voor woon-werk, zakelijk en recreatief 

verkeer per OV zijn de reistijdwinsten gemonetariseerd. Deze zijn vanaf 2035 circa 

50 miljoen euro per jaar. In contante waarde is het bereikbaarheidseffect 

gewaardeerd op 801 miljoen euro.  
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Doorgroeivariant   

In de doorgroeivariant wordt het gehele Wiel met Spaken gerealiseerd. Dat is dus 

inclusief de drie eerder genoemde ingrepen. Aanvullend daarop gaat het om de 

volgende ingrepen en aannames voor effecten:  

▪ De tramverbinding Westraven – Papendorp – Leidsche Rijn heeft effect op de 

naar schatting 4.000 bestaande OV-reizigers. Zij profiteren van een snellere 

verbinding van ongeveer 7 minuten.  

▪ Het vertrammen van de verbinding Vleuten – Papendorp – CS – Rijnsweerd – 

USP heeft de volgende effecten:  

o De bestaande reizigers tussen Vleuten en Papendorp (circa 2.500) 

profiteren van een reistijdwinst van 2 minuten.  

o De bestaande reizigers tussen Rijnvliet en Papendorp profiteren 

waarschijnlijk nauwelijks, de afstand tussen deze twee gebieden is immers 

al heel klein.  

o De reizigers tussen Papendorp en Utrecht CS (circa 30.000 bestaande 

reizigers) profiteren van een snellere verbinding (tram in plaats van bus), 

we gaan uit van een reistijdwinst van een halve minuut.  

o De reizigers tussen Utrecht CS en Rijnsweerd profiteren eveneens van de 

transformatie van een bus naar tramverbinding. We gaan ook hier uit van 

een halve minuut reistijdwinst voor de circa 7.500 reizigers op deze 

verbinding.  

o Het effect van de tram tussen Rijnsweerd en USP wordt meegenomen bij 

de ingreep ‘vertramming Overvecht – Rijnsweerd – USP’.  

▪ De ingreep ‘Vertramming verbinding Overvecht – Rijnsweerd – USP’ heeft effect 

reizen vanuit de regio Amersfoort en Hilversum (en mogelijk verder) en vanuit 

Overvecht naar Rijnsweerd en USP. Het gaat in totaal om circa 15.000 reizigers 

na realisatie van de OV-verbindingen, we gaan uit van 10.500 bestaande 

reizigers per dag die profiteren van een reistijdwinst van 5,5 minuut (dit effect 

is specifiek uitgewerkt in het Toekomstbeeld OV, als voorbeeld).  

▪ Van de tramverbinding Leidsche Rijn – Zuilen/Lage Weide – Overvecht is geen 

informatie over aantallen reizigers bekend. Om die reden is voor deze 

verbinding geen effect doorgerekend.  

▪ De opwaardering van de NS-stations Leidsche Rijn en Overvecht naar IC-

stations heeft gen specifiek effect op reistijden. De transformatie zorgt er wel 

voor dat meer reizigers gebruik maken van de onderliggende HOV-verbindingen 

waarvan de effecten eerder zijn beschreven.  

 

De effecten zijn gemonetariseerd op basis van de value of time en zijn tot 2044 

gelijk aan die in de middenvariant. Na 2044 (dan zijn alle verbindingen in de 

doorgroeivariant gerealiseerd) is het effect jaarlijks 70 miljoen euro (nominale 

waarde). In contante waarde is het effect van de verbeterde bereikbaarheid voor 
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bestaande reizigers in de doorgroeivariant bijna 876 miljoen euro, bovendien geldt 

een PM-post voor de verbinding Leidsche Rijn – Overvecht.   

4.1.3 Modal shift 

De ingrepen in het mobiliteitssysteem zorgen er op regionale en wellicht zelfs 

landelijke schaal voor dat het OV een aantrekkelijkere optie wordt. Daardoor zullen 

mensen mogelijk sneller geneigd zijn de auto te laten staan en met het openbaar 

vervoer te reizen. In het Toekomstbeeld OV is op regionale schaal inzicht gegeven in 

de effecten van de ingrepen op de modal shift. Daaruit volgt dat het aantal 

autokilometers in de binnenringvariant nog wel met 4 procent toeneemt ten 

opzichte van de referentie. De auteurs verklaren de toename van het aantal 

autokilometers door de toevoeging van extra ruimtelijke ontwikkeling (woningen) in 

de binnenringvariant ten opzichte van de referentie.  

 

Voor de maatschappelijke businesscase is relevant dat de verkeerskundigen 

uitgaan van een stijging van het aantal huishoudens (14 procent) in de varianten 

ten opzichte van de referentie. Daar neemt het aantal huishoudens met slechts 4 

procent toe. In de maatschappelijke businesscase gaan we ervan uit dat het aantal 

huishoudens in de referentie gelijk is aan die in de projectalternatieven, ze worden 

echter op een andere manier ruimtelijk verspreid over de regio (of over het land). 

Daarbij is van belang dat wij in de projectvarianten uitgaan van een veel sterkere 

verdichting in de stad Utrecht en minder grote spreiding van ruimtelijke 

ontwikkelingen over de regio Utrecht dan waar in het Toekomstbeeld OV rekening 

mee is gehouden. Bovendien wordt geen rekening gehouden met het toevoegen 

van arbeidsplaatsen in de verschillende gemeenten.  

 

Interessanter is daarom te kijken naar de relatieve verandering in de modal split 

van inwoners van verschillende gemeenten. Hier is wel de vergelijking tussen de 

binnenringvariant en de referentie relevant, aangezien het om relatieve 

veranderingen gaat. In figuur 4.3 zijn de modal shifts voor auto, OV en fiets 

weergegeven voor een aantal gemeenten binnen de provincie Utrecht. Uit de 

analyses komt naar voren dat het aandeel OV fors toeneemt en dat het gebruik van 

de fiets en auto afneemt in alle gemeenten. Overigens neemt in zijn totaliteit het 

aantal fietskilometers wel toe in Midden-Nederland.  

 

Kwantificering en monetarisering effecten in MBC 

Voor het kwantificeren van deze modal shift gaan we uit van het aantal inwoners in 

de provincie Utrecht in 2030. Deze halen we uit het WLO-scenario Hoog, het gaat 

om 1,4 miljoen inwoners. We gaan in de referentiesituatie (het nulalternatief) uit 

van het bestaande reisgedrag van mensen (op basis van CBS Statline), we brengen 
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dat in beeld op basis van informatie over het aantal verplaatsingen per modaliteit 

per dag en de gemiddelde afstand per verplaatsing per modaliteit.  

 

In de projectvarianten gaan we uit van de veronderstelde modal shift als 

weergegeven in figuur 4.3. Dat brengt een aantal zogeheten externe effecten met 

zich mee omdat het aantal afgelegde kilometers per modaliteit wijzigt. Het verschil 

tussen het project en nulalternatief is gewaardeerd door gebruik te maken van de 

kostenkengetallen die zijn opgenomen in tabel 4.1.  

 

Figuur 4.3: Modal-split verandering binnenringvariant ten opzichte van de 

referentievariant 

 

Bron: Technische rapportage ‘Toetsing binnenringvariant en buitenringvariant’, 

Toekomstbeeld OV 
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Tabel 4.1 Kostenkengetallen per kilometer naar vervoerswijze 

  Personenauto Fiets Bus Tram Metro Trein 

Infrastructuurkosten -0,3 ** * * * * 

Ruimtebeslag             

Verkeersveiligheid -5,2 -9,3 -2,9 -3,1 -1,3 -0,2 

Broeikasgasemissies -1,0 0,0 * * * * 

Luchtvervuiling -0,9 0,0 * * * * 

Emissies brandstof- en 

elektriciteitsproductie 
-1,1 0,0 * * * * 

Gezondheid en 

productiviteit 
0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Geluid -0,4 0,0 * * * * 

Congestie -9,5 0,0 * * * * 

Opbrengsten 

belastingen en 

heffingen 

5,5 0,0 * * * * 

Belastinguitgiften -0,4 -0,7 * * * * 

Totaal -13,4 -3,0 -2,9 -3,1 -1,3 -0,2 

* We gaan ervan uit dat als gevolg van deze individuele woningbouwprojecten in 

binnenstedelijke locaties, die juist al op goed ontsloten OV-locaties liggen, de landelijk 

gemiddelde cijfers voor kosten per kilometer niet gelden. De kans is hier juist groot dat door 

een betere vulling en gebruik van bestaande OV-infrastructuur er netto geen kosten maar 

juist opbrengsten als gevolg van een stijgend OV-gebruik zijn. De kosten voor de 

grootschalige ingrepen zijn apart geraamd in de mobiliteitsanalyses. Aanvullende kosten op 

basis van reizigerskilometergemiddelden vormen een dubbeltelling.  

** Fietsinfrastructuur maakt al onderdeel uit de projectscope in de onderzochte projecten. 

Dit nogmaals meenemen op basis van extra fietsgebruik is een dubbeltelling.  

 

In de middenvariant is het aantal ingrepen in HOV iets beperkter dan in de 

doorgroeivariant. In het Toekomstbeeld OV is echter geen specifiek onderscheid 

gemaakt tussen deze twee varianten. We veronderstellen daarom dat de effecten in 

de twee alternatieven hetzelfde zijn, de effecten in de middenvariant zijn daarmee 

iets overschat.  

 

In tabel 4.2 is het overzicht van gemonetariseerde jaarlijkse effecten weergegeven, 

het gaat om effecten voor het jaar 2030 in nominale waarden. Het effect bedraagt 

in contante waarden 168,7 miljoen euro.  
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Tabel 4.2: Overzicht modal shift effecten in 2030, verschil tussen 

projectalternatieven en nulalternatief (bedragen in duizenden euro’s nominale 

waarden voor het jaar 2030) 

 Auto Fiets Trein BTM Totaal 

CO2 € 666    € 666 

Luchtkwaliteit € 495    € 495 

Geluid € 266  -€ 61 -€ 12 € 193 

Verkeersveiligheid € 3.126 € 2.838 -€ 122 -€ 347 € 5.496 

Infra (besparingen elders) € 200    € 200 

Congestie € 6.089    € 6.089 

Accijnzen -€ 2.417    -€ 2.417 

Subsidies auto € 266    € 266 

Gezondheid (bewegen)   -€ 2.445   -€ 2.445 

Totaal € 8.690 € 393 -€ 182 -€ 359 € 8.542 

 

4.2 Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners 

4.2.1 Toelichting effect 

Een belangrijk afgeleid effect van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is het effect 

op de mobiliteit. In de regel leidt het ontwikkelen van binnenstedelijke locaties tot 

minder autoverkeer dan wanneer de woningen en arbeidsplaatsen op uitleglocaties 

gerealiseerd worden. De nabijheid aan voorzieningen (horeca, winkels, theaters) en 

banen is groter op binnenstedelijke locaties wat de noodzaak tot autogebruik voor 

school/studie, werk, boodschappen en ontspanning kleiner maakt. Deze hogere 

dichtheid (mensen die dichter bij elkaar wonen of bij het werk kunnen wonen) zorgt 

onder meer voor meer bestemmingen die binnen fietsafstand zijn gelegen, wat het 

gebruik van de auto doet afnemen. Bovendien is het OV-aanbod op 

binnenstedelijke locaties groter wat een extra effect heeft op een reductie van het 

autogebruik en ook mogelijkheden biedt om autobeperkende maatregelen in de 

gebiedsontwikkeling mee te nemen.  

 

Minder autogebruik leidt tot diverse voordelen. De belangrijkste zijn dat dit de 

congestie op het wegennet en de uitstoot van emissies zoals CO2, fijnstof en 

stikstof beperkt (op nationale/regionale schaal; lokaal neemt de uitstoot toe, er 

komen immers meer bewoners in een gebied). Ook voor de verkeersveiligheid is de 

afname van het aantal vervoersbewegingen gunstig. Minder autokilometers leiden 

tot een negatief effect op de accijnskomsten.    

 

In deze maatschappelijke businesscase rekenen we de effecten door van het 

mobiliteitsgedrag van nieuwe bewoners die samenhangt met binnenstedelijke 
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ontwikkeling en vergelijken dat met de mobiliteit die samenhangt indien hetzelfde 

aantal woningen op een andere locatie zou moeten worden gerealiseerd. Het gaat 

om de verschillen tussen het nulalternatief (relatief veel buitenstedelijke 

ontwikkeling) en projectalternatieven (veel ontwikkeling binnenstedelijk). Een 

relatief laag autogebruik maakt al onderdeel uit van de grondexploitatie: daarin 

volstaat een lager dan gebruikelijke parkeernorm, wat leidt tot meer ruimte voor 

rendabel te ontwikkelen vastgoed en minder benodigde ruimte voor onrendabele 

parkeerplaatsen. Een goede OV-bereikbaarheid is dus ook een voorwaarde om de 

geraamde grondexploitatie te kunnen bewerkstelligen.  

 

Voor de maatschappelijke effecten hanteren we kostenkengetallen per kilometer 

die zijn opgenomen in tabel 4.1 (zie paragraaf 4.1). 

 

Alle berekeningen zijn gemaakt op basis van kengetallen: zowel de verandering in 

mobiliteit (o.b.v. gemiddelde modal split in binnenstedelijk gebied vs. uitleglocaties) 

als de daarmee samenhangende effecten. Daarmee geven ze slechts een eerste 

indicatie. In een volwaardige MKBA zouden nul- en projectalternatief en verschil in 

effecten tussen beiden beter uitgewerkt moeten worden. We rekenen in deze 

analyse alleen de effecten uit als gevolg van de verandering in mobiliteitsgedrag 

van de nieuwe bewoners en werknemers in het gebied zelf. Het gedrag van andere 

verplaatsingen van/naar het gebied (bezoekers, bevoorrading, etc.) is in paragraaf 

4.1 doorgerekend op basis van de kengetallen uit het OV Toekomstbeeld.  

4.2.2 Kwantificering effect 

Op basis van CBS-gegevens van mobiliteit van personen zijn de effecten uitgewerkt. 

Voor de buitenstedelijke woningbouwlocaties gaan we uit van de gemiddelde modal 

split van de provincie Utrecht. Voor de binnenstedelijke locaties in de stad Utrecht 

gaan we ervan uit dat de nieuwe bewoners een modal split hebben van een zeer 

sterk stedelijke reiziger11. De aanname daarbij is dat projectlocaties goed zijn 

ontsloten per OV en dat het gebruik van de fiets aantrekkelijk is. 

 

Op basis van het verschil in de modal splits en het aantal nieuwe bewoners 

(145.000, op basis van een gemiddelde huishoudensgrootte van 1,9) en 

werknemers 90.000) kan de verandering in het aantal afgelegde kilometers worden 

berekend voor het nul- en de projectalternatieven, ten opzichte van een situatie 

zonder gebiedsontwikkeling. In tabel 4.3 is het aantal verplaatsingen van de nieuwe 

werknemers en inwoners van de projectgebieden opgenomen. Daarin valt op dat 

 
11 Al gevolg van de afwezigheid van de tram en metro, is het bus/tram/metro aandeel gelijk 

gesteld aan het gemiddelde van Zuid-Holland, dat ligt iets onder het aandeel in de CBS-

categorie ‘zeer sterk stedelijk’.   
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het aantal verplaatsingen met de auto sterk afneemt in een situatie dat de 

projectgebieden binnenstedelijk worden ontwikkeld dan wanneer deze ontwikkeling 

elders in de provincie (buitenstedelijk) had plaatsgevonden. Het aantal fiets-, loop- 

en OV-verplaatsingen neemt juist toe.  

 

Tabel 4.3: Verplaatsingen 90.000 werknemers en 145.000 inwoners 

 Nulalternatief Middenvariant Doorgroeivariant 

 Binnenstedelijk Elders Totaal 

Binnen- 

stedelijk Elders Totaal 

Verschil met  

nulalternatief 

Binnen- 

stedelijk 

Verschil met  

nulalternatief 

Auto (bestuurder) 67.525 156.576 224.100 147.778 52.247 200.024 -24.076 187.968 -36.133 

Auto (passagier) 19.293 51.618 70.911 42.222 17.224 59.446 -11.465 53.705 -17.206 

Trein 13.505 18.927 32.432 29.556 6.316 35.871 3.439 37.594 5.162 

Bus/tram/metro 17.364 12.044 29.408 38.000 4.019 42.019 12.611 48.335 18.927 

Fiets 81.030 161.737 242.767 177.333 53.969 231.302 -11.465 225.561 -17.206 

Lopen 51.126 79.148 130.274 111.889 26.410 138.299 8.025 142.318 12.044 

Overige vervoerwijze 8.682 17.206 25.888 19.000 5.741 24.741 -1.146 24.167 -1.721 

 

Op basis van de gemiddelde afstand per verplaatsing zijn de mobiliteitseffecten 

berekend. Extra verkeer leidt tot congestie, uitstoot van CO2 en 

verkeersonveiligheid. Maar een ontwikkeling binnen bestaand bebouwd gebied in 

Utrecht leidt wel tot minder autoverkeer dan ontwikkeling op een andere meer 

perifeer gelegen locatie in de provincie Utrecht. Ten opzichte van andere niet-

binnenstedelijke ontwikkellocaties is de stikstofuitstoot door verkeer van 

werknemers en bewoners naar schatting zelfs circa 40 procent lager, circa 48.500 

ton per jaar aan NOx. Dit leidt tot de onderstaande jaarlijkse effecten in 2030 

(bedragen zijn nominaal).  

 

Tabel 4.4: Jaarlijkse mobiliteitseffecten in 2030 nieuwe bewoners (bedragen 

x1.000, nominale waarde) 

 Nulalternatief Middenvariant 

Verschil met  

nulalternatief Doorgroeivariant 

Verschil met  

nulalternatief 

Verkeersveiligheid € 1.369 € 2.995 € 1.627 € 3.810 € 2.441 

Luchtkwaliteit € 1.017 € 2.226 € 1.209 € 2.832 € 1.814 

Geluid € 457 € 999 € 543 € 1.318 € 861 

Verkeersveiligheid € 6.509 € 14.244 € 7.735 € 18.071 € 11.563 

Infra en exploitatiebijdrage -€ 3.593 -€ 7.863 -€ 4.270 -€ 7.899 -€ 4.307 

Congestie € 12.507 € 27.371 € 14.864 € 34.815 € 22.308 

Accijnzen -€ 4.964 -€ 10.864 -€ 5.900 -€ 13.819 -€ 8.855 

Subsidies auto € 546 € 1.196 € 649 € 1.521 € 975 

Gezondheid € 1.075 € 2.352 € 1.278 € 2.428 € 1.353 

Totaal € 14.922 € 32.656 € 17.734 € 43.076 € 28.154 

 

In contante waarden zijn de effecten als volgt:  
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▪ Nulalternatief: 265 miljoen euro 

▪ Middenvariant: 579 miljoen euro 

▪ Doorgroeivariant: 781 miljoen euro. 
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5. Maatschappelijke effecten 

In dit hoofdstuk beschrijven we de maatschappelijke effecten van 

gebiedsontwikkeling op de aspecten leefbaarheid, energie en landschap en natuur.  

5.1 Leefbaarheid 

5.1.1 Toelichting effect 

Investeringen in gebiedsontwikkeling leiden in bepaalde gevallen tot positieve 

effecten op de leefbaarheid in een gebied of indirect aan het gebied grenzende 

wijken of buurten. Redenen daarvoor zijn een verbeterde ontsluiting van de 

gebieden, toename van de voorzieningen in de directe omgeving, investeringen in 

de openbare ruimte (zoals het bebouwen van leegstaande kavels, een hogere 

kwaliteit van het groen of maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie, het 

wegnemen van barrières in de stad, van bijvoorbeeld infrastructurele bundels), 

welke mogelijk ook leiden tot pretterige fiets- en wandelpaden voor bewoners die in 

de buurten om het projectgebied heen wonen. Daarnaast worden in sommige 

gevallen bedrijven met een hoge milieucategorie, bijvoorbeeld als gevolg van een 

sterke uitstoot van geur en geluid, uitgeplaatst. Dergelijke investeringen verhogen 

het woongenot voor mensen in de directe omgeving. Dit effect is in een MKBA of 

maatschappelijke businesscase te kwantificeren en te monetariseren door een 

inschatting te doen van de vastgoedwaardestijging (van woningen of commercieel 

vastgoed). We hanteren hierin dezelfde aannames als in eerder opgestelde 

maatschappelijke businesscases, onder meer in Amsterdam en de Zuidelijke 

Randstad (‘Quick-scan maatschappelijke businesscase Zuidelijke Randstad’, 

2019). 

5.1.2 Kwantificering effect 

In de ontwikkelstrategie rondom het Wiel met Spaken worden op verschillende 

locaties infrastructurele bundels overkluist of ondergronds gebracht. Het gaat om 

de snelwegen A2 (op twee plekken bij Lage Weide en Papendorp) en A27 (tussen 

USP en Lunetten/Koningsweg) en in het oosten van de stad twee locaties waar een 

ondergrondse aansluiting van HOV-lijnen op de Uithoflijn wordt gerealiseerd (in de 

middenvariant) en treinsporen ondergronds worden gebracht (in de 

doorgroeivariant). Daarnaast wordt in het centrum mogelijk een deel van het 

spooremplacement overbouwt. We nemen hierin alleen het gebied ten westen en 

noorden van de spoorlijnen mee. De ingrepen zijn op kaart globaal weergegeven in 

Figuur 5.1. Uit een tweetal studies van het CPB blijkt dat in elk geval 

ondertunnelingen / overkluizingen een grote positieve invloed hebben op 
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huizenprijzen12. Een overkluizing leidt tot een geluidsafname en afname van 

vervuiling voor bestaande woningen in de omgeving. Bovendien zorgt het voor 

ruimte om de kwaliteit van de publieke ruimte te verbeteren. Deze ingrepen zorgen 

er met andere woorden voor dat barrières als gevolg van grote infrastructurele 

werken in de bestaande stad worden weggenomen, waardoor de leefbaarheid in de 

omgeving aanzienlijk verbeterd. We gaan, conform de effecten die het CPB in 

Maastricht heeft gevonden uit van een woningwaarde-effect van 7,1% voor 

woningen gelegen in een straal van 500 meter rondom de overkluizingen en van 

4,2% voor woningen in een straal van 500 tot 1.000 meter rondom de 

overkluizingen (voor het overbouwen van het spooremplacement gaan we uit van 

andere grenzen). De effecten zijn als volgt:  

▪ In de middenvariant wordt enkel de A27 overkluist en de ondergrondse 

aansluiting van de HOV-lijnen op de Uithoflijn gerealiseerd. Binnen een straal 

van 1.000 meter liggen bijna 3.000 woningen waar effecten optreden. 

Gemonetariseerd gaat het om een effect van 55 miljoen in nominale waarden. 

We gaan ervan uit dat het effect halverwege realisatie van het project (2030) 

optreedt. Het effect in contante waarden is 35,4 miljoen euro. 

▪ In de doorgroeivariant liggen ruim 90.000 bestaande woningen in de omgeving 

van de verschillende ingrepen. Bij een gemiddelde woningwaarde van € 379 

duizend13 in Utrecht, leidt dit tot een eenmalig effect van in totaal 1,5 miljard 

euro. Het effect treedt op halverwege realisatie van de projectgebieden (in 

2030 effect van A27 en aansluiting HOV, in 2040 het effect van de overige 

ingrepen) en is in contante waarden daarom 625 miljoen euro in de 

doorgroeivariant.  

 

 
12 Bron: CPB, De leefbaarheidseffecten van Spoorzone Delft (2019) en ‘Leefbaarheidsbaten 

A2 tunnel Maastricht zeer aanzienlijk: meer dan 200 miljoen euro’ (2018). 
13 Bron: CBS Statline, Kadaster (2019). 
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Figuur 5.1 Locaties leefbaarheidseffecten in de midden- en doorgroeivariant 

 

5.2 Energie 

5.2.1 Toelichting effect 

Investeringen in gebiedsontwikkeling en stedelijke verdichting zorgen ervoor dat 

meer mensen in de stad kunnen wonen. Deze mensen wonen over het algemeen 

compacter en vaker in appartementen dan wanneer ze elders buiten de stad 

zouden gaan wonen. De huizenprijzen per vierkante meter in binnenstedelijk gebied 

zijn namelijk significant hoger dan in kleinere gemeenten of meer landelijk gebied. 

Compacter en gestapeld wonen is energiezuiniger dan in een vrijstaande woning of 

tussenwoning met meerdere verdiepingen. In de projectgebieden binnen de stad 

Utrecht wordt over het algemeen in een relatief hoge dichtheid gebouwd. 

Woningbouwprogramma’s op uitleglocaties (verondersteld in het nulalternatief) 

gaan vaker uit van eengezinswoningen (vrijstaande huizen of rijtjeshuizen). Doordat 

minder energie wordt verbruikt in de kleinere en compactere woningen 

binnenstedelijk hebben de bewoners lagere energiekosten. Dit aspect op zich is 

echter niet als maatschappelijk baat mee te nemen: het energiegebruik maakt 

immers deel uit van het totale woonkostenplaatje en het woongenot (omvang 

woning, ligging woning, kosten aankoop/huur en gebruik woning).  

 

Waar wel een effect ontstaat is de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken 

van de energie. Daarover nemen we op basis van gegevens van het CBS aan dat 
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bewoners van appartementen gemiddeld 10 procent minder energie verbruiken. Dit 

is een gevolg van binnenstedelijke verdichting en is in dit onderzoek doorgerekend 

als maatschappelijke baat. Hierbij is rekening gehouden met de uitfasering van 

aardgas bij woningen in 2050. Daarnaast gaan we ervan uit dat in 2050 de 

opwekking van energie, volgens vaststaand beleid, volledig CO2-neutraal is. Over de 

tijd nemen de positieve effecten van verminderde uitstoot dus significant af.  

 

We gaan er voor de effectberekeningen dus vanuit dat in het nulalternatief de 

woningen buitenstedelijk worden gerealiseerd en de projectalternatieven de 

woningen in de vorm van appartementencomplexen die zorgen voor 10 procent 

minder energieverbruik per huishouden. Op basis van de gemonetariseerde kosten 

van CO2-uistoot (zie onderstaande tabel) zijn per projectgebied effecten berekend.  

 

Kosten en CO2-uitstoot per eenheid aardgas of elektriciteit 

 CO2-uitstoot Eenheid 

Aardgas 1,88 kg Per m3 

Elektriciteit 2,43 kg Per kWh 

Bron: Milieu centraal (2019) 

5.2.2 Kwantificering effecten 

Nulalternatief 

In het nulalternatief worden ook al circa 34.800 woningen binnenstedelijk 

gerealiseerd. Dat leidt tot een lagere CO2-uitstoot. Gemonetariseerd is dat effect tot 

2050 gemiddeld 1 miljoen euro per jaar. In contante waarde gaat het in totaal om 

een effect van 18,1 miljoen euro.  

 

Projectalternatief middenvariant 

In het projectalternatief is sprake van verdere verdichting binnenstedelijk. Het gaat 

in totaal om 72.700 woningen binnenstedelijk. Dat leidt tot het verder voorkomen 

van CO2-uitstoot. Gemonetariseerd is dat effect tot 2050 gemiddeld 2 miljoen euro 

per jaar. In contante waarde gaat het in totaal om een effect van 36,1 miljoen euro. 

 

Projectalternatief doorgroeivariant 

In de doorgroeivariant is sprake van een nog verdere binnenstedelijke verdichting. 

Het gaat in totaal om 92.500 woningen binnenstedelijk. Dat leidt tot het verder 

voorkomen van CO2-uitstoot. Gemonetariseerd is dat effect tot 2050 gemiddeld 2,3 

miljoen euro per jaar. In contante waarde gaat het in totaal om een effect van 39,3 

miljoen euro. 



 

MAATSCHAPPELIJKE BUSINESSCASE WIEL MET SPAKEN 54 

 

5.3 Landschap en natuur 

De afweging tussen het binnen- of buitenstedelijk toevoegen van locaties voor 

wonen en werken staat in verhouding tot de hoeveelheid landschap en natuur. 

Woon- en werklocaties die in suburbane of landelijke gebieden worden toegevoegd, 

zullen voor een deel ten koste gaan van bestaande natuur, polder, weiland of 

glastuinbouw. Verdichting en binnenstedelijk bouwen heeft een positief effect als 

het gaat om behoud daarvan. Bovendien wordt daarmee de toegankelijkheid van en 

de waardering voor deze landschappen vergroot voor een groter deel van de 

mensen die in de stad wonen en werken. 

 

Figuur 5.2: Behoud van landschap en toegankelijkheid landschap als gevolg van 

binnenstedelijk, verdichtend (links) of buitenstedelijk (rechts) bouwen 

 

 

De effecten van binnenstedelijk bouwen en verdichting op landschap en natuur 

kunnen niet goed in geld uitgedrukt worden. Dit geldt zowel voor de omvang als de 

waardering ervan. Het CPB geeft aan dat het bij MKBA’s voor gebiedsontwikkeling 

van belang is om niet-monetariseerbare baten van gebiedsontwikkeling, zoals de 

effecten op natuur, landschap en historisch erfgoed, op een evenwichtige manier te 

vermelden14. We weten in elk geval dat voor alle twee de projectalternatieven geldt 

dat sprake is van een (mogelijk sterk) positief effect. We nemen dit als “+“ (plus) 

pm-effect op in de overzichtstabel. Reden daarvoor is het uitgangspunt dat we 

hanteren dat wanneer de woningen niet binnenstedelijk gerealiseerd kunnen 

worden, zij op een buitenstedelijke locatie gebouwd worden. De precieze omvang 

en richting van het effect hangt af van het type grond dat in dat alternatieve 

scenario ‘wordt ingeleverd’: het bouwen van woningen in een weiland zal niet 

zozeer een negatief effect hebben op natuur, maar wel op landschap. Vervanging 

van glastuinbouw heeft mogelijk zelfs een (licht) positief effect op landschap en 

natuur, maar zorgt voor een negatieve economische impact. 

 

 
14 Bron: Centraal Planbureau (CPB), Toelichting voor MKBA’s van gebiedsontwikkeling en 

transportinfrastructuur. Juni 2019. 
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6. Economische effecten 

6.1 Economie/agglomeratie 

6.1.1 Toelichting effecten 

Als gevolg van het binnenstedelijk toevoegen van woningen en economische ruimte, 

neemt het aantal inwoners en werknemers in de stedelijke regio’s toe. Als gevolg 

daarvan ontstaan zogenaamde agglomeratie-effecten. Deze kunnen ontstaan 

doordat een grotere concentratie van bedrijven en werknemers ertoe leidt dat er 

lagere zoekkosten op de arbeidsmarkt zijn. Door de hoge dichtheden van banen en 

werknemers is het mogelijk om op stedelijke arbeidsmarkten betere ‘matches’ te 

realiseren. Werknemers die elkaar gemakkelijk ontmoeten, kunnen eenvoudig 

kennis uitwisselen. Bedrijven die dichtbij leveranciers en klanten zijn gevestigd, 

doen gemakkelijker zaken. Bedrijven en werknemers zijn hierdoor in steden over 

het algemeen productiever en innovatiever dan in minder dichtbevolkte gebieden. 

De drijvende gedachte achter deze agglomeratie-effecten is dat mensen en 

bedrijven profijt ondervinden van de aanwezigheid van andere mensen of bedrijven 

in hun omgeving. Deze agglomeratie-effecten worden ook wel uitgesplitst in 

matching, sharing en learning. Naast een sterker innovatievermogen, hogere lonen, 

hogere productiviteit en hogere efficiëntie en economische inzet, ontstaan er 

effecten op het gebied van mobiliteit. Deze effecten (namelijk minder 

autokilometers) zijn uitgewerkt onder het mobiliteitseffect. Negatieve effecten zijn 

er ook. Huurprijzen en de ontwikkelingskosten van vastgoed zijn hoger en de 

loonkloof tussen hoog- en laagopgeleiden neemt toe. Kenmerkend voor 

agglomeratie-effecten is dat het externe effecten betreft; individuele beslissers 

houden geen rekening met de effecten van hun besluit op anderen.  

 

Agglomeratie-effecten worden beschreven in verschillende publicaties van het 

Centraal Planbureau (CPB)15. Voor voorliggende analyses is, net als in eerdere 

MKBA-doorrekeningen van gebiedsontwikkelingsprojecten, gebruik gemaakt van de 

publicatie ‘Stad en land’ uit 2010. Uit deze studie volgt dat de productiviteit in een 

stad met ongeveer 0,2 procent groeit als het aantal huishoudens met 10 procent 

toeneemt (dus als het aantal huishoudens verdubbeld – een groei van 100 procent 

– is het agglomeratie-effect 2 procent). We hebben dit als uitgangspunt gebruikt om 

een agglomeratie-effect in te schatten als gevolg van de binnenstedelijke 

verdichting in Utrecht. Dat is gedaan door de totale productiviteit in de stad Utrecht 

 
15 Onder meer: ‘Stad en Land’ (2010), ‘Agglomeratie, transportinfrastructuur en welvaart’ 

(2014), ‘De economie van de stad’ (2015), ‘Opties om de stedelijke productiviteit te 

bevorderen’ (2018) en ‘De economie van de stad’ (2015).  
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te berekenen op basis van de loonsom en het aantal banen in de stad, via CBS 

Statline. Op basis daarvan zijn voor het nulalternatief en de projectalternatieven de 

agglomeratie-effecten berekend. Kanttekening hierbij is dat het agglomeratie-effect 

vooral optreedt wanneer zowel woningen als arbeidsplaatsen aan een stad worden 

toegevoegd. Dat gebeurt in deze integrale businesscase ook, maar het 

maatschappelijke effect is op een versimpelde manier berekend, namelijk 

gebaseerd op aantallen inwoners. 

6.1.2 Kwantificering effecten 

In de gemeente Utrecht ligt de gemiddelde huishoudensgrootte op 1,93 in 201616. 

Voor de toekomst wordt verwacht dat de gemiddelde huishoudensgrootte in de 

grote steden wat stijgt, door trek van jongvolwassenen naar de steden, die daar 

vervolgens een gezin stichten. In tabel 6.1 zijn de jaarlijkse en contant gemaakte 

agglomeratie-effecten opgenomen in het nulalternatief en de projectalternatieven. 

 

Tabel 6.1 Agglomeratie-effect per variant (bedragen in miljoenen) 

Varianten Aantal extra inwoners 

binnenstedelijk* 

Jaarlijks 

agglomeratie-effect 

Agglomeratie-effect in 

contante waarde 

Nulalternatief  67.000 € 45,3 € 857,5 

Middenvariant 140.000 € 94,6 € 1.791,4 

Doorgroeivariant 179.000 € 120,3 € 2.139,7 

*Het aantal extra inwoners per variant is doorgerekend op basis van het aantal woningen en 

de gemiddelde huishoudensgrootte in Utrecht van 1,93. 

6.2 Consumentensurplus sociale huur 

6.2.1 Toelichting effect 

In vrijwel alle woningbouwprojecten geldt dat een deel van de woningen (verplicht) 

sociaal wordt gerealiseerd. Huurders in de sociale huursector betalen minder dan 

de huurprijs in de vrije sector. Dit verschil betekent een welvaartswinst of, het 

consumentensurplus, voor deze huurders. Zij betalen immers minder dan de 

marktwaarde van een vergelijkbare woning in de vrije sector met een vergelijkbaar 

woongenot. Het is de vraag of de sociale huurders de volledige marktwaarde 

kunnen betalen voor een woning in de sociale huur. Het verschil tussen de vrije 

sector prijs en sociale huurprijs wordt daarom niet volledig toegerekend aan de 

sociale huurder. De rule-of-half wordt om deze reden toegepast om het 

consumentensurplus te berekenen. Sommige huurders zullen bereid zijn een 

 
16 Bron: CBS Statline, 2016 (via De Staat van Utrecht, thema groei van de bevolking)  
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huurprijs te betalen die dicht bij de marktprijs zit. Anderen zullen al bij een kleine 

stijging van de huurprijs afhaken. 

 

Figuur 6.1: Schematische weergave consumentensurplus 

 

 

In de gemeente Utrecht zal 35% van de totaal te realiseren woningen worden 

aangeboden voor mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning. In de 

middenvariant betekent dit dat voor circa 27.000 woningen de huurprijs wordt 

vastgesteld op het landelijke maximum, namelijk € 720,- per maand. In de 

doorgroeivariant gaat het om 32.000 woningen. 

 

In de gemeente Utrecht kost een huurwoning gemiddeld € 1.335,- per maand17. Dat 

betekent dat het consumentensurplus uit komt op € 615,- per woning. We passen 

daar de rule of half op toe waardoor het maatschappelijke effect dat we voor 

binnenstedelijke woningen meenemen maandelijks € 307 per woning is.  

 

Ook op de buitenstedelijke locaties waar woningen in het nulalternatief en 

gedeeltelijk in de middenvariant terecht komen is sprake van een 

consumentensurplus. Een gemiddelde huurwoning in de provincie Utrecht kost € 

1.212,- per maand18. Hier is het consumentensurplus op een woning dus € 492 en 

het bedrag dat we per maand per buitenstedelijke woning als maatschappelijke 

effect meenemen € 246,-.  

 
17 Hierin zijn we uitgegaan van de gemiddelde huurprijs per m2 (bron: Pararius, Huurmonitor 

Q4 2019, link: https://www.pararius.nl/nieuws/huurprijsstijging-in-vrije-sector-koelt-af) en 

een gemiddelde oppervlakte per woning van 75m2. 
18 Bron idem 
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Het effect is in het nulalternatief ook al aanzienlijk aangezien we ervan uitgaan dat 

ook op de buitenstedelijke locaties 35 procent van de woningen sociaal wordt 

gerealiseerd. De vraag is of dat passend is bij het beleid van andere gemeenten in 

Utrecht, maar we houden dezelfde percentages aan om een goede 

vergelijkbaarheid te krijgen tussen binnen- en buitenstedelijk bouwen. In 

onderstaand overzicht zijn de effecten per variant opgenomen.  

 

Tabel 6.2: Overzicht effect consumentensurplus sociale huur (bedragen in 

miljoenen) 

Varianten Jaarlijks consumentensurplus* Contante waarde effect 

Nulalternatief € 101 vanaf 2040 € 1.811 

Middenvariant € 114 vanaf 2040 € 2.030  

Doorgroeivariant € 119 vanaf 2040 € 2.093 

* Het effect groeit in, in gelijke mate waarin de woningen worden gerealiseerd door de tijd 

heen. 
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7. Conclusies 

In dit hoofdstuk zijn de verschillende effecten die zijn uitgewerkt in de hoofdstukken 

3 tot en met 6 samengevoegd in de integrale eindtabel van de maatschappelijke 

businesscase, zie daarvoor tabel 7.1. Daarbij enkele korte conclusies.  

 

Conclusies  

De investeringen in de middenvariant zijn in contante waarden ongeveer 1,4 miljard 

euro, bovenop de investeringen in het nulalternatief. Daarbij dient opgemerkt te 

worden dat voor een aantal ingrepen in de openbare ruimte de kosten nog niet 

bekend zijn en dat ook de exploitatie van het openbaar vervoer nog PM is. De 

aanvullende maatschappelijke baten ten opzichte van het nulalternatief zijn in 

totaal 2,7 miljard euro waarvan de mobiliteitsbaten en de agglomeratie-effecten de 

voornaamste posten zijn. Het saldo van maatschappelijke kosten en baten is in de 

middenvariant 1,4 miljard euro (contante waarden). De verhouding tussen baten en 

kosten is 2,0.  

 

In de doorgroeivariant nemen de investeringen in mobiliteit en gebiedsontwikkeling 

toe tot in totaal 3,1 miljard euro, bovenop het nulalternatief. Ook hier geldt een PM 

post voor de excessieve kosten in een aantal gebiedsontwikkelingslocaties en voor 

de exploitatie van het OV. De totale maatschappelijke baten zijn bijna 4 miljard 

euro. Het saldo van maatschappelijke kosten en baten is in de doorgroeivariant 0,9 

miljard en de baten/kosten verhouding is 1,3.  

 

Eindtabel 

De uitkomsten van de analyses laten zien dat de baten van het verder 

verstedelijken de extra kosten kunnen overtreffen. Aanzienlijke investeringen in de 

(inpassing van) HOV zijn te rechtvaardigen. Tegelijkertijd geldt dat exacte 

grenswaarden op basis van deze analyse niet zijn vast te stellen. Dat in de 

berekening de doorgroeivariant een minder gunstige verhouding tussen baten en 

kosten heeft is vooral afhankelijk van enkele specifieke ingrepen. Het is de moeite 

waard om goed te onderzoeken of doorgroeien ook mogelijk is zonder deze 

ingrepen, dan wel of hier nog extra baten tegenover zijn die niet zijn (of kunnen 

worden) worden gewaardeerd.  

 

Daarnaast zijn er waarschijnlijk bepaalde mobiliteitsingrepen die verder kunnen 

worden verbeterd. Bij forse ingrepen in netwerken (zoals de tram Nieuwegein, 

Westraven, USP) loont het om de corridor optimaal te gebruiken voor verdere 

ontwikkeling en verstedelijking. Dat zorgt niet alleen voor additionele baten voor 
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verstedelijking maar ook voor meer draagvlak voor een dergelijke investering en 

een in potentie beter exploitatieresultaat (in deze analyse nog niet berekend).  

 

Het overzicht van de maatschappelijke kosten en baten van de projectalternatieven 

middenvariant en doorgroeivariant zijn opgenomen in tabel 7.1. Het gaat om de 

contant gemaakte effecten en het verschil tussen de projectalternatieven en het 

nulalternatief.  

 

Tabel 7.1: Overzicht maatschappelijke kosten en baten maatschappelijke 

businesscase Wiel met Spaken (bedragen in miljoenen, contante waarde) 

  Middenvariant Doorgroeivariant 

Programma     

Binnenstedelijk     

Woningen 72.700 92.500 

Arbeidsplaatsen 70.800 90.000 

Buitenstedelijk     

Woningen 19.800 0 

Arbeidsplaatsen 19.200 0 

Financiële effecten     

Resultaat GREX € 0,0 € 0,0 

Bovenplans direct toerekenbaar -€ 232,2 -€ 1.256,0 

Bovenplans deels toerekenbaar -€ 118,1 -€ 175,9 

Investeringen mobiliteit -€ 958,8 -€ 1.398,7 

B&O mobiliteit -€ 66,5 -€ 237,8 

Exploitatie OV € 0,0 € 0,0 

Totaal financieel effect -€ 1.375,7 -€ 3.068,4 

Mobiliteitseffecten     

Ontlasting Utrecht CS € 277,4 € 277,4 

Netwerkeffecten HOV € 801,9 € 876,3 

Externe effecten modal shift € 168,7 € 168,7 

Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners € 314,5 € 516,5 

Totaal mobiliteitseffecten € 1.562,6 € 1.838,9 

Maatschappelijke effecten     

Leefbaarheid € 35,4 € 625,3 

Agglomeratie € 933,9 € 1.252,3 

Energie € 18,3 € 21,6 

Woningmarkt € 184,3 € 247,1 

Landschap en Groen + + 

Totaal maatschappelijk effect € 1.171,9 € 2.146,3 

      

Saldo kosten en baten € 1.358,7 € 916,8 

Verhouding kosten en baten 2,0 1,3 
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Deze Quickscan HOV Zuidlob is uitgevoerd ter voorbereiding op de MIRT-verkenning OV en Wonen. In 
de Quickscan zijn haalbare varianten voor openbaar vervoer in de Zuidlob (Utrecht Zuidwest, 
Nieuwegein, IJsselstein en Vianen) onderzocht. Dat is nodig, omdat het aantal ov-verplaatsingen fors 
groeit door gebiedsontwikkeling en veranderingen in reisgedrag. 

De Quickscan doet een aantal aanbevelingen voor de MIRT-verkenning. De belangrijkste daarvan is 
om de toekomstvastheid mee te nemen in het toetsen van maatregelen. Een aantal mogelijke 
oplossingsrichtingen binnen de MIRT-verkenning is namelijk wel effectief tot 2030, maar heeft bij 
verdere groei daarna minder impact. Daarom is het wenselijk om ook de periode na 2030 mee te 
nemen in de verkenning. 

Dit onderzoek is niet bedoeld om nu al besluitvorming op te baseren, maar dient als input voor de 
MIRT-verkenning OV en Wonen. Besluitvorming vindt plaats binnen de MIRT-verkenning, waarbij ook 
ruimte is voor participatie. 

Context Quickscan HOV Zuidlob 
 

dinsdag 14 juli 2020 

In programma U Ned werken rijk, provincie en gemeenten samen aan maatregelen voor de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken, 

bereikbaarheid en leefbaarheid. Zo maken we gezonde groei bereikbaar! 



Quickscan HOV Zuidlob
Samenvatting



HOV ZUIDLOB
Quickscan naar ov varianten voor de 
zuidlob van de regio utrecht

Studio Bereikbaar

Deze quickscan verkent de op basis van ontwerpend onderzoek 
verschillende varianten voor nieuwe hoogwaardige openbaar vervoer 
verbindingen voor de Utrecht Zuid-West, Nieuwegein, IJsselstein en 
Vianen.
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Utrecht en de omliggende gemeenten groeien. Tot 2030 is er een groei van 
ongeveer 30.000 woningen en 28.000 arbeidsplaatsen voorzien in de Zuidlob1 
. Het gros van de woningen zal in Utrecht terecht komen in de ontwikkelingen 
langs het Merwedekanaal. Na 2030 zijn er zoeklocaties voor nog eens 35.000 
woningen in de regio Utrecht. Mogelijk kan de A12 zone hier een grote bijdrage 
aan leveren, mits er een goede OV-ontsluiting is.

Naast de gebiedsontwikkeling is er ook de ambitie om de groei van het 
autoverkeer te beperken en in te zetten op de groei van wandelen, fietsen en 
OV. Dit geldt zowel voor de nieuwe woningen als voor de bestaande stad. Deze 
effecten maken samen de mobiliteitstransitie en zorgen dat de vraag naar 
hoogwaardig OV toeneemt. 

1. Aanleiding:
gebiedsontwikkeling en mobiliteitstransitie

Figuur 1: Woningbouwlocaties tot 2030 (omcirkeld) en na 2030 (in roze). 
Het studiegebied ‘Zuidlob’staat roze gestippeld omlijnd.

1 In deze studie is ‘de Zuidlob’ gedefinieerd als: Utrecht ten zuiden van het spoor, tussen de snelwegen (Lombok, Zuidwest, Hoograven, Lunetten), Nieuwegein, 

IJsselstein en de kern van Vianen. 
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Deze studie onderzoekt haalbare varianten voor OV in de Zuidlob. 
Deze zijn nodig voor vervolgstudies van de gemeente Utrecht en de 
startbeslissing van de MIRT-verkenning.  
De studie bouwt voort op de vervolg pre-verkenning (VPV). Het primaire 
doel van de VPV luidt: kosteneffectieve (OV) maatregelen die de groei 
van woon- en werklocaties in de MRU tot 2030 mogelijk maken. Dit doel 
is voor de MIRT verkenning verder uitgesplitst naar: 

1. het beter bereikbaar maken van USP 

2. ontlasten van het verwacht NMCA-knelpunt Utrecht Centraal 

3. de ontsluiting van nieuwe woon- en werklocaties    

4. de bouw van extra woningen. 

Voor deze studie, en voor de MIRT-verkenning, is het ook van belang 
dat ook de bereikbaarheid van de bestaande woon- en werklocaties 
meegenomen wordt. Dit is als vijfde doel toegevoegd. 

Vanuit deze vijf doelen is een afwegingskader opgesteld. Hierin is 
gewerkt met doelgroepen. Voor het OV in de Zuidlob zijn 6 doelgroepen 
gedefinieerd. Voor elke doelgroep moet bepaald worden welk 
kwaliteitsniveau er nodig is en moet aangegeven worden hoe deze 
kunnen worden bediend. Dit is deels een inhoudelijke discussie (waar 
dit document een voorzet voor doet) en deels een bestuurlijke (waar ligt 
de prioriteit). 

De invulling voor de doelen en kwaliteitsniveaus van de doelgroepen is 
onderzocht in deze studie. Dit is gedaan met ontwerpend onderzoek. 
Hierbij zijn de randen van het haalbare speelveld onderzocht. Er wordt in 
deze studie naar verschillende tijdsperiodes gekeken: tot 2025, tot 2030 
en een doorkijk naar 2040.  

 

2. Doel van deze studie:

Deze studie beschrijft allereerst waar de groei zit. Daarna zijn 
er vier mogelijke varianten onderzocht om de doelgroepen te 
bedienen. Vanuit die varianten worden kantelpunten benoemd en 
twee mogelijke ontwikkelpaden geschetst. Er wordt afgesloten 

met aanbevelingen voor de MIRT-verkenning.  
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3. Groei:
extra OV verplaatsingen zitten in gebiedsontwikkeling en mobiliteitstransitie bestaande stad

Om de groei in beeld te brengen zijn verschillende methodes gebruikt. 
Primair is gebruik gemaakt van modeldoorrekeningen met het VRU. 
Hiernaast is nog gekeken naar de historische groei en er is een gevoe-
ligheidsanalyse gedaan met het Dashboard Verstedelijking (zie kader 
voor toelichting).

Modeldoorrekeningen 
Modeldoorrekeningen met het VRU laten een forse groei zien van het 
aantal bus- en tramreizigers: +40% in de gehele Zuidlob en +60% extra 
instappers in Utrechts deel van de Zuidlob in 2030. 
De meeste nieuwe bus en tram verplaatsingen worden gegenereerd 
door de nieuwe woon- en werklocaties (vooral Merwedekanaalzone). De 
modeldoorrekeningen laten zien dat met de inrichting van het OV-net-
werk de reisroute van reizigers enigszins wordt gestuurd. De verschil-
lende varianten die Goudappel Coffeng onderzocht verschillen namelijk 
wel in spreiding van reizigers, maar weinig in totale vervoervraag. In elke 
variant is te zien dat de spaken vanaf Papendorp en Nieuwegein zwaar 
belast worden. Om de groei op te vangen is extra capaciteit nodig. Ook 
kunnen de routes ontlast worden door de ontwikkeling van verbindingen 
buiten het centrum om. Daardoor wordt dan ook de OV knoop Utrecht 
Centraal ontlast. 

Gevoeligheidsanalyse Dashboard Verstedelijking: belang van onder-
zoeken mobiliteitstransitie en doorkijk naar 2040 
De gevoeligheidsanalyse met het Dashboard Verstedelijking laat een 
nog veel grotere groei zien van de modeldoorrekeningen: een verdub-
beling van het aantal bus- en tramreizigers voor de gehele Zuidlob 
(+110%), en +140% voor het Utrechtse deel. De gevoeligheidsanalyse 
neemt, in tegenstelling tot het verkeer- en vervoermodel, mee dat de 
Zuidlob een ‘hoogstedelijker klimaat’ krijgt door het toevoegen van func-
ties. Door deze extra functies ontstaat meer nabijheid en een verande-
rend verplaatsingspatroon. Er zijn nog veel onzekerheden over effecten 
mobiliteitstransitie, er is daarom een kans dat de groei nog steviger is 
dan de modelresultaten voorspellen.   

Figuur 3: Groei in OV ritten (per tram+bus) op basis van modeldoorrekeningen, 
doortrekken historische trend en gevoeligheidsanalyse op basis van het dashboard
verstedelijking (2030 en 2040). Alle percentages zijn vanaf 2019. 

50% 60%
40%

60%

110%
140%

170%
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Zuidlob Utrechts deel Zuidlob

Gecorrigeerde groei in bus-tram ritten tussen 2019 en 2030 
(dashboard  ‘30 en ‘40)

Historische analyse Modeldoorrekeningen
Dashboard (2030) Dashboard (2040)
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Dashboard Verstedelijking

Het Dashboard Verstedelijking is een verkennend instrument om de impact 
van gebiedsontwikkeling in beeld te brengen. Op basis van huidige en nieuwe 
woningen en arbeidsplaatsen wordt een stedelijkheidsgraad bepaald. Elke 
stedelijkheidsgraad kent een mobiliteitspatroon wat is opgesteld aan de hand van 
Nederlandse gemiddelden (Uit OViN 2016). Het Dashboard gaat ervan uit dat het 
aanbod van vervoer (netwerk, dienstregeling, e.d.) ook past bij deze stedelijkheid.  
Daarmee laat het Dashboard de potentie zien van het mobiliteitspatroon van het 
gebied. 
In 2019 zijn er 5 scenario’s voor de regio Utrecht doorgerekend. Dit vormt de 
basis voor deze analyses. Het Dashboard is ontwikkeld in opdracht van het 
ministerie van BZK en het college van Rijksadviseurs.

De verstedelijkingseffecten voor Utrecht worden in de modelstudie nu deels 
meegenomen. Het Dashboard laat echter zien dat deze mogelijk groter zijn dan 
nu geprognotiseerd met het model. Ook zullen de effecten op een geografisch 
groter gebied neerslaan: door de ontwikkelingen in Utrecht Zuid zal er ook in 
Nieuwegein een ander stedelijk klimaat komen. Hierdoor zal het OV gebruik 
van nieuwe en bestaande woningen toenemen. Kortom, waar het VRU-model 
voorspelt dat de groei vooral in de nieuwe gebieden zit, laat het Dashboard zien 
dat juist de bestaande stad de bron is van de groei van OV. De historische trend 
onderschrijft dit: afgelopen zes jaar is het inwoneraantal in de Zuidlob met 7% 
toegenomen. Het aantal instappers van OV in met 32%. In vervolgstudies wordt 
geadviseerd om deze effecten in de modellen mee te nemen.

Richting 2040 (dit zichtjaar is alleen met het Dashboard Verstedelijking 
doorgerekend) is te zien dat de vervoervraag in de Zuidlob tot maar liefst 225% 
kan groeien als gevolg van de ontwikkelingen en de mobiliteitstransitie. Dit is 
een indicatief percentage, maar laat wel zien dat de planningshorizon tot 2040 
relevant is, en de groei fors is. 
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4. Varianten ontwerpend onderzoek 
In het ontwerpend onderzoek is naar de randen van het haalbare speelveld gezocht. De hieronder beschreven vier varianten zijn deze randen. 
Alle varianten bestaan uit een wiel- en een spaakverbinding. Deze varianten zijn niet limitatief en kunnen gecombineerd worden. De varianten 
geven mogelijke ontwikkelrichtingen op de lange termijn, maar delen hiervan kunnen en moeten al in 2030 gerealiseerd zijn om de vervoervraag 
te volgen. De investeringskosten van de varianten lopen uiteen van circa € 225 tot € 725 miljoen. In de bedragen zijn de kosten voor realisatie 
van station Lunetten-Koningsweg niet opgenomen. Wel is er in alle varianten, op variant 1 na, voor het eindbeeld uitgegaan van een station 
Lunetten-Koningsweg. Onderstaande tabel bevat de belangrijkste kenmerken per variant:

• Busbaan MWKZ t.b.v. HOV-busas.  
• De SUNIJ-tram via de bestaande 

route licht versnellen door 
ongelijkvloerse kruisingen en enkele 
vervallen haltes.

• Huidige tangentlijnen vanuit 
Westraven, Nieuwegein IJsselstein 
en Vianen beter benutten.  

• Nieuwe tangentlijnen van Leidsche 
Rijn via Papendorp en MWKZ naar 
Rijnsweerd en USP (via Vaartse Rijn).

Spaak Wiel

• De SUNIJ-tram fors versnellen door 
een tunnel vanaf Jaarbeurs Zuid tot 
Westraven aan te leggen (inclusief 2 
ondergrondse stations) 

• Rest SUNIJ-lijn ook versneld (P&R 
langs A2)

• Ombuigen regionale bussen naar 
USP met overstap op SUNIJ-tram 

• Tangentlijnen langs Lunetten-
Koningsweg 

Spaak Wiel

1. HOV Bus en licht versnelde SUNIJ

2. HOV Tram (Metrokwaliteit)
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• Idem als variant 2 , plus: 
• Tram CS – Papendorp deels over 

huidig SUNIJ tracé  
• + P&R bij de Meern met tram 

• Idem als variant 2  
• passage en aansluiting trein station 

Lunetten-Koningsweg

Spaak Wiel

• Busbaan Nieuwegein over de AC 
Verhoefweg 

• Busbaan zuidelijk van de A12 
(ontsluiting A12-zone) 

• passage en aansluiting trein station 
Lunetten-Koningsweg

Spaak Wiel

• Vrij liggende busbaan parallel aan 
de A2 

• Ongelijkvloerse passage Oudenrijn 
naar Papendorp 

• Vrij liggende busbaan naast de A12 
en A27 tot Lunetten-Koningsweg 
(ontsluiting A12-zone) 

• passage en aansluiting trein station 
Lunetten-Koningsweg

Spaak Wiel

2A, HOV Tram plus

3. regiobus

4. regiobus plus

Op de laatste pagina van dit document staan de kaarten vergroot weergegeven
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5. Uitkomsten ontwerpend onderzoek
De vier varianten zijn beoordeeld volgens een beoordelingskader wat gebaseerd is op hoofddoelen van de vervolg pre-verkenning 
en specifiek is gemaakt door deze casus in de Zuidlob. 

Hoofdthema Indicator Variant 1 Variant 2 Variant 2 A Variant 3 Variant 4

1. Primaire doelen - 
bereikbaar maken van wonen 
en werken: 

a) het beter bereikbaar 
maken van USP
b) ontlasten van het 
verwacht NMCA-knelpunt 
Utrecht Centraal
c) De ontsluiting van nieuwe 
woon- en werklocaties 
d) de bouw van extra 
woningen.
e) bereikbaarheid van 
de bestaande woon- en 
werklocaties meegenomen 
wordt. 

2. Kosten

3. Haalbaarheid

4. Doorkijk na 2030

€

Capaciteitsknelpunten oplossen en voorkomen: 

• Oplossen huidige knelpunten (Utrecht CS/  van 

Zijstweg)

• Toekomstige knelpunten 2030 

Bieden van adequate bereikbaarheid voor de 

volgende doelgroepen.

1a. Huidige woningen Zuidlob naar Utrecht stad, 

station / USP

1b.  Nieuwe woningen Zuidlob (tot 2030)

1c.  Nieuwe woningen Zuidlob (na 2030)

2. Utrecht (stad en station) naar werklocaties Zuidlob

3. Zuidelijke regio naar Utrecht 

(station / USP)

4. Tangentiele stromen

5. Autoluwe woningen naar hubs

6. Bestaande P&R’s verbinden met werk en 

recreatieve locaties

Investeringskosten

Beheer- enonderhoudskosten

Exploitatiekosten

Haalbaarheid: risico’s, technische 
inpasbaarheid, en realisatietermijn 

Haalbaarheid: draagvlak omgeving

Ruimtelijke kwaliteit

Mogelijkheden tot het doorontwikkelen van 
het OV systeem
Extra OV kwaliteit bij stoppen IC’s op Lunetten 

(-Koningsweg)
Bijdrage leveren aan mobiliteitsstrategie 
ontlasting ring Utrecht

0/+ ++/++ ++/++ +/- +/-

Papendorp-as Papendorp-as Papendorp-as Papendorp-as

+/0

+

0
+

0/0

0

+

0

± 225 miljoen

€€

€

+

-

-

0

0

0/+

++/+

+

+
++

-/+

+

+

++

± 600 miljoen

€€€

€€

-

+/-

++/-

+

+

+

++/+

+

++
++

-/+

++

++

++

± 725 miljoen

€€€€

€€€

-

+/-

++/-

++

+

++

+/+

+

+
+

-/0

+

+

0

± 275 miljoen

€€

€

-

-

-

0

+

+

0/+

+

++
+

+/+

++

+

0

± 450 miljoen

€€€

€

-

--

-

0

+

++
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Algemeen: risico’s m.b.t. inpassing, draagvlak en ruimtelijke 
kwaliteit
De vier varianten geven opties aan tussen de 225 miljoen en 725 
miljoen euro investeringskosten 2. Doordat er in elke variant in stedelijk 
gebied gebouwd moet worden zijn er altijd inpassingsvraagstukken. 
Dit zit in technische haalbaarheid (ondertunneling, onderdoorgangen 
snelwegen), draagvlak vanuit de omgeving (hinder, minder haltes, OV-
baan door groen) en ruimtelijke kwaliteit (oversteekbaarheid, inpassing 
baan en haltes). In de verkenning zal doorgestudeerd moeten worden 
met voldoende aandacht voor deze aspecten.

Spaken: De bus biedt tot rond 2030 voldoende capaciteit, bij 
extra woningbouw en doorzetten mobiliteitstransitie wordt een 
fors versnelde tram de betere optie
Met het huidige beleid (woningbouw en mobiliteitstransitie) biedt een 
HOV-busvariant tot 2030 voldoende kwaliteit, mits groot matrieel wordt 
ingezet. 
Echter zijn er wel kwaliteitsvraagstukken. Zo is de knoop Westraven 
momenteel nog niet geschikt voor veel overstappers en ketenmobiliteit, 
doordat de kwaliteit van de overstap matig is. Daarnaast zijn er 
verbeteringen nodig op de corridor van Westraven naar Utrecht Centraal. 
Op deze corridor zijn verbeteringen nodig in de vorm van een busbaan 
langs de Merwedekanaalzone en de Europaweg. Ook zijn de bussen op 
de A2 niet betrouwbaar genoeg vanwege de files. 
Hoewel de HOV-busvarianten (1, 3 en 4) voldoende capaciteit tot 
rond 2030 kunnen leveren, zal de capaciteit in de periode na 2030 
tekortschieten. Wanneer precies hangt af van het tempo waarin 
woningbouw plaatsvindt en de mate waarin de mobiliteitstransitie ook in 

de bestaande Utrechtse wijken en de naburige gemeenten doorzet. Door 
het steeds grotere aantal bussen dat nodig is wordt het steeds lastiger 
om die met prioriteit af te wikkelen, zeker omdat ook fietsstromen flink 
toenemen. Hierdoor komen de busreistijden en/of stedelijke kwaliteit 
onder druk te staan. 
Het fors versnellen en vaker rijden van de SUNIJ-lijn (variant 2) zorgt 
voor een echte schaalsprong in het OV, maar is wel kostbaar. Het licht 
versnellen van SUNIJ (variant 1) zorgt beperkt voor extra kwaliteit. 
Om bussen in het centrum te verminderen is het mogelijk om buslijnen 
vanuit de regio op de SUNIJ-tram aan te laten takken. Dit is voor de 
grote bus stromen echter alleen wenselijk als de SUNIJ-lijn fors versneld 
wordt. Zonder versnelling (variant 1, 3 en 4) moeten reizigers ‘in het 
zicht van de haven’ overstappen. Een forse versnelling, via een gestrekt 
tracé, hogere frequentie, het schrappen van haltes in Nieuwegein en 
IJsselstein en het ongelijkvloers maken en/of extra beveiligen van enkele 
overgangen in Nieuwegein maakt de schaalsprong naar verwachting 
wel mogelijk. Hierdoor wordt het mogelijk om in Nieuwegein Centrum 
(of evt. Westraven) een overstap te bieden en dan snel Utrecht Centrum 
in te rijden. De kortere reistijd maakt dat een P&R aan de A2 interessant 
wordt.
Eventueel kan (in variant 1, 3 en 4) tijdelijk de druk op de binnenstad 
verlicht worden door streeklijnen te laten stoppen op een knoop, en 
daarna door te laten rijden naar een bestemming buiten het centrum 
(bijv. USP). Met dit ‘aantakken en doorrijden’ blijft het kwaliteitsverlies 
beperkt. Zeker als er op Lunetten-Koningsweg een goede overstap op 
de trein ontstaat.  

2 Inschattingen op basis van kentallen, geen ramingen gemaakt. Bij de inschattingen zijn alleen investeringskosten meegenomen. Versnelde afschrijving van de SUNIJ- 

lijn (een infra-investering van 100 mln euro) moet worden meegenomen. De mate waarin is afhankelijk van de nadere uitwerking van deze varianten.
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Wiel: ontlast spaken en ontsluit woningbouw A12 zone
Met HOV-bus kan een samenhangend netwerk van tangentlijnen worden 
geboden waarmee Utrecht Centraal wordt ontlast. Het wiel heeft een 
functie in kwaliteit bieden voor reizigers buiten het centrum om en is 
daarnaast op termijn nodig om de A12-zone met HOV te ontsluiten. 
Met de plannen tot 2030 hebben wielvarianten vooral op het stuk tussen 
Westraven en USP een hoge vervoervraag. De vervoervraag hangt sterk 
af van de reistijd en goede overstap op het nieuw te realiseren station 
Lunetten-Koningsweg.

Vormgeving van een wiel dat hoogwaardig genoeg is om reizigers 
voldoende kwaliteit en capaciteit te bieden is een behoorlijke uitdaging. 
Aan de westkant is vooral een congestievrije en snelle passage van het 
Amsterdam-Rijnkanaal lastig. Oostelijk van Westraven is de opgave 
vooral om de route vanaf Westraven via Lunetten-Koningsweg naar 
USP in te passen en snel genoeg te maken. Een nieuw station Lunetten-
Koningsweg is overigens niet voor 2030 te verwachten waardoor de 
route via de Waterlinieweg voor de kortere termijn de snelste verbinding 
biedt. 

De ontwikkeling van het wiel is niet direct gekoppeld aan woningbouw 
tot 2030. Het wiel dient totdat de A-12 zone ontwikkeld wordt vooral om 
stromen om het centrum heen te faciliteren (bijv. lijn 34 – Westraven 
naar USP). Ook in U-Ned 2025 worden het wiel doorontwikkeld. Na 2030 
biedt het wiel kansen om de A12-zone te ontsluiten. Hier zal echter meer 
voor nodig zijn dan alleen een wiel. Vanuit deze zone zal de grootste OV-
stroom, ook met zeer goede oost-west ontsluiting, nog steeds richting 
het centrum zijn. Op termijn, afhankelijk van gebiedsontwikkelingen en 
de bediening van station Lunetten-Koningsweg, kan het wiel mogelijk 
als tram worden ontwikkeld. 
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6. Kantelpunten en paden richting de toekomst 

Tot 2030 voldoet een HOV-bussysteem voor zowel wiel- als 
spaak, wel is er aanvullende infrastructuur nodig
De woningbouw langs de MWKZ kan in eerste instantie ontsloten worden 
met een HOV-busroute. Hiervoor is vrijliggende businfrastructuur met 
haltes nodig. In U-Ned 2025 zijn hiervoor al enkele opties uitgewerkt.

Kantelpunt: rond 2030 capaciteit spaak
De studie laat duidelijk een kantelpunt zien: de capaciteit van de spaak. Bij 
een verdergaande groei die wordt versterkt door de mobiliteitstransitie 
wordt het afwikkelen van busverkeer op maaiveld steeds lastiger. 
Aan de start van de verkenning zal een bestuurlijk gesprek gevoerd 
moeten worden in hoeverre partijen bereid zijn een ongelijkvloers 
getraceerde HOV-tram met hoge gemiddelde snelheid en capaciteit 
als oplossing mee te nemen in de verkenning voor de spaak langs de 
Merwedekanaalzone. De oplossing kan ook worden gezocht door op de 
drukste as alleen bussen met grote capaciteit te gebruiken en bussen 
met lagere capaciteit aan te takken op een overstappunt als Papendorp 
of Westraven. 
Hoe meer er wordt gebouwd, en hoe sterker de mobiliteitstransitie is hoe 
eerder het kantelpunt optreedt. Met het huidige beleid zal het kantelpunt 
tussen 2030 en 2040 optreden. Dit kantelpunt zal alleen voorkomen 
in de varianten die sterk leunen op de busverbindingen (variant 1, 3 en 
4). Het sterk op de mobiliteitstransitie inzetten zorgt dat dit kantelpunt 
eerder bereikt wordt. 
Investeringen in het wiel leiden tot ontlasting op de spaken en kwaliteit 
voor reizigers, zeker in combinatie met de ontwikkeling van station 
Lunetten-Koningsweg. Een echt kantelpunt voor het wiel treedt op als 
de A12-zone wordt ontwikkeld. 

Twee paden: Blijven inzetten op HOV-bus of transitie naar metro-achtig 
tramsysteem  
Aanvullende woningbouwambities op de huidige harde plannen 
(na 2030) en een doorzettende mobiliteitstransitie in Utrecht en de 
omliggende gemeenten zorgt ervoor dat er nieuwe oplossingsrichtingen 
nodig zijn. Er zijn grofweg twee paden uit te stippelen: 
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Pad 1: Inzetten op de verdere uitbouw van HOV-bus

Het bus systeem wordt uitgebouwd en er wordt zoveel mogelijk ingezet op HOV-lijnen met een grote vervoercapaciteit 
(‘trambus-achtig’) die de drukke relaties op de spaken bedienen (variant 1, 3 en 4). De MWKZ wordt met twee HOV-assen 
bediend, zowel richting centrum als richting USP. In eerste instantie wordt voor Leidsche Rijn ingezet op het uitbouwen van 
het huidig OV-systeem met een tangent via Vaartsche Rijn en Rijnsweerd. De SUNIJ-lijn wordt versneld door realisatie van 
enkele ongelijkvloerse kruisingen en opheffen van zwakkere, ontsluitende tramhaltes (variant 1). De niet centrum gerichte 
verplaatsingen worden met HOV-buslijnen bediend op de momenten dat er voldoende vervoervraag is. Om de bus-assen 
aan de jaarbeurszijde van het station te ontlasten rijden ‘kleinere’ streeklijnen via het principe ‘aantakken en doorrijden’ via 
Westraven of Papendorp door naar bijvoorbeeld het USP. 
De stapsgewijze uitbouw van het Wiel, maar ook tangentlijnen uit Vianen, Nieuwegein en IJsselstein zorgen voor ontlasting 
van de centrumgerichte buslijnen en de overstap bij het centraal station. Ook met een uitgebouwd wiel zal de stroom richting 
het centrum de grootste blijven.

Woningbouw tot 2030 wordt in dit pad mogelijk gemaakt. Er is echter geen ruimte voor een vergaande mobiliteitstransitie of 
extra verstedelijking dan de tot 2030 geplande woningen.  

Strategie

Effect
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Pad 2: Inzetten op een schaalsprong met HOV-tram:

De SUNIJ-lijn wordt in zijn geheel versneld en binnen Utrecht omgelegd via de MWKZ omdat de verwachting is dat daar 
meer vervoervraag is dan langs de Beneluxlaan (variant 2). Ook biedt deze route, bij de juiste inpassing, de mogelijkheid een 
snellere en directere route te creëren voor de relatie met Nieuwegein en IJsselstein inclusief koppeling met een grote P&R 
en overstapknoop langs de A2. 
De vraag is hoe de ontsluitende functie voor MWKZ (meerdere haltes) zich hier verhoudt met een snellere verbinding met 
Nieuwegein en IJsselstein (zo min mogelijk haltes). De snelheid van een ongelijkvloerse tram is twee keer zo hoog (gemiddeld 
35-40 km/u) dan met een op maaiveld ingepaste tram mogelijk is. Dat biedt ook mogelijkheden voor een snelle verbinding 
tussen de A12 zone en Utrecht Centraal.
De vraag is hoe deze tram in het netwerk moet worden ingepast: doorkoppeling naar USP via de bestaande tramroute, of is er 
op termijn een route door de binnenstad wenselijk om ook daar capaciteit te bieden en het aantal voertuigen te verminderen? 
De regionale functie van Nieuwegein en IJsselstein naar Utrecht Centraal kan natuurlijk ook via de bestaande route langs 
de Beneluxlaan worden afgewikkeld. De vraag wat de meerwaarde is van een routewijziging via MWKZ kan in de verkenning 
worden meegenomen.

Dit pad maakt naast de harde woningbouwplannen en een mobiliteitstransitie ook woningbouwplannen na 2030 mogelijk. 
Door extra capaciteit op de spaak wordt bijvoorbeeld de ontsluiting van de A12 zone mogelijk. Ook zorgt het ervoor dat de 
groei van het OV door een vergaande mobiliteitstransitie in de bestaande Utrechtse stad en de omliggende gemeenten 
mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om extra P&R’s met hoge capaciteit te realiseren wat 
de ring Utrecht kan ontlasten.

Strategie

Effect

Fasering van pad 1 en 2
Voor de kortere termijn is eigenlijk alleen pad 1 (inzetten op bus) mogelijk. HOV-bus biedt de mogelijkheid om op de kortere termijn de geplande won-
ingbouw te ontsluiten. Het lijkt niet realistisch om voor 2030 langs de MWKZ een ondergrondse tram te realiseren, ook al zou blijken dat dit het beste
ontwikkelpad voor de toekomst is. Er zal dus altijd een periode zijn waarbij wordt ingezet op nieuwe busbanen.
Op de langere termijn is er geen ingroei van pad 1 (HOV-bus) naar pad 2 (HOV tram) mogelijk. Er zal dan gekozen moeten worden tussen investeren 
in busbanen (bijv. langs de A2, of in Nieuwegein) of fors versnellen van de SUNIJ-lijn. 
Wel is het mogelijk, als voor pad 2 gekozen wordt, om de onderdoorgangen voor de tram (bijv. een tunnel onder het Europaplein door, of ongelijkvloers 
de op- en afritten van de A12 kruisen) eerst voor bussen te gebruiken. 
In de afweging tussen de paden zullen ook reeds geplande investeringen meegenomen moeten worden. Een voorbeeld hiervan is de geplande in-
vesteringen in de SUNIJ vernieuwing.
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7. Aanbevelingen
Vanuit de analyse en ontwerpend onderzoek worden een aantal aanbevelingen aan de verkenning meegegeven.

1.  Doorkijk na 2030: transitie en woningbouw
Deze studie laat zien dat doorkijken tot na 2030 belangrijk is om voor- 
en nadelen van de varianten goed in beeld te brengen. Hierbij zijn er de 
volgende aandachtspunten:

•     Het meenemen van de mobiliteitstransitie in bestaand stedelijk ge-
bied. In de verkeersmodellen is de mobiliteitstransitie van de bestaande 
wijken in Utrecht slechts deels meegenomen. De doorrekeningen met 
het Dashboard Verstedelijking laten zien dat er een nog veel grotere po-
tentiele groei van het OV is die vooral uit bestaand gebied komt. In de 
verkenning moet daarom gekeken worden of en hoe de transitie van de 
bestaande stad naar OV en fiets meegenomen wordt in de modellen zo-
dat duidelijk wordt wat de ambities betekenen voor de capaciteit van het 
OV. Dat geldt zowel voor Utrecht, maar ook voor Nieuwegein, IJsselstein 
en Vianen.

•     Het meenemen van de woningbouwplannen na 2030. En vooral hoe 
de eventuele ontwikkelingen in de A12-zone, en binnenstede- lijk (in Utre-
cht, Niewegein, IJsselstein, kern Vijfherenlanden) met (H)OV ontsloten 
kunnen worden. De vraag is vooral hoeveel druk deze ontwikkeling op 
de spaken zet, maar ook hoe het wiel gebruikt kan worden om een opti-
male ontsluiting te bereiken en de spaak kan worden ontlast. Ook de 
meerwaarde van een metro-achtige tram op de spaak kan hierin worden 
meegenomen.

2.   Capaciteit bussysteem (snelheid, bediening en netwerk voor 
kantelpunt, en wanneer exact kantelpunt)
Er moet nader onderzocht worden welke capaciteit van het bussysteem 
mogelijk is, gelet op de busroutes en kruisend verkeer. Aan de hand van 
scenario’s kan een groeipad geschetst worden van welk vervoervolume 
gerealiseerd wordt en welke maatregelen er nodig zijn om te zorgen dat 
er ook op termijn voldoende capaciteit is. In de verkenning dient nad-
er ingezoomd te worden op de capaciteit van de drukke busroutes en 
moet bepaald worden hoeveel bussen (en lengte bussen) het maximum 
zijn op deze routes. Dit maximum wordt beïnvloed door OV ingrepen 
(netwerk, inzet grotere voertuigen) en de impact op ander verkeer, met 
name kruisend fietsverkeer. 

Onderzoekspunten voor de verkenning
Er is een aantal onderzoekspunten waar in de verkenning verder op zal moeten ingaan:
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3.  Inpassingsvraagstukken ongelijkvloerse oplossingen
Er is meer onderzoek nodig naar de wenselijkheid van ongelijkvloerse 
oplossingen voor busbanen en de SUNIJ-lijn. De reistijd, kwaliteit en ca-
paciteit gaat door deze infrastructuur omhoog, maar ze zijn kostbaar 
en doen mogelijk afbreuk aan stedenbouwkundige kwaliteit. De locaties 
waar zowel de capaciteit als de stedenbouwkundige inpassing spelen 
zijn: de Europalaan (MWKZ), Anne Frankplein, de A12 busbaan (Wiel), 
de busbaan langs de AC Verhoefweg, de A2 busbaan, een eventuele on-
derdoorgang van knooppunt Oudenrijn, passage van het Amsterdam-Ri-
jnkanaal, de passage van Lunetten-Koningsweg (buiten de Verkenning?), 
de kruispunten en haltes van de SUNIJ-lijn in Nieuwegein en IJsselstein, 
maar ook de realisatie van een P&R langs de A12 en A2.

4.   Verder inzoomen op vervoerwaarde en exploitatie
In de verkenning zal dieper ingezoomd moeten worden op de vervo-
erwaarde, exploitatiekosten en opbrengsten/baten van het gehele OV-
netwerk in relatie tot de ontwikkelingen. Het is hierbij eigenlijk onvermi-
jdelijk ook bus- en tramlijnen buiten de Zuidlob te betrekken omdat het 
netwerk als geheel zowel invloed heeft op vervoerwaarde als exploitatie. 
Ook een aspect als welke lijnen rijden er door de binnenstad zijn hierbij 
van belang.

5.   Onderzoek doen naar de fasering en bestaande stad
In deze quickscan is gekeken naar de eerste fasering van de maatregel-
en. De verkenning zal op een groter detailniveau uitspraak moeten doen 
over de fasering van de maatregelen. Hierbij moeten afhankelijkheden 
van woningbouw, snelheid van de mobiliteitstransitie en andere grote 
projecten in de stad meegenomen worden. Ook zal er gekeken moeten 
worden hoe het OV wordt ingevuld in de bestaande stad (Kanaleneiland) 
als voor omlegging van de tram wordt gekozen. 
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1. HOV Bus en licht versnelde SUNIJ

2. HOV Tram (Metrokwaliteit) 2A, HOV Tram plus
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3. regiobus 4. regiobus plus
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Midden Nederland groeit 
Midden Nederland vormt een van de snelst groeiende regio’s 

van Nederland. In de regio Utrecht is voor de periode tot 2040 

behoefte aan 100.000 nieuwe woningen. Voor de hele provin-

cie gaat het om 170.000 nieuwe woningen. Behalve wonen 

groeit ook de werkgelegenheid hard. De groei concentreert 

zich in economische kerngebieden als de binnenstad van 

Utrecht en Amersfoort en gebieden als het  Utrecht Science 

Park, Rijnsweerd, Nieuwegein, Bunnik, Nijkerk en Vathorst.  

Groeiende mobiliteitsvragen: een uitdaging 
voor het openbaar vervoer
De ruimtelijk-economische groei gaat ook gepaard met een 

groei van de mobiliteit. De regio heeft een sterke positie, 

centraal in het land. Gevolg is dat een algemene groei van 

de mobiliteit altijd leidt tot groeiende vervoerstromen in 

de regio Midden Nederland. Vooral de regio Utrecht vervult 

een draaischijffuntie in het landelijke net. Hierdoor worden 

omvangrijke stromen in het herkomst – en bestemmingsver-

keer gecombineerd met omvangrijke doorgaande verkeersstro-

men. Dit stelt het systeem voor capaciteitsvraagstukken, zowel 

op de hoofdwegen als in het openbaar vervoer. Tegelijkertijd 

dient het eigen regionale vervoersysteem een kwaliteitslag te 

maken. Een grotere rol voor het openbaar vervoer is nood-

zakelijk, niet alleen uit oogpunt van verduurzaming van de 

mobiliteit, maar ook om nationale weginfrastructuur te ontlas-

ten. Nieuwe technieken en mobiliteitsvormen (Mobility as a 

Service) dienen een vanzelfsprekend onderdeel van het hele 

systeem te zijn. Dit roept de vraag op naar meer samenhang 

met fiets en auto in mobiliteitsknooppunten. 

Een basis voor nieuwe verstedelijking  
Het openbaar vervoer moet ook een goede basis vormen voor 

de verstedelijkingsopgave. Nieuwe verstedelijking zal moeten 

worden gerealiseerd met geringe mobiliteitseffecten voor de 

auto, omdat de ruimte hiervoor ontbreekt. Maar ook het open-

baar vervoer kent beperkingen in de capaciteit. Behalve op het 

spoor (Utrecht – Amsterdam) lopen ook op de onderliggende 

onderdelen van het netwerk als de Uithoflijn, de binnenstadsas 

in Utrecht, de busbaan door het USP-gebied, de Van Zijstweg 

en de verbinding tussen station Amersfoort en de binnenstad 

tegen capaciteitsgrenzen aan. Investeringen zijn nodig om 

voldoende capaciteit te bieden. Een hele reeks van uitdagingen 

derhalve. De regio Midden Nederland gaat deze uitdagingen 

graag aan. 

Midden Nederland groeit hard en daarmee ook de mobiliteit. De regio wil dit opvangen door sterk in te zetten op openbaar vervoer en fiets, maar het openbaar vervoer loopt tegen 

zijn capaciteit aan en is in veel gevallen ook onvoldoende aantrekkelijk. Daarnaast zoekt de regio naar ruimte voor nieuwe verstedelijking die ook op het openbaar vervoer moet zijn 

georiënteerd. Binnen deze context heeft de regio Midden Nederland een ontwikkelperspectief voor het openbaar vervoer opgesteld dat aantrekkelijk is voor een groeiende groep van 

gebruikers. Het perspectief biedt ruimte voor verdere invulling, maar geeft wel duidelijk de gewenste ontwikkelingsrichting aan. 

Inleiding1.  
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De structuuropgave Utrecht Centraal 
Binnen Midden Nederland staat de regio Utrecht voor een 

structuuropgave, die sterk sturend is voor de verdere uitwer-

king van het ontwikkelperspectief voor Midden Nederland. 

In de bestaande structuur leidt elke verbetering van het 

OV in Midden Nederland tot een groei van overstappers op 

Utrecht Centraal. Daarmee is de capaciteit van Utrecht Centraal 

bepalend voor de ruimte voor de groei van het OV in Midden 

Nederland als geheel. Belangrijke structuurvraag is dus of het 

mogelijk is vervoerstromen structureel van Utrecht Centraal af 

te leiden, dan wel de capaciteit van Utrecht Centraal structureel 

te vergroten.

Het ontwikkelperspectief OV: een bouw-
steen die richting geeft 
Het OV Toekomstbeeld Midden Nederland geeft een ontwik-

kelperspectief voor het OV in Midden Nederland. Het maakt de 

inzet van de verantwoordelijke partijen duidelijk en zorgt voor 

samenhang in beleid. Het is op zichzelf niet besluitvormend 

op het niveau van projecten, maar reikt het samenhangend 

kader aan en maakt vanuit dat kader helder wat relevante en 

niet-relevante opties zijn. Het ontwikkelperspectief is dus geen 

blauwdruk. Het biedt nadrukkelijk ruimte voor nadere invulling 

en uitwerking, maar geeft wel de gewenste ontwikkelrichting 

om de samenhang en synergie zo goed mogelijk te borgen.  

Daarmee levert het ontwikkelperspectief een bouwsteen en 

een kader voor: 

 ▪ Het Landelijk OV Toekomstbeeld waarin de regionale 

vervoerautoriteiten en grote steden samenwerken met ver-

voerders, ProRail en het ministerie van I&W. Doel is om tot 

gezamenlijke afspraken te komen over de ontwikkeling van 

een robuust en toekomstvast OV-systeem voor de komende 

20 jaar. Dit OV-systeem is onderdeel van de Nationale 

Omgevingsvisie en ligt ook aan de basis voor de regionale 

investeringsafspraken in het kader van het BO-MIRT.  

 ▪ Het programma U Ned, waarin Midden Nederland samen-

werkt met Rijkswaterstaat, de ministeries van IenW, BZK 

en EZK, de U10 en de provincie aan het U Ned programma 

en de lopende MIRT studie, die het regionale kader moet 

vormen waarbinnen afspraken worden gemaakt over de 

ontwikkeling van de mobiliteitsstructuur en de ruimtelijk- 

economische ontwikkeling in Midden Nederland.  

 ▪ De Regionale Agenda Ruimte en Mobiliteit, waarin provincie 

Utrecht, Rijkswaterstaat en de regio`s Amersfoort en Utrecht 

als doel hebben om in beeld te krijgen waar investeringen 

nodig zijn om de ruimtelijke en economische ambities in 

Midden Nederland inclusief de bereikbaarheid in de periode 

2020–2040 te faciliteren. 

 ▪ Uitwerkingen van verschillende onderdelen op 

projectniveau.
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2.1 Aanpak
Van verkennen van extremen…

In het werkproces zijn eerst vier extremen voor de structuurop-

gave in de regio Utrecht verkend met als doel inzicht te krijgen, 

zowel in de vervoerkundige effecten als in de infrastructure-

le kosten en haalbaarheid. Dit laatste is door adviesbureau 

Arcadis nader onderzocht. De extremen onderscheiden zich 

van de mate waarin op één hoofdknoop Utrecht Centraal 

wordt geleund of op meerdere IC-poorten en de mate waarin 

stedelijke dan wel regionale oplossingen worden gezocht. Deze 

combinatie levert vier extreme varianten op. Ook in de regio`s 

Amersfoort en Foodvalley is bijvoorbeeld gevarieerd met één 

of meerdere IC-stations en variaties in de onderliggende sprin-

ter- en HOV-corridors.

…naar gedeelde inzichten

Belangrijk inzicht dat hieruit naar voren kwam is dat elke 

structurele schaalvergroting van Utrecht Centraal en de voor- 

en natransportcorridors die daarvoor noodzakelijk zijn, extreem 

kostbaar en moeilijk inpasbaar is. Dit zou grote onzekerheden 

met zich meebrengen en de planning voor enkele decennia 

domineren. Dit maakt het ontlasten van Utrecht Centraal een 

belangrijke opgave. Aan de andere kant kan Utrecht Centraal 

daadwerkelijk ontlast worden door een drietal stedelijke 

IC-poorten in Overvecht, Lunetten en Leidse Rijn, aangevuld 

met verbeterd onderliggend OV. Een snelle ontsluitende ring 

(‘wiel met spaken’) is daarvoor een goede oplossing, als die 

tenminste wordt ingevuld in de vorm van de ontwikkeling van 

gerichte HOV-corridors in het oostelijke, zuidelijke en westelij-

ke deel van de stad naar de belangrijkste bestemmingen en 

herkomstgebieden. In de andere regio`s blijkt vooral de door-

ontwikkeling van de spaken effectief: in de regio Amersfoort 

kan dat worden vormgegeven door integratie en bundeling 

van HOV en in de regio Foodvalley is de versterking van 

Veenendaal de klomp naast Ede Wageningen een effectieve 

strategie.

De inzichten uit de verkenning van extremen zijn samengevat in het kader op pagina 10. 

 

…naar één ontwikkelperspectief

Vanuit de inzichten uit deze verkenning is een ontwikkel-

perspectief voor Midden Nederland afgeleid door de meest 

kansrijke delen te combineren. Hierbij zijn nog twee vari-

anten nader geanalyseerd voor het zuidoostelijk deel van 

de Utrechtse regio: een variant met dubbelstation Utrecht 

Lunetten als IC-station en aansluitend onderliggend vervoer 

en een variant met Bunnik en Houten als IC-station met 

aansluitend onderliggend vervoer. Hieruit bleek dat alleen de 

variant met IC-dubbelstation Utrecht Lunetten Utrecht Centraal, 

maar ook de Uithoflijn, structureel te ontlasten. Van zowel de 

verkenning van extremen als de uitwerking in twee varianten 

zijn separate technische rapportages opgesteld, waarin uitge-

breid op de onderbouwing wordt ingegaan. In dit hoofdrapport 

komen alleen de belangrijkste resultaten aan bod.

 

 

Het openbaar vervoer is als modaliteit aantrekkelijk voor de reiziger. Het is snel, frequent, comfortabel en betrouwbaar. Het dragend hoofdnet draagt bij aan een gezonde verstedelij-
king, doordat het openbaar vervoer ruimte-efficiënt is en een duurzaam alternatief voor de auto biedt. De impact op de omgeving is minimaal door een sterke bundeling van het ver-
voer. Dit biedt ook de mogelijkheid om met grotere eenheden efficiënt het vervoer te organiseren met aandacht voor inpassing, benodigde capaciteit en type materieel. Het hoofdnet is 
goed verknoopt met de fiets en de auto en andere vervoersopties voor de first- en lastmile in mobiliteitsknooppunten. Dat zijn de kenmerken van het ontwikkelperspectief voor het OV 
in Midden Nederland. 

Het ontwikkelperspectief OV  
voor Midden Nederland2.   

Meerdere 
IC-poorten

Stedelijk Regionaal

Één 
IC-knoop

Variant 1 Variant 2

Variant 4Variant 3
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Het bundelprincipe is bijvoorbeeld goed toepasbaar 

op het zuidelijke en oostelijk deel van de 

‘kleine ring’, ook USP – Amersfoort kent hoge 

vervoerswaarde en is kansrijk, 

De as Nieuwegein-Utrecht Centraal blijft als spaak 

van belang. Een snellere reistijd is nodig om de 

verbinding concurrerend met de auto te laten zijn en 

goed aan te sluiten op de rest van het OV-systeem 

(inclusief ‘wielverbindingen’). Het versnellen van de 

Sunijlijn is derhalve altijd belangrijk.

De binnenstadsas blijft een belangrijke verbinding 

en een onmisbare link in het netwerk maar 

kan met een netwerkopzet waarin ook Centraal 

maximaal wordt ontlast worden ontzien waardoor 

kan worden volstaan met één hoogfrequente 

verbinding.

Voor het verminderen van de verkeersdruk op de 

Stationsweg Amersfoort blijkt het niet effectief 

om een deel van de bussen via een andere route 

te laten rijden. Onderzochte routes betroffen 

een route via de westelijke randweg of met een 

busbrug ter hoogte van het station. Ook een route 

door park Schothorst blijkt niet effectief.

Introduceren van voorstadstations met IC-haltering in 

de regio Amersfoort is niet effectief, omdat hierdoor 

veel doorgaande reizigers extra reistijd oplopen.

De volgende inzichten kwamen naar voren uit 
de verkenning van extremen:  

Een netwerkmodel met alleen Utrecht Centraal 

als hoofdknoop leidt altijd tot hoger gebruik van 

Utrecht Centraal en vraagt een schaalsprong 

in capaciteit die qua kosten en inpasbaarheid 

dusdanig complex is, dat haalbaarheid onzeker is.

Alleen IC-stations in een kleine Ring rond Utrecht 

hebben de potentie om Utrecht Centraal te 

ontlasten.

Ring in Noord (met name deel Overvecht – 

Leidsche Rijn) niet goed gebruikt en duur qua 

uitvoering (bovengrondse inpassing complex/niet 

haalbaar, ondergronds hoge kosten).

Sprinterlijnen Randstadrail zijn belangrijke dragers 

van het OV-systeem. Met het verhogen van 

frequentie en het realiseren van beperkt aantal 

nieuwe stations kan potentie beter worden benut.

Varianten met spoor langs het USP (op A27-

corridor) kennen lagere vervoerswaarde dan 

varianten waar USP in het hart wordt bediend. Ook 

Kleine Ring met enkel USP-station minder gebruikt 

dan in regionale HOV-corridors. Ontwikkel dus 

liever een OV-as niet langs, maar door USP.

Met bundeling van HOV-lijnen ontstaan kansrijke 

HOV-corridors wel is een goede verknoping en ge-

richte aanvulling met beperkt onderliggend net nodig.

Alternatieven voor een IC-stop bij 

Veenendaal de klomp zijn niet effectief: Een 

sprinterverbinding tussen Ede-Wageningen en 

Utrecht Centraal is niet effectief. Het sluiten 

van station Veenendaal de klomp zorgt ervoor 

dat de reizigers niet meer voor het OV kiezen. 

Mogelijk kan een deel van deze reizigers 

worden verleid om via Veenendaal centrum 

te reizen als de sprinter van Veenendaal naar 

Utrecht stations gaat overslaan, maar de 

consequenties voor deze andere stations zorgen 

ervoor dat dit ook niet effectief is.

Het introduceren van een stop- en sneldienst 

op de Valleilijn en het doortrekken van 

deze sneldienst naar Arnhem, vergroot de 

bereikbaarheid binnen de Foodvalley en richting 

Amersfoort en Arnhem. Voor reizigers tussen 

Arnhem en Amersfoort wordt de sneldienst 

Valleilijn daarmee een aantrekkelijk alternatief 

ten opzichte van de route via Utrecht. Het 

differentiëren tussen stop -en sneldiensten is 

effectiever dan frequentieverhoging van de 

sprinter op de Valleilijn. Het doortrekken van 

de Valleilijn (per spoor) naar de WUR en/of 

Wageningen is niet effectief.

Naast station Bijlmer en Uithoorn is station 

Breukelen de meest effectieve plek om OV uit 

de Ronde Venen aan te takken. 
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Variant 1: 
Een drietal stedelijke IC-poorten met 
een snelle ringverbinding 

Variant 2: 
Regionale IC-stations met 
HOV-corridors 

Variant 3: 
Regionale railverbindingen met 
Centraal als hoofdknoop 

Variant 4: 
Lokale railverbindingen met 
Centraal als hoofdknoop

Variant ‘buitenring’ 
geen goed alternatief 
Onderzocht is of een ‘buitenring’-variant met Houten, 

Bilthoven en Bunnik als IC-stop ten behoeve van bestem-

mingen in Utrecht en hoogwaardige regionale HOV-lijnen 

vanaf deze stations kan bijdragen aan het ontlasten van 

Utrecht Centraal en dus een beter alternatief zou kunnen 

vormen. Dit blijkt niet het geval. De economische bereik-

baarheid van Utrechtse bestemmingen vraagt vooral om 

korte reistijden naar onder andere USP. Dit kan vanuit deze 

regionale IC-poorten alleen met omvangrijke investeringen 

worden bereikt die niet in verhouding staan tot het daad-

werkelijke gebruik. Zo wordt de schakel vanuit Bilthoven 

naar USP door 7.000 reizigers gebruikt en de schakel vanuit 

Nieuwegein zelfs maar door 5.000 reizigers. Alleen de 

verbinding tussen Bunnik en USP is met 13000 gebruikers 

wel kansrijk. Ook is er geen effect op het verlichten van 

Utrecht Centraal, integendeel: het lijkt er zelfs op dat door 

de snellere verbindingen als gevolg van de intercity’s extra 

druk op Utrecht Centraal van circa 8% ontstaat (29.000 

extra reizigers op Centraal). IC Bilthoven + HOV concurreert 

met kernnet USP – Amersfoort en beide routes ontwikke-

len geeft overbediening op deze corridor. Conclusie is wel 

dat deze stations beter bediend moeten worden en ook de 

tangentiele buslijnen vanaf deze stations belangrijk zijn, 

maar dat dit geen alternatief vormt voor de ‘binnenring’.  



2.2 Een ontwikkelperspectief met  
vier aangrijpingspunten
Het OV Toekomstbeeld Midden Nederland richt zich op een 

multimodaal vervoersysteem, opgebouwd uit samenwerkende 

systemen van auto, OV en fiets in de regio, waarbij het open-

baar vervoer de drager van de mobiliteit vormt. Samen leggen 

deze investeringen een basis voor de omvangrijke verstedelij-

kingsopgave in Midden Nederland.  

Dit perspectief kent vier aangrijpingspunten: 

 

 ▪ Systeemsprong van het dragend hoofdnet. 

 ▪ Een netwerk van multimodale knopen. 

 ▪ Synergie tussen verstedelijking en mobiliteit. 

 ▪ Ruimte voor innovatie op de first and last mile. 

Investeren in een systeemsprong van het dragend hoofdnet

De inzet is gericht op een kwaliteitsverbetering van het 

hoofdnet van spoor -en kernnetlijnen. Dit betekent extra 

IC-halteringen in Utrecht Leidse Rijn, Lunetten en Overvecht, 

hogere frequenties van Randstadspoor en meer stations. De 

onderliggende lijnen worden meer gebundeld op hoogfrequen-

te, comfortabele en betrouwbare kernnetlijnen met voldoende 

snelheid. Hier horen ook gerichte investeringen bij in capa-

citeitsmaatregelen op corridors en knooppunten. Doelgericht 

inzetten op snelle, betrouwbare lijnen met grotere eenheden 

op de belangrijkste OV-corridors levert niet alleen een meer 

aantrekkelijk product voor de reizigers, het zorgt er ook voor 

dat het openbaar vervoer ook in de toekomst kostenefficiënt 

en effectief kan worden geleverd. Zo houden we het openbaar 

vervoer voor een groeiende groep reizigers aantrekkelijk en 

betaalbaar. Daarnaast blijven ontsluitende verbindingen in de 

vorm van lijndiensten bestaan (verbindende schakels, stads-

diensten, tangenten).  

 

Multimodale knopen als onderdeel van het 

mobiliteitssyteem. 

Het openbaar vervoer is nadrukkelijk een onderdeel van het 

hele mobiliteitssysteem van Midden Nederland. Doel is om 

klanten snel en efficiënt van A naar B te brengen, waarbij 

de auto en de fiets ook onderdeel van het systeem zijn. Het 

parkeerbeleid op deze knooppunten is afgestemd op het lokale 

parkeerbeleid in de steden en belangrijke bestemmingsgebie-

den als USP en Rijnsweerd. De opzet is zodanig dat een sys-

teem van meerdere ringen ontstaat: direct rond de stad, waar 

ook parkeren op afstand voor bewoners mogelijk is, gekoppeld 

aan ruimtelijke intensivering zoals in Westraven, Galgenwaard 

en Rijnsweerd; op grotere afstand gekoppeld aan HOV-lijnen 

en over langere afstand, gekoppeld aan treinverbindingen. Alle 

multimodale knooppunten bieden ook goede mogelijkheden 

voor voor- en natransport per fiets.  

OV Toekomstbeeld Midden Nederland12



Synergie tussen verstedelijking en mobiliteit

Een prominente rol voor duurzame mobiliteit is ook voor 

de nieuwe woon- en werklocaties voorzien. Dit komt tot 

uitdrukking in de locatie zelf die goed per fiets en OV ontslo-

ten is, maar ook in de prominente rol die is weggelegd voor 

duurzame mobiliteit in opzet en exploitatie van mobiliteit in 

de locaties. Een voorbeeld waar dit verder is uitgewerkt is het 

MWKZ-gebied met lage parkeernormen en parkeren op afstand 

en een rijk aanbod aan mobiliteitsvoorzieningen (MaaS).   

Ruimte voor innovatie op de first and last mile 

De focus op een OV kernnet maakt de afstanden tot haltes 

voor een deel van de reizigers groter. Om de toegankelijkheid 

van het OV-netwerk voor iedereen te integreren is samen-

werking met de fiets en nieuwe vormen van mobiliteit, zoals 

deelconcepten en flexibel OV noodzakelijk. Ook het leveren van 

nieuwe geïntegreerde mobiliteitsdiensten voor het plannen, 

reserveren en betalen (MaaS) krijgt alle ruimte. 
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Figuur 1: effecten bereikbaarheid Ontwikkelperspectief 
in termen van aantal te bereiken inwoners in  
60 minuten reistijd absoluut.
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2.3 Met gunstige maatschappelijke effecten
Het ontwikkelperspectief is, evenals de extremen en de varian-

ten, getoetst op het evaluatiekader (zie kader op 

pagina 17). Hierin zijn de effecten afgezet tegen de referen-

tiesituatie. Het ontwikkelperspectief heeft gunstige maat-

schappelijke effecten op onderdelen als de bereikbaarheid 

van kernlocaties, de belasting van Utrecht Centraal, de andere 

capaciteitsknelpunten en de vervoerwaarde. In de technische 

notities is een uitgebreide verantwoording terug te vinden.

Stabiliseren van de groei van Utrecht Centraal 

Ten aanzien van het gebruik van Utrecht Centraal treden 

meerdere effecten op. Enerzijds is er een groei van het gebruik 

door betere spoorverbindingen in het nationale en regionale 

netwerk, anderzijds een afname door inzet van met name 

Utrecht Lunetten als tweede knooppunt in Utrecht. In totaal 

leidt dit tot een stabilisatie in de groei ten opzichte van de 

referentiesituatie. Een daling in de in- en uitstappers in de trein 

met 14% wordt gecompenseerd door meer overstappers van 

trein op trein.

Bereikbaarheid neemt met bijna 20% toe

Het aantal mensen dat in staat is binnen de 45 minuten de 

economische kerngebieden in Midden Nederland te bereiken, 

groeit met gemiddeld 16%. Voor 60 minuten reistijd is de groei 

nog groter: gemiddeld 19%. Ter illustratie: voor bijvoorbeeld 

Utrecht Science Park groeit het aantal mensen dat de locatie 

binnen een uur reistijd kan bereiken van 1,1 miljoen naar 

1,4 miljoen. Ook kunnen vanuit de woonwijken als Overvecht 

en Kanaleneiland gemiddeld 20% meer banen met het 

openbaar vervoer worden bereikt in dezelfde reistijd. De 

effecten verschillen natuurlijk per gebied in Midden Nederland. 

Amersfoort profiteert nog onvoldoende mee, met name door 

keuzes in het landelijke spoornet. Ook de nadere uitwerking 

van de integratie van de stadsdienst met het regionale HOV 

moet voor een meer positief effect gaan zorgen.   
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Figuur 2: effecten bereikbaarheid 
Ontwikkelperspectief in termen van aan-
tal te bereiken inwoners in 60 minuten 
reistijd absoluut ten opzichte van de 
referentie. 
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Vervoerwijzekeuze: groei aandeel OV met 2 tot 5%

Als gevolg van de maatregelen in het ontwikkelperspectief 

groeit het aandeel OV in de totale mobiliteit. De groei ligt 

tussen de 2 en de 5% afhankelijk van de gemeente. Voor een 

deel gaat deze groei ten koste van de fiets, voor een deel ten 

koste van de automobiliteit. Bij de daling van de fiets moet wel 

worden aangetekend dat het gebruik van de fiets in het voor- en 

natransport wel toeneemt als onderdeel van de OV-verplaatsing.   

Effect op knelpunten wisselend

Op de belangrijkste assen is de ontwikkeling van het aantal 

reizigers, afgezet tegen de ontwikkeling van de capaciteit. Dit 

leidt tot een wisselend beeld voor de effecten. Enerzijds een 

daling op de Van Zijstweg, Uithoflijn en een kleine daling op 

de Binnenstadsas, anderzijds een groei op de Heidelberglaan 

in het USP-gebied (busbaan Uithof) en op de as tussen Station 

Amersfoort en het centrum. 

Betaalbaarheid OV blijft gelijk

De extra inzet van bussen en trams leidt tot hogere kosten. 

Daar staat een groei van het aantal reizigers tegenover. Dit 

leidt ertoe van netto de kostendekkingsgraad en daarmee de 

betaalbaarheid van het OV nagenoeg onveranderd blijft. Dit kan 

omkeren in een licht positief netto-effect door ruimtelijke keuzes 

te baseren op het ontwikkelperspectief en de nadere uitwerking 

van een parkeerbeleid gebaseerd op parkeren op afstand. 

  

Investeringskosten (exclusief spoor) circa 1,7 miljard

In totaal is met het Ontwikkelperspectief een investerings-

impuls in het openbaar vervoer nodig. De omvang van deze 

impuls is door adviesbureau Arcadis geraamd op circa 

€1,7 mrd tot aan 2040. Een belangrijk deel van ca 50% van 

deze investeringen is gericht op knooppunten. Daarnaast zijn 

het vooral investeringen in aanleg van tram en van (vertram-

bare) HOV-busbanen. Behoudens de knooppunten (IC-stations) 

zijn geen investeringskosten voor spoorinfrastructuur (bijvoor-

beeld traject die viersporig-

heid vragen) geraamd, met 

als uitgangspunt dat deze 

aanpassingen noodzakelijk 

zijn voor realisatie van de 

ambities in het landelijke 

Toekomstbeeld Openbaar 

Vervoer.

1. Het ontlasten van Utrecht Centraal: effect op het  
aantal in -uit -en overstappers 

2. De bereikbaarheid
 ▪ het aantal inwoners dat economische kerngebieden in 

Midden Nederland binnen 45 en binnen 60 minuten reistijd 
kan bereiken;

 ▪ de reistijd naar belangrijke stations buiten Midden 
Nederland;

 ▪ de reistijd op belangrijke economische relaties binnen 
Midden Nederland;

 ▪ het aantal inwoners dat inwoners in het algemeen en van-
uit achterstandswijken in het bijzonder binnen 45 en binnen 
60 minuten kan bereiken;

 ▪ het aantal inwoners dat bovenlokale ziekenhuizen binnen 
45 minuten en binnen 60 minuten kan bereiken. 

3. Gezond en duurzaam leefklimaat
 ▪ totaal aantal autokilometers;
 ▪ de ontwikkeling van autointensiteit op 

leefbaarheidsknelpunten;
 ▪ het effect op de vervoermiddelkeuze per gemeente;
 ▪ totaal aantal fietskilometers;
 ▪ effect op intensiteiten voor de bus en de tram. 

4. Toekomstvastheid: effect op de te verwachten  
knelpunten   

5. Betaalbaarheid: 
 ▪ effect op de exploitatiekosten;
 ▪ effect op de reizigersopbrengsten;
 ▪ effect op de kostendekkingsgraad. 

6. Vervoerkundige effecten:
 ▪ aantal reizigers op bestaande en nieuwe HOV-corridors. 

7. Investeringen: de te verwachten kosten voor  
trajecten en knooppunten

Evaluatiekader OV Toekomstbeeld 
Midden Nederland

Verandering in modal split (%-punt)

Onderdeel Miljoen euro

Aanleg trambanen/HOV busbanen 855
Knooppunten 850

Totaal 1.705*
+

-1,5%

-2,8%

-1,3%

-2,8%
-1,9%

-3,2%

-4,2%

-1,6%
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* bandbreedte +/- 25%
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Landelijke lange-termijnnetwerkuitwerking  
aanbod-alternatief
In de landelijk lange-termijnnetwerkuitwerkingen 

Toekomstbeel OV zijn vijf onderscheidende landelijke open-

baar vervoernetwerken ontworpen voor 2040. Deze regio-

nale uitwerkingen sluiten bij deze landelijke netwerkuitwer-

kingen aan. Dit regionale ontwikkelperspectief sluit op veel 

onderdelen het beste aan bij het aanbod alternatief, omdat 

dit alternatief (net als het regionale ontwikkelperspectief), is 

opgesteld vanuit de bijdrage, die spoor en OV kunnen leve-

ren aan maatschappelijke doelen als verduurzaming, ver-

stedelijking en ruimtelijk-economische structuurversterking. 

Dit betekent dat het op de meeste corridors de beste balans 

biedt tussen hart-op-hartverbindingen op nationaal niveau 

in combinatie met de beste OV-bereikbaarheid op (inter)

regionaal niveau én het functioneren van Utrecht Centraal. 

Het doel van dit alternatief is maximaal recht doen aan de 

maatschappelijke doelen van OV en spoor, waarbij OV en 

spoor als de drager voor verduurzaming, verstedelijking en 

ruimtelijk economische structuurversterking geldt. Concreet 

voor het treinnetwerk betekent dit dat bovenop het huidige 

Intercity-product een Intercity+-product word geïntroduceerd, 

dat verantwoordelijk is voor snelle hart-op-hartverbindingen, 

onder meer door het overslaan van stations.

Daar waar in lijnvoering van Programma Hoogfrequent Spoor 

doorgaans een frequentie van 6x per uur voor Intercity en 

6x per uur voor Sprinter wordt voorzien (het zogeheten 

6/6-model), is dat in het drietreinensysteem  doorgaans 

4x per uur Intercity+, 4x per uur Intercity en 4x per uur 

Sprinter (het zogeheten 4/4/4-model). Intercity+-knopen in 

Midden-Nederland zijn Utrecht CS en Amersfoort. Overige 

Intercityknopen zijn Woerden, Utrecht Leidsche Rijn, Utrecht 

Overvecht, Utrecht Lunetten en Veenendaal-de klomp.
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Netwerkalternatief 3: Aanbod

Legenda

N1 trein

Schaalniveau lijnen Frequentie lijnen Catergorie stations

Alterneren

N2 trein

N3 trein

N4 trein

Goederenpaden

2x per uur

1x per uur

1x per twee uur

1x per uur (goederen)

4x per uur (goederen)

Primair N2, N3 station

Secundair N3 station

Alternatie van lijnen

Definitieve input studiealternatieven Lange Termijn Netwerkuitwerking Toekomstbeeld OV, december 2018

Legenda

N1 trein

Schaalniveau lijnen Frequentie lijnen Catergorie stations

N2 trein

N3 trein

N4 trein

2x per uur

1x per uur

1x per twee uur

Primair N2, N3 station

Secundair N3 station

Legenda

N1 trein

Schaalniveau lijnen Frequentie lijnen Catergorie stations

N2 trein

N3 trein

N4 trein

Goederenpaden

N4 S-Bahn

N4 Lightrail

2x per uur

1x per uur

1x per twee uur

1x per uur (goederen)

4x per uur (goederen)

Primair N2, N3 station

Secundair N3 station

Lightrail N4 station

N3 S-Bahn
1x per 2 uur (goederen)

<1x per 2 uur (goederen)
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3.1 Voortbouwen op successen uit het verleden 
In de afgelopen periode is veel geïnvesteerd in het spoor in 

en rond Utrecht. In Utrecht Centraal is een nieuwe OV Terminal 

gerealiseerd met een fors hogere capaciteit en optimale 

integratie in de stedelijke omgeving. In het kader van het door-

stroomstation Utrecht Centraal is geïnvesteerd in een nieuwe 

spoorlayout, waarmee de kwetsbaarheid is teruggebracht en 

de betrouwbaarheid van de dienstuitvoering structureel is 

verbeterd. Door een corridorgewijze opzet kunnen nu ook meer 

treinen afgewikkeld worden. Tussen Utrecht en Amsterdam 

zijn structureel vier sporen beschikbaar gekomen, evenals 

naar Woerden en Houten Castellum. Dit maakt het mogelijk 

Sprinters en het spoorgoederenvervoer te scheiden van inter-

city’s. Ook kwamen er drie nieuwe Sprinterstations in Vaartse 

Rijn, Houten Castellum en Zuilen.  

3.2 Het nationaal OV Toekomstbeeld: 
contourennota  
In de landelijke verkenningen voor het OV Toekomstbeeld zijn 

een viertal scenario’s voor de netwerkontwikkeling nader uit-

gewerkt voor 2040 en beoordeeld. In elk van die scenario’s is 

optimaal rekening gehouden met elementen van het regionaal 

OV Toekomstbeeld Midden Nederland. Inzet op vraagreductie 

of alleen het oplossen van knelpunten is echter onvoldoende 

voor Midden Nederland. Voor deze regio is daarom uitgegaan 

van het zogenoemde aanbod-alternatief.  Het doel van dit 

alternatief is maximaal recht te doen aan de maatschappelijke 

doelen van OV en spoor, waarbij OV en spoor als drager voor 

verduurzaming, verstedelijking en ruimtelijk economische 

structuurversterking geldt. 

In Midden Nederland is capaciteitsuitbreiding van het 

OV-systeem noodzakelijk om knelpunten aan te pakken en 

de verstedelijkingsopgave te faciliteren. IC-bediening van 

voorstadstations bij Utrecht biedt kansen om Utrecht Centraal 

en de Uithoflijn te ontlasten. In combinatie met hoogwaardige 

tangentiële OV-verbindingen biedt dit bovendien de kans om 

de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park te verbeteren. 

De introductie van mogelijke nieuwe IC-stations heeft effect op 

het landelijk netwerk. Het effect, de wijze en het tempo van 

deze strategie dient in het kader van het regionaal programma 

UNed nader te worden uitgewerkt. Productdifferentiatie op 

het spoor biedt kansen om de reistijden te verkorten richting 

Arnhem (in combinatie met internationaal vervoer), Den Haag/

Rotterdam en mogelijk Amersfoort. Dit behoeft nadere uitwer-

king per corridor in samenhang met regionaal (H)OV-systeem 

en toekomstige ontwikkellocaties. 

De regio Midden Nederland kan optimaal profiteren van de landelijke ontwikkelingen op het spoor, zoals opgenomen in 
het nationaal OV- toekomstbeeld, een verdere frequentieverhoging van Intercity’s, snellere verbindingen naar de lands-
delen, extra haltering van intercity’s en meer Sprinters: de regio Midden Nederland profiteert volop mee. 

Een systeemsprong op het spoor   3.   
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3.3 Snellere verbindingen van hart tot hart
Concreet voor het treinnetwerk betekent dit dat bovenop 

het huidige intercity-product een intercity+ product wordt 

geïntroduceerd, dat zorgt voor snelle hart-op-hartverbindingen, 

onder meer door het overslaan van stations. De relaties richting 

Duitsland en het noorden en oosten van Nederland zouden 

structureel moeten versnellen waarvan ook Midden Nederland 

profiteert. In Midden Nederland vormen Utrecht Centraal en 

Amersfoort Centraal belangrijke knooppunten, ook voor dit 

snellere nationale netwerk. 

3.4 Extra IC-halteringen
Daar waar in het programma hoogfrequent spoor uitgegaan 

wordt van 6 intercity’s, voorziet het nationale Toekomstbeeld 

OV een ontwikkeling naar 8 intercity’s: 4 snellere hart-op-hart-

verbindingen en 4 intercity’s die vaker halteren. Vooral voor 

Midden Nederland schept dit ruimte voor extra IC-halteringen 

in Woerden, Utrecht Leidse Rijn, Utrecht Lunetten, Utrecht 

Overvecht en Veenendaal de klomp.  

   

Als het gaat om het ontlasten van de druk op Centraal zijn 

IC-poorten dicht bij de stad, aangevuld met verbindend vervoer, 

vanaf die poorten het meest aantrekkelijk voor een grote groep 

reizigers door korte reistijden naar USP en de A12-zone. Vooral 

dubbelstation Lunetten biedt als IC-poort voor verschillende 

windrichtingen en in combinatie met goed aansluitend HOV, 

een bijdrage in het verlichten van de druk op Centraal. De groei 

als gevolg van een beter OV-product wordt gecompenseerd 

door een afname als gevolg van het afleiden van circa 20% van 

de reizigers via Lunetten en in mindere mate via Overvecht.  

Daarbij biedt Lunetten door de nabijheid goede kansen om de 

bereikbaarheid van USP te verbeteren én een kans voor verste-

delijkingsopties (A12-zone, MWKZ, Nieuwegein, Kromme Rijn). 

De verbinding tussen Lunetten en USP doet het erg goed en 

trekt zo’n 35.000 reizigers. De intensiteit van de Uithoflijn zakt 

naar circa 20.000 reizigers, waarmee een goede bijdrage wordt 

geleverd aan dit capaciteitsknelpunt.
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Randstadspoor

Frequentie verhogen minimaal 6x p/u

Station

Voorstadstations (haltering IC niveau 3)

Zonetrein 

Randstadspoor uitbouwen 
en benutten

Interregionale knoop

3.5 Randstadspoor uitbouwen 

Utrecht - Hilversum:

Op nationaal niveau lijkt een voorkeur voor de 

verbinding Utrecht – Almere via Bijlmer. De regio 

Midden Nederland kan hierin mee, onder de 

voorwaarde dat het niet ten koste gaat van de 

verbinding Utrecht - Hilversum. Op de corridor 

Utrecht - Hilversum is ruimte voor extra stations 

ten behoeve van P+R. Op lange termijn is light-

rail mogelijk, mits ook dit niet ten koste gaat 

van de hart-op-hartrelatie Utrecht - Hilversum. 

Om dezelfde reden is een railverbinding vanuit 

Hilversum langs de A27 via USP/ Rijnsweerd naar 

Centraal niet gewenst. In de doorrekening die 

hiervan gemaakt is, waarbij 4 treinen per uur 

rechtstreeks naar Centraal rijden en 4 treinen 

per uur via USP/Rijnsweerd naar Centraal rijden, 

neemt bijna 85% van de reizigers de recht-

streekse verbinding. De vervoerstroom vanuit 

Hilversum is dus sterk op Utrecht Centraal gericht 

en moet bij voorkeur ook door een directe ver-

binding worden bediend.

Utrecht - Amsterdam:

Op de corridor Utrecht - Amsterdam is het ver-

hogen van de frequentie van de Sprinters naar 

8x per uur mogelijk. Dit kan in de vorm van 4x 

per uur door naar de Bijlmer en 4x per uur tot 

Breukelen. Vooralsnog ontbreekt de markt voor 

een dergelijke verhoging, maar die kan door 

extra verstedelijking en mogelijk extra stations 

op deze corridor worden versterkt. Daarnaast is 

er door de viersporigheid ruimte voor meer en 

snellere intercity’s op deze corridor.  OV Toekomstbeeld Midden Nederland22



Utrecht - Den Haag/Rotterdam: 

Ook op de corridor naar Den Haag/Rotterdam en Leiden is tot 

viersporigheid beschikbaar. Het verhogen van de frequentie 

van de Sprinters naar 6x per uur is mogelijk en gewenst indien 

deze corridor ook een opgave krijgt in de verstedelijking. 

Potentie voor verstedelijking ligt er door intensivering bij de 

bestaande stations en bij nieuwe stations als Woerden Oost 

en Woerden Molenvliet in combinatie met P+R. Extra IC’s 

met haltering bij Leidsche Rijn en Woerden (op de verbinding 

Utrecht - Leiden). 

Utrecht - ’s-Hertogenbosch: 

Ook op de corridor Utrecht - ’s-Hertogenbosch is het verhogen 

van de frequentie van de intercity’s van 6 naar 8x per uur 

uit capaciteitsoverwegingen aan de orde even als een extra 

IC-haltering bij Utrecht Lunetten. Dit past in het nationale toe-

komstbeeld. Verhogen van sprinterfrequentie tot 8x per uur naar 

Houten Castellum is mogelijk, indien er voldoende marktvraag is 

onder andere door koppeling met de verstedelijkingsopgave. 

Utrecht - Arnhem/Rhenen: 

Vanuit het nationaal OV Toekomstbeeld ligt op deze corridor de 

wens tot versnellen van de IC naar Frankfurt en verhogen van 

de frequentie van de intercity’s. De regio Midden Nederland 

onderschrijft deze ontwikkeling. Dit kan alleen indien vierspo-

righeid tot Driebergen wordt aangelegd. Er is dan ook ruimte 

voor het verhogen van sprinterfrequentie tot 8x per uur. Binnen 

het IC-product is een extra IC-haltering bij Utrecht -

Lunetten en Veenendaal de klomp gewenst. Bij Veenendaal 

de klomp in verband met de P+R-functie en mogelijkheden 

voor intensivering. De IC-haltering bij Lunetten ontlast Utrecht 

Centraal en verbetert de bereikbaarheid van USP. Ook in het 

Sprinternetwerk kan Lunetten/Koningsweg rechtstreeks en

hoogfrequent worden bediend vanuit Woerden, Breukelen, 

Geldermalsen en Driebergen/Zeist met uitlopers naar Den 

Haag, Leiden, Amsterdam, Rhenen, ’s-Hertogenbosch en Tiel.

Amsterdam Zuid/Centraal - Hilversum - Amersfoort:

Voor de regio Amersfoort is een goede verbinding met 

Amsterdam van belang. Wanneer wordt besloten om in 

Amterdam een volledig losliggend S-Bahn concept te intro-

duceren, dan maakt dat een rechtstreekse verbinding tussen 

Amersfoort en Amsterdam Centraal onmogelijk en zal de IC 

vanuit Amersfoort richting Amsterdam Zuid en verder rijden. 

De mogelijke impact hiervan op de OV-bereikbaarheid van 

de regio Amersfoort dient  in de uitwerking  nader te worden 

onderzocht.

Utrecht - Amersfoort:

De corridor Utrecht - Amersfoort vormt het hart van het 

OV-systeem in Midden Nederland. De inzet is erop gericht 

frequente en snelle intercity’s mogelijk te maken om daar-

mee beide stedelijke regio’s in Midden Nederland optimaal 

onderling en met de rest van Nederland te verbinden. Deze 

corridor kent ook een tweesporig baanvak en uitbreiden naar 

viersporigheid is bijzonder kostbaar en moeilijk in te passen. 

Om die reden zijn de bestaande stations en de bestaande 

sprinterbediening uitgangspunt. Door een extra haltering van 

de IC bij Overvecht kan de bereikbaarheid van Rijnsweerd en 

USP verbeteren: deze corridor wordt door zo’n 15.000 reizigers 

gebruikt. Dit betekent ook dat er geen ambities zijn voor extra 

stations. Ruimtelijke ontwikkeling ligt langs deze corridor min-

der voor de hand. Wel kan op het onderliggende netwerk een 

deel van de vervoervraag goed worden opgevangen door 

een te ontwikkelen regionale HOV-corridor tussen USP en 

Amersfoort. De bestaande ruimte voor Sprinters wordt ook 

door de Soesterlijn benut. Op langere termijn kan hierin nog 

een nadere optimalisatie plaatsvinden.      

Amersfoort – Zwolle:

De stations op de Veluwe aan de spoorlijn naar Zwolle wor-

den het beste bediend met een zogenoemde zonetrein tot 

Harderwijk die 4x per uur rijdt. Deze trein halteert op elk van 

deze stations en rijdt na Amersfoort als IC door naar Utrecht. 

Daarnaast rijdt er 4 x per uur een IC tussen Amersfoort en Zwolle. 

 

Amersfoort – Apeldoorn:

Op deze as is geen stoptrein of Randstadspoor naar Apeldoorn 

voorzien. Er rijdt 4x per uur een IC rechtstreeks naar Apeldoorn. 

Voor de Valleilijn is conform het aanbod-alternatief uitgegaan 

van verhoging van de frequentie en doorkoppeling richting 

Arnhem. Daarnaast is in deze uitwerking productdifferentiatie 

in de vorm van een snel- en stoptrein opgenomen. Hier is 

vooral de reizigersstroom vanuit het gebied rond Barneveld 

naar Amersfoort en via Amersfoort naar Utrecht en Amsterdam. 

Het bieden van goede aansluitingen in Amersfoort is daarom 

erg belangrijk. 

Utrecht – Soest – Baarn:

Op deze corridor is de huidige bediening van 2x per uur een 

stoptrein gehandhaafd. In de nadere uitwerking dient gekeken 

te worden naar het toekomstperspectief voor deze lijn. 

Voor de regionale spoorlijn Dordrecht - Leerdam - 

Geldermalsen is de bestaande bediening het uitgangspunt voor 

de termijn tot 2040.
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Ondanks het uitgebreide spoornet in Midden 
Nederland ligt een groot deel van de 
woon-, werk -of studielocaties niet bin-
nen de invloedssfeer van een station. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor Nieuwegein, Zeist, 
Mijdrecht, IJsselstein, Leusden en Vianen en 
voor tal van kleinere kernen in de provin-
cie. Aanvullend op het spoor is daarom een 
stelsel van OV-corridors nodig met hoogfre-
quent, snel, betrouwbaar en hoogwaardig 
vervoer met voldoende capaciteit: Dit noe-
men we het regionaal OV-kernnet.   

Inzetten op bundeling
Om dit te kunnen leveren met een minimale hinder 

en impact op de omgeving is het noodzakelijk om 

gericht te werken aan verdere bundeling van het 

openbaar vervoer. Dit maakt ook gerichte investe-

ringen in veiligheid, comfort, snelheid en betrouw-

baarheid mogelijk. Hogere frequenties en grotere 

eenheden kunnen op deze corridors worden ingezet. 

Een grote groep reizigers zal hiervan profiteren. 

Daarnaast blijven ook ontsluitende lijndiensten 

bestaan, daar waar er voldoende vraag is en wordt 

de fiets belangrijker in het voor- en natransport.  Om 

te voorkomen dat kwetsbare reizigers niet goed in 

staat zijn om de haltes te bereiken, hoort hier een 

aanvullende vraaggestuurd mobiliteitsconcept bij. 
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Een ‘wiel met spaken’ 
In de regio Utrecht blijft Utrecht Centraal het belangrijkste 

knooppunt. Daarmee is het ook belangrijk om de radiale tram- 

en buscorridors van en naar Utrecht Centraal te versterken: 

de spaken. Het gaat om de busbundels over de Europaweg, 

de van Zijstweg, de Binnenstadsas, de Vleutenseweg en 

de Oudenoord en de tram over de Uithoflijn en de Laan der 

Verenigde Naties. Deze radialen naar Utrecht Centraal (‘de 

spaken’) zijn al ontwikkeld als tram- of HOV-baan. De gebruiks-

intensiteit in het centrum ligt in verschillende richtingen nu al 

op de beschikbare capaciteit. Bundels bouwen betekent hier 

dat kritisch gekeken moet worden naar de halteafstand, naar 

kruisend verkeer en naar ander (meerijdend) verkeer en lokale 

bussen, die voor vertraging of een lagere betrouwbaarheid 

zorgen. Dit kan ook betekenen dat er minder (verschillende) 

buslijnen moeten gaan rijden.

Om Utrecht Centraal te ontlasten is de ontwikkeling van 

voorstadknopen in Lunetten/Koningsweg, Overvecht en 

Leidsche Rijn belangrijk samen met hoogwaardige tangentiële 

HOV-verbindingen. Dit systeemconcept van radiale en tangen-

tiële hoofdverbindingen met naast de verknoping in Centraal 

verknoping in de genoemde drie IC-poorten, noemen we 

’het wiel met spaken’. Op dit systeem moet het HOV worden 

versterkt door het bieden van een doorstroomgarantie, vol-

doende capaciteit en kwaliteit op haltepunten.   

Niet langs, maar door Rijnsweerd/USP
Als het gaat om de bediening van Rijnsweerd en USP is het 

minder effectief  uit te gaan van één station aan de A27. 

Hiervoor zijn de afstanden naar de bestemming te groot. Om 

voldoende aantrekkelijk te zijn voor de gebruikers is het van 

belang deze bestemming rechtstreeks te bedienen. Ook schept 

dit een betere uitganspositie om parkeren op afstand mogelijk 

te maken voor Rijnsweerd/USP. 

Verbindingen over het ‘wiel’
De regionale bundel Nieuwegein - Westraven  - Lunetten - USP 

- Amersfoort en de verbinding Overvecht - Rijnsweerd -

USP zijn de belangrijkste verbindingen over het ‘wiel’. De 

relatie Lunetten - USP wordt met 35.000 reizigers het meest 

gebruikt. De verbinding Overvecht - USP kent 15.000 reizigers 

en de verbinding Lunetten - Westraven circa 28.000 reizigers. 

Hierbij is wel een relatief hoge gemiddelde snelheid van 40 

km/h verondersteld. De HOV-verbinding USP - Amersfoort kent 

met 19.000 gebruikers ook een hoog gebruik. De regionale 

verbinding over het westelijk deel van de Ring via Leidse Rijn 

- Papendorp- Westraven kent met circa 8.000 reizigers een 

aanzienlijk lager gebruik. Het oostelijke en zuidelijke deel van 

de ring kennen dus een hoger gebruik dan het westelijke deel. 

Het gebruik is mogelijk wel te verhogen in combinatie met ver-

dichting. Het noordelijke deel tussen Leidse Rijn en Overvecht 

kent een laag gebruik en is ook het meest moeilijk inpasbaar. 

Dit deel heeft een lage prioriteit.

Een systeemsprong op het  
regionaal OV-kernnet  4.   



Randstadspoor

Station

Verbindingen op wielniveau

Spaakverbindingen

Regionale corridor

Bundels bouwen vanaf 
Multimodale knopen

Voorstadstations (zonder Leidsche Rijn 
incl. stedelijke P+R functie)

Interregionale knoop

Qua reisrelaties die over de bundels 
samenkomen kan worden gedacht 
aan de volgende hoofdverbindingen: 
 
Wiel - verbindingen:
 ▪ Nieuwegein A2 - Westraven - 

Lunetten/Koningsweg - USP - 
Zeist - Amersfoort

 ▪ Leidsche Rijn - Papendorp - 
Westraven - Nieuwegein ’t Klooster - 
Houten?

 ▪ Overvecht - Rijnsweerd - USP - Zeist - 
Driebergen/Zeist  

Spaak - verbindingen:
 ▪ A2 bundel: Utrecht Centraal - 

Papendorp - Lekbrug - Gorinchem/
Oosterhout/Breda

 ▪ Utrecht Centraal - Westraven - 
IJsselstein/Nieuwegein Zuid 
(SUNIJ-tram)

 ▪ Utrecht Centraal - Vaartsche Rijn - 
USP - Zeist Noord (doorgetrokken 
Uithoflijn)

 ▪ Vleuten - Leidsche Rijn - Utrecht 
Centraal - Biltstraat - Rijnsweerd - 
USP - Zeist - Driebergen/Zeist

 ▪ Overvecht - Vredenburg - 
Nieuwegein (versnelde SUNIJ? Of 
Nieuwegein `t Klooster)

 ▪ Maarssen - Utrecht - Bilthoven
 ▪ Soest - Amersfoort - Leusden
 ▪ Amersfoort - Amersfoort Schothorst  

Vathorst
 ▪ Amersfoort - Nieuwland - 

Bunschoten/Kattenbroek-Vathorst
 
Gemeenten die niet direct aan een 
HOV-corridor liggen, kunnen wel van 
de bundels profiteren doordat de lijn-
voering ook meer gebundeld wordt. 
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Versnellen Nieuwegein
De relatie vanuit Nieuwegein via Westraven naar Utrecht 

Centraal is omvangrijk en kent een hoog potentieel dat sterk

met de snelheid samenhangt. De verbinding kan aanzienlijk 

worden versneld door deze via de Europalaan direct met

Centraal te verbinden. Dit gedeelte van de SUNIJ-lijn trekt circa 

15.000 reizigers, terwijl op het bestaande stadse deel circa 

8.000 reizigers overblijven.    

Doortrekken Uithoflijn naar Zeist Noord
Het is voor de ontwikkelingsruimte van USP en Rijnsweerd 

belangrijk om meer parkeren op afstand mogelijk te maken. 

Het doortrekken van de Uithoflijn naar Zeist Noord, inclusief 

parkeerfaciliteiten en het verknopen met bestaande buslij-

nen maakt dat mogelijk. Deze schakel laat een relatief hoog 

gebruik zien. Gezamenlijk met de doorgetrokken binnenstad-

sas van lijn 28 komt het gebruik op circa 20.000 reizigers. Dit 

onderdeel dient samen met de P+R en het parkeerbeleid in 

USP/Rijnsweerd nader te worden geconcretiseerd.  

Overige HOV-corridors  
De regio Amersfoort heeft een gunstige ligging aan hoofd-

spoor inclusief goede verbindingen met Amsterdam, Schiphol, 

de Zuidelijke Randstad en Noord en Oost Nederland. De 

bestaande scheiding tussen stads- en streekvervoer verliest 

aan belang. Daarvoor in de plaats komen enkele hoogwaar-

dige OV-corridors in de regio, zoals naar Utrecht USP, naar 

Leusden, naar Vathorst en naar Bunschoten - Spakenburg. Ook 

de HOV-verbinding tussen Veenendaal en Amersfoort is van 

belang. Amersfoort Centraal blijft daarmee ook het belangrijk-

ste knooppunt, maar ook de stations in Schothorst, Vathorst, 

Hoevelaken en Nijkerk vervullen een belangrijke ondersteu-

nende functie. In het zuidelijk deel van Food Valley zijn de ver-

bindingen Veenendaal Centrum – station Veenendaal de klomp 

en station Ede-Wageningen – WUR – Wageningen van belang. 

Vanuit Ronde Venen is de HOV-verbinding richting Amsterdam 

(Schiphol, Zuid, Bijlmer) en Breukelen belangrijk. Het zuid-

westelijke deel van de regio, dat geen spoorontsluiting kent, 

sluit aan op Gouda, Papendorp-Utrecht Centraal, IJsselstein-

Nieuwegein en op termijn Leidse Rijn Centrum. 

Aanvullend busvervoer 
Met Randstadspoor en het regionaal OV-Kernnet samen 

worden de belangrijkste bestemmingen in Midden Nederland 

met elkaar en met de stedelijke woongebieden verbonden. 

Daarnaast blijven aanvullende regionale busverbindingen 

noodzakelijk, zoals verbindingen tussen regionale kernen 

(bijvoorbeeld Nieuwegein en Houten) of aanvullende ver-

bindingen naar het USP zoals vanuit Bilthoven. Veel van deze 

verbindingen zijn ook tangentieel en blijven grotendeels buiten 

het hoogstedelijke gebied. Deze verbindingen maken geen 

deel uit van de hoofdbundels en snelheid en frequentie zijn 

hier minder belangrijk, waarmee deze verbinding ook een 

ontsluitende functie hebben.

Ook zal er aanvullend OV nodig blijven om kleinere bestem-

mingen (winkelcentra) te verbinden met bijvoorbeeld 

wooncomplexen voor ouderen en met een of meer regionale 

OV-knooppunten. Voor dit aanvullend vervoer is maatwerk 

nodig, bijvoorbeeld in de vorm van vraaggestuurd OV.  
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Randstadspoor

Station

Verbindingen op wielniveau

Spaakverbindingen

Regionale corridor

Bundels bouwen vanaf 
Multimodale knopen

Voorstadstations (zonder Leidsche Rijn 
incl. stedelijke P+R functie)

Interregionale knoop

P+R

Utrecht CS

Amersfoort CS

UITHOF

WESTRAVEN

PAPENDORP

Driebergen-Zeist

Heemstede A27

P+R
Zeist Noord

P+R
Soesterberg

Nieuwegein A2

P+R
De Klomp

P+R

P+R
Barneveld Noord

Nijkerk Corlear

P+R
Breukelen

P+R
Woerden

Molenvliet

Maartensdijk

Randstadspoor

Station

Hoofdknopen (Inter)nationaal spoor

Multimodale regionale knopen incl. P+R functie 

Multimodale stedelijke knopen. Westraven, 
Uithof en Papendorp incl. stedelijke P+R 
functie’

Verbindingen op wielniveau

Multimodale knopen

P+R

Zoekgebied aan corridors voor logische P+R funtie 

Spaakverbindingen

Regionale corridor

Voorstadstations (zonder Leidsche Rijn 
incl. stedelijke P+R functie)

Interregionale knoop
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Randstadspoor

Station

Verbindingen op wielniveau

Spaakverbindingen

Regionale corridor

Bundels bouwen vanaf 
Multimodale knopen

Voorstadstations (zonder Leidsche Rijn 
incl. stedelijke P+R functie)

Interregionale knoop

P+R

Utrecht CS

Amersfoort CS

UITHOF

WESTRAVEN

PAPENDORP

Driebergen-Zeist

Heemstede A27

P+R
Zeist Noord

P+R
Soesterberg

Nieuwegein A2

P+R
De Klomp

P+R

P+R
Barneveld Noord

Nijkerk Corlear

P+R
Breukelen

P+R
Woerden

Molenvliet

Maartensdijk

Randstadspoor

Station

Hoofdknopen (Inter)nationaal spoor

Multimodale regionale knopen incl. P+R functie 

Multimodale stedelijke knopen. Westraven, 
Uithof en Papendorp incl. stedelijke P+R 
functie’

Verbindingen op wielniveau

Multimodale knopen

P+R

Zoekgebied aan corridors voor logische P+R funtie 

Spaakverbindingen

Regionale corridor

Voorstadstations (zonder Leidsche Rijn 
incl. stedelijke P+R functie)

Interregionale knoop

Meer dan in het verleden wordt het openbaar vervoer 
onderdeel van een keten, waarvan ook gebruik van 
(huur-) fiets en (deel-) auto onderdeel zijn. Als de 
verschillende modaliteiten elkaar slim aanvullen in plaats 
van beconcurreren, wordt het totale mobiliteitssysteem 
robuuster, efficiënter en duurzamer. Overstapplekken 
tussen OV (bus/tram/trein), fiets, auto en deelmobiliteit 
worden daarmee belangrijker. Een gerichte inzet op deze 
multimodale regionale knopen is noodzakelijk. In en rond 
deze knopen kunnen meerdere functionaliteiten, gericht 
op service en dienstverlening aan de mobilist, zich verder 
ontwikkelen. 

OV en fiets: sterke partners
Samen vormen het openbaar vervoer en de fiets een concurre-

rend vervoeralternatief. Dit betekent op alle knooppunten van 

het OV. Snel en direct vervoer op hoofdverbindingen en het 

voor- en natransport per fiets. Door de ligging van belangrij-

ke bestemmingen en/of woongebieden op fietsafstand van 

stations liggen hier kansen om het openbaar-vervoergebruik 

verder te stimuleren door niet alleen de bediening van stations 

te verbeteren, maar aansluitend ook de fietsvoorzieningen, 

zowel de fietspaden als ook de fietsstallingen. Zo kan station 

Bunnik een rol spelen in de bereikbaarheid van het USP. Zowel 

de OV-verbindingen als het fietsnetwerk en de faciliteiten die 

hierbij horen moeten voor deze knopen van topkwaliteit zijn. 

De fiets vergroot ook het bereik van stations en daarmee ook 

de mogelijkheden voor verstedelijking.

Hoofdknopen (Inter)nationaal spoor 
In Midden Nederland zijn Amersfoort en Utrecht de hoofd-

knopen voor het (inter-) nationale spoorverkeer. De nationale 

bereikbaarheid van Midden Nederland als geheel versterkt 

door snellere en meer frequente verbindingen vanaf deze 

knooppunten van en naar Noordoost Nederland, Amsterdam/ 

Schiphol, Rotterdam/Den Haag, Eindhoven/Limburg, Tilburg/ 

Breda en Arnhem/Düsseldorf.   

 

Multimodale regionale knopen op afstand 
van de Ring voor P+R
Plekken waar het regionaal hoofdnet OV en het hoofdwe-

gennet samenkomen zijn belangrijk om de overstap vanuit 

de auto naar het OV ruim vóór de Ring Utrecht te bieden: de 

regionale multimodale knopen. Het gaat primair om locaties 

aan de spoorcorridors op grotere afstand van de Ring en 

als Veenendaal-de klomp en Driebergen/Zeist (A12-oost), 

Vathorst, Hoevelaken, Breukelen (A2-noord), Woerden 

Molenvliet en secundair om kernnet-corridors in de regio: Zeist 

Noord en Soesterberg (A28), en de Meern Oost (A12-west), 

Geldermalsen, Vianen Lekbrug en Nieuwegein (A2-zuid), 

`t Klooster of Houten (A27-zuid) en een zoeklocatie op de 

verbinding Overvecht-Hilversum (A27-noord).    

Het wiel: multimodale stedelijke knopen en 
voorstadstations bij de Ring
Ook aan de rand van het stedelijk gebied worden parkeervoor-

zieningen geconcentreerd in multimodale stedelijke knopen. 

Deze kunnen eveneens dienen voor de overstap vanuit de 

regio, maar ook voor parkeren op afstand voor inwoners in 

de stad. Samen met de voorstadstations vormen zij het ‘wiel’ 

van knooppunten rond de stad Utrecht: Uithof P+R, Westraven, 

Papendorp, Galgenwaarde, Leidse Rijn. Daarnaast zijn er ste-

delijke knooppunten bij de voorstadstations, die niet specifiek 

voor het autoverkeer van belang zijn, maar wel voor de fiets 

Utrecht Lunetten en Utrecht Overvecht. 

Knooppunten in stedelijke context 
veraangenamen  
Er zijn ook belangrijke knopen in het OV waar niet zozeer de 

overstap naar andere modaliteiten, maar eerder de voetganger 

en de in de omgeving gelegen bestemmingen centraal staan. 

Het zijn de belangrijkste plekken in het systeem waar naast 

externe veiligheid, geluid en trillingen ook veraangenaming, 

kwaliteit van de openbare ruimte en versterken van de lokale 

identiteit belangrijk zijn. Ook zijn deze haltes belangrijk om 

bestaande centrumlocaties bereikbaar te houden en op een 

snelle manier te verbinden. Het gaat hier om centrumhal-

tes zoals Vredenburg, Neude, Schouwburg Nieuwegein City, 

Woerden busstation of Zeist. De Utrechtse binnenstadsas is 

hiervan het duidelijkste voorbeeld. 

 

Multimodale regionale knopen 5.   
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Er ligt een grote opgave van 100.000 nieuwe woningen in 
Midden Nederland, die bij voorkeur moeten worden ont-
wikkeld met een geringe automobiliteit. Dit kan alleen 
als OV en fiets goede alternatieven zijn. Het ontwikkel-
perspectief biedt hiervoor een goede basis. 

Bouwen aan het hoofdnet
Gekoppeld aan knooppunten, Randstadspoor en het kernnet 

OV-corridors ligt ook de zoekruimte voor verdere verstedelij-

king. Vanuit openbaar vervoer bezien is het wenselijk om (in 

volgorde) de verstedelijking vooral te concentreren: 

 ▪ binnen de invloedssfeer (tot 2,5 km) van een intercitystation;

 ▪ tot 1,5 km van een Voorstadstation en/of Sprinterknooppunt; 

 ▪ tot 1 km van een Sprinterstation; 

 ▪ tot 0,6 km van een halte van een OV-Kernnetradiaal (tot  

20 min. van een intercitystation).

Het aandeel van het openbaar vervoer in de modal split  kan 

structureel hoger worden door de ruimte rondom de stations 

van Randstadspoor intensiever te benutten voor de verstede-

lijkingsopgave in Midden Nederland. Hiervoor liggen goede 

kansen, op de eerste plaats rond bestaande stations als 

Woerden, Maarssen, Breukelen, Bilthoven, Driebergen-Zeist, 

Bunnik, Houten en binnen de gemeente Utrecht. Verdere 

verdichtingsmogelijkheden liggen lans de corridors van ‘het 

wiel’ in Utrecht, met name aan de Zuidflank (A12-zone) en aan 

de westkant (A2- zone). Verdere verdichting in de stad zelf, 

gekoppeld aan een sterk flankerend parkeerbeleid, blijkt in de 

praktijk een positief effect te hebben op de haalbaarheid van 

verstedelijking in hoge dichtheden. 

Verstedelijking koppelen  
aan de hoofdstructuur 6.   



1. Het ontlasten van Utrecht Centraal: effect op het  
aantal in -uit -en overstappers 

2. De bereikbaarheid
 ▪ het aantal inwoners dat economische kerngebieden in 

Midden Nederland binnen 45 en binnen 60 minuten reistijd 
kan bereiken;

 ▪ de reistijd naar belangrijke stations buiten Midden 
Nederland;

 ▪ de reistijd op belangrijke economische relaties binnen 
Midden Nederland;

 ▪ het aantal inwoners dat inwoners in het algemeen en van-
uit achterstandswijken in het bijzonder binnen 45 en binnen 
60 minuten kan bereiken;

 ▪ het aantal inwoners dat bovenlokale ziekenhuizen binnen 
45 minuten en binnen 60 minuten kan bereiken. 

3. Gezond en duurzaam leefklimaat
 ▪ totaal aantal autokilometers;
 ▪ de ontwikkeling van autointensiteit op 

leefbaarheidsknelpunten;
 ▪ het effect op de vervoermiddelkeuze per gemeente;
 ▪ totaal aantal fietskilometers;
 ▪ effect op intensiteiten voor de bus en de tram. 

4. Toekomstvastheid: effect op de te verwachten  
knelpunten   

5. Betaalbaarheid: 
 ▪ effect op de exploitatiekosten;
 ▪ effect op de reizigersopbrengsten;
 ▪ effect op de kostendekkingsgraad. 

6. Vervoerkundige effecten:
 ▪ aantal reizigers op bestaande en nieuwe HOV-corridors. 

7. Investeringen: de te verwachten kosten voor  
trajecten en knooppunten

Evaluatiekader OV Toekomstbeeld 
Midden Nederland
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Indicator Referentie Ontwikkelperspectief 

Ontlasten van Utrecht Centraal (trein + btm) 380.000 368.000 

Bereikbare inwoners economisch kerngebieden (gemiddeld) 45 min. 370.000 430.000

Bereikbare inwoners economisch kerngebieden (gemiddeld) 60 min. 905.000 1.080.000

Reistijd belangrijke stations buiten Midden Nederland 75 min. 69 min.

Reistijd belangrijke economisch locaties binnen Midden Nederland 60 min. 56 min.

Bereikbare inwoners achterstandswijken (gemiddeld) 45min. 430.00 520.000 

Bereikbare inwoners achterstandswijken (gemiddeld) 60min. 1.050.000 1.275.000

Bereikbare inwoners vanuit bovenlokale ziekenhuizen binnen 45-min 260.000 320.000

Bereikbare inwoners vanuit bovenlokale ziekenhuizen binnen 60-min 620.000 835.000

Totaal aantal autokilometers (etmaal) 35,9 mln. 37,2 mln. 

Auto intensiteit op leefbaarheidsknelpunten (gemiddeld, OS) 2.300 2.200

Effect op de vervoermiddelkeuze
Fiets: 33% 
OV: 17% 
Auto: 50%

Fiets: 32% 
OV: 19% 
Auto: 49%

Totaal aantal fietskilometers (etmaal) 5,6 mln. 6,2 mln. 

Effect op intensiteiten bus en tram [reizigers] 670.000 774.000

Effect op intensiteiten bus en tram [reizigerskilometers] 5,65 mln. 5,86 mln. 

Toekomstvastheid; effect op de te verwachten knelpunten

Binnenstadas: 
daling Busbaan USP: 
Toename Van Zijstweg: 
Grote daling Uithoflijn: 
Grote daling Stationsweg Amersfoort: Toename

Effect op de exploitatiekosten (DRU’s bus+tram) Bus: 6.390 
Tram: 290

Bus: 6.360 (+0%) 
Tram: 390 (+32%)

Investeringen 1.705 mln.

Station  Ontwikkelperspectief 
(in-uitstappers)

Bunnik 5.000

Breukelen 10.000

Driebergen-Zeist 22.000

Houten 17.000

Houten Castellum 9.000

Maarn 4.000

Woerden 27.000

Woerden-Oost 4.000

Woerden-Molenvliet 10.000

Het effect van het OV Toekomstbeeld7.  



Gevoeligheidsanalyses 
De eerder beschreven effecten van dit Toekomstbeeld gaan uit 

van verwachte toekomstscenario’s conform WLO2-2040Hoog 

voor wat betreft maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast 

wordt invulling gegeven aan de woningbouwopgave, zoals 

gesteld voor Midden Nederland en stelt het hoge eisen aan 

bepalende netwerkelementen. Om de robuustheid van dit 

Toekomstbeeld te verkennen, zijn daarom drie gevoeligheids-

analyses uitgevoerd, te weten:

 ▪ effect flankerend beleid ten behoeve van ontmoediging 

autogebruik (‘OV-scenario’);

 ▪ effect lagere snelheden wiel- en spaakverbindingen;

 ▪ netwerkeffect isoleren van RO-effect. 

Effect flankerend beleid ten behoeve van 
ontmoediging autogebruik
In deze gevoeligheidsanalyse is het effect verkend van flanke-

rend beleid ten behoeve van ontmoediging van het autoge-

bruik op het OV-systeem. Ontmoedigingsmaatregelen kunnen 

bijvoorbeeld strengere parkeernormen zijn, milieuzones 

(bijvoorbeeld zoals de plannen van de gemeente Amsterdam 

om vanaf 2030 enkel elektrische auto’s binnen de Ring toe te 

laten) of anderszins maatregelen om autogebruik te ontmoedi-

gen. Het effect is in deze studie gesimuleerd door uit te gaan 

van gemiddeld lager autobezit, een hogere weerstand voor 

autogebruik en hoger gebruik van P+R-voorzieningen.

Het effect van flankerend beleid uit zich als volgt:

 ▪ Een hoger gebruik van Utrecht Centraal (trein + BTM). De 

groei bedraagt 5% ten opzichte van de referentie, waar de 

groei in het ontwikkelperspectief 1% bedroeg.

 ▪ Het aandeel auto daalt in de gemeente Utrecht met 

5%-punt, ten (gelijke) bate van fiets en OV.

 ▪ Binnen het BTM-netwerk stijgt het aantal instappers met 

21% (was +10%) en het aantal reizigerskilometers met 10% 

(was -3%), beiden ten opzichte van de referentie.

 ▪ Op een aantal NMCA-knelpunten is te zien dat de bezet-

tingsgraad fors hoger is dan in het Ontwikkelperspectief. 

Specifiek gaat het hierbij om de van Zijstweg en 

Stationsweg in Amersfoort. Een kleine stijging in de bezet-

tingsgraad is te zien op de Binnenstadsas. De ontwikkeling 

ten opzichte van de referentie blijft grofweg gelijk (catego-

rie ontwikkeling bezettingsgraad gelijk).

 ▪ Het gebruik van de wielverbinding USP – Lunetten stijgt 

verder naar 39.000 reizigers per etmaal (35.000 in het 

Ontwikkelperspectief).

OV Toekomstbeeld Midden Nederland34



Effect lagere snelheden wiel- en 
spaakverbindingen
Het Toekomstbeeld stelt hoge eisen voor de infrastructuur van 

bepalende netwerkelementen. Er is uitgegaan van een ambi-

tieuze gemiddelde snelheid van 40 km/h op de Binnenring 

en een gemiddelde snelheid van 30 km/h op enkele overige 

bundels. In deze gevoeligheidsanalyse is onderzocht wat het 

effect is op deze stukken als de gemiddelde snelheid 15% 

lager ligt (bijvoorbeeld door het (ten dele) achterblijven van 

investeringen). Naast deze netwerkeffecten leidt een 15% 

lagere gemiddelde snelheid op het wiel en de spaken tot lan-

gere bus- en tramomlopen, waardoor meer dienstregelinguren 

nodig zijn om dezelfde frequenties te bieden. Per jaar betekent 

dit een toename van de exploitatielasten van ruim 3 miljoen.

De netwerkeffecten van de lagere snelheden op de wiel- en 

spaakverbindingen zijn:

 ▪ Het gebruik van Utrecht Centraal (trein + BTM) blijft gelijk 

(+1% groei ten opzichte van de referentie). In-/uitstappers 

trein en overstapper naar BTM stijgen beide iets.

 ▪ Het gebruik van de voorstadstations daalt. Utrecht Lunetten 

daalt het hardste met 4%, gevolgd door Utrecht Overvecht 

(-3%) en Utrecht Leidsche Rijn (-1%). Uit deze twee indicato-

ren volgt dat meer reizigers via Utrecht CS reizen.

 ▪ De bezettingsgraden op NMCA-knelpunten stijgen op bijna 

alle knelpunten ten opzichte van het Ontwikkelperspectief. 

Ook dit hangt samen met het reizen via Utrecht Centraal. 

Voor de binnenstadsas geldt dat in het Ontwikkelperspectief 

de ontwikkeling ten opzichte van de referentie ‘neutraal’ 

was en er in deze gevoeligheidsanalyse een toename te 

zien is;

 ▪ Het aantal instappers binnen het BTM-netwerk stijgt 

met 11% ten opzichte van de referentie (was 9% in 

Ontwikkelperspectief), het aantal reizigerskilometers stijgt 

met 3% ten opzichte van de referentie (was een daling van 

3% in het Ontwikkelperspectief). Het aantal DRU’s ;

 ▪ Het gebruik van de wielverbinding USP – Lunetten 

daalt in deze gevoeligheidsanalyse tot 30.000 reizigers 

per etmaal (ten opzichte van 35.000 reizigers in het 

Ontwikkelperspectief).

Netwerkeffect isoleren van RO-effect
In dit Toekomstbeeld is, naast de verbeteringen in het 

OV-netwerk, ook invulling gegeven aan de woningbouwop-

gave voor Midden Nederland. Enerzijds geeft dit een correct 

beeld van het verwachte effect op de bereikbaarheid en het 

OV-systeem, anderzijds maakt dit vergelijken met de referentie 

moeilijk (sec het netwerkeffect op bijvoorbeeld in-/uitstappers 

en bezettingsgraden). Om sec het netwerkeffect te bepalen 

is een gevoeligheidsanalyse gedaan met het netwerk van 

de Binnenringvariant en de ruimtelijke ontwikkelingen zoals 

opgenomen in de referentie.

De netwerkeffecten (zonder invulling woningbouwopgave) van 

het Ontwikkelperspectief zijn als volgt:

 ▪ Het gebruik van Utrecht CS (trein + BTM) is gelijk als in de 

referentie (in het Ontwikkelper-spectief was er een stijging 

van 1%);

 ▪ Gebruik van de voorstadstations daalt ten opzichte van het 

Ontwikkelperspectief:

 ▪ Utrecht Lunetten: -7%;

 ▪ Utrecht Overvecht: -10%;

 ▪ Utrecht Leidsche Rijn: -11%.

 ▪ De bereikbaarheid van economische kerngebieden stijgt 

ten opzichte van de referentie, maar minder hard dan in het 

Ontwikkelperspectief. Voor de niveaus 1 en 2 economische 

kerngebieden stijgt het aantal bereikbare inwoners binnen 

45 minuten met 13% (15% in het Ontwikkelperspectief). Het 

aantal bereikbare inwoners binnen 60 minuten stijgt met 

19% (was 20%).

 ▪ Het gebruik van de wielverbinding USP – Lunetten 

daalt in deze gevoeligheidsanalyse tot 30.000 reizigers 

per etmaal (ten opzichte van 35.000 reizigers in het 

Ontwikkelperspectief).
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8.1 Regio Utrecht

De hoofdlijn: het wiel met spaken

In de regio Utrecht zijn belangrijke speerpunten de ontlasting 

van Utrecht Centraal en verschillende NMCA-knelpunten. Dit 

wordt beoogd door het bieden van alternatieve reismogelijkhe-

den voor reizigers. Het wiel met spaken is daarbij het uitgangs-

punt voor de regio Utrecht. Belangrijke elementen daarvan zijn: 

 ▪ Het versterken van de spaken, waarbij het verhogen van de 

frequenties op de Sprinter-corridors in de regio Utrecht en 

het versnellen van de SUNIJ de hoogste prioriteit hebben.

 ▪ Het versterken en toevoegen van tangenten in combinatie 

met het realiseren van sterkere OV-knopen rond Utrecht 

Centraal (het wiel).

 ▪ Bundeling van hoofdstromen (spaken); hoogwaardig ‘van-

zelfsprekend’ OV naar alle belangrijke woon- en werkloca-

ties in de regio via hoogfrequente Sprinters (6/8x per uur) 

of HOV-verbindingen van/naar belangrijke locaties, die niet 

aan het spoor liggen.

 ▪ Multimodale knooppunten in de regio voor de overstap 

van auto of fiets naar OV: Plekken buiten de Ring Utrecht 

waar het regionaal hoofdnet OV en het hoofdwegennet 

samenkomen, zijn belangrijk om de overstap vanuit de auto 

naar het OV te bieden: de regionale multimodale knopen. 

Driebergen Zeist, Breukelen, Woerden Molenvliet bij het 

spoor en onder andere Vianen Lekbrug bij het regionaal 

OV-kernnet. 

 ▪ Een fijnmazig fietsnetwerk dat knooppunten met elkaar 

verbindt: OV en fiets vormen sterke partners. Voor bestem-

mingen/woongebieden in nabijheid van stations moeten de 

voorzieningen verbeteren (netwerk en knooppunt, bijvoor-

beeld bij Bunnik, dat op fietsafstand van USP ligt.

Randstadspoor benutten in combinatie met verstedelijking

Het aandeel OV in de modal split kan structureel hoger worden 

door de ruimte rondom Randstadspoorstations te intensiveren 

met woningen, werkplekken en voorzieningen in hoge dicht-

heden. Sprinterfrequenties richting Houten en richting Bunnik 

– Driebergen-Zeist hebben, in combinatie met verstedelijking, 

potentie om te worden verhoogd tot 8x/h.

Voorbeelden van stations voor verdere verstedelijking zijn 

Woerden, Maarssen, Breukelen, Bilthoven, Driebergen-Zeist, 

Bunnik, Houten en de stations binnen de gemeente Utrecht. 

Mogelijk ontstaan er ook kansen voor nieuwe stations, waarbij 

bijvoorbeeld Woerden Molenvliet ook als multimodale knoop 

kan fungeren.

 

Woerden wordt als IC-verbinding bediend in de richting Utrecht, 

Rotterdam en Breukelen – Amsterdam Bijlmer. De bediening 

van Breukelen wordt met 4 Intercity-verbindingen richting 

Amsterdam Bijlmer, 4 Sprinterverbindingen richting Diemen –

Amsterdam Centraal en 8 Sprinterverbindingen richting Utrecht 

sterk verbeterd.

Lunetten-Koningsweg inclusief een sterke HOV-tangent

Het wiel in het zuidoostelijke deel van de regio vorm te geven 

door een nieuwe snelle tangentverbinding te maken tussen 

Nieuwegein/A12-zone en USP via Sprinterstation Lunetten, 

dat opgewaardeerd moet worden tot een station Lunetten-

Koningsweg met een bediening door treinen van een hogere 

orde dan Sprinters om zo Utrecht Centraal te ontlasten en 

de bereikbaarheid van USP en de A12-zone te vergroten; Het 

gebruik van Utrecht Lunetten-Koningsweg kan bij uitvoering 

van dit Ontwikkelperspectief inclusief invulling van de woning-

bouwopgave groeien tot 80.000 reizigers per dag. Dit stelt wel 

hoge eisen aan de (ring-) verbinding, om zo voor een groot 

deel van de reizigers sneller te zijn dan de reis via Utrecht 

Centraal. Andere onderdelen die Utrecht Centraal ontlasten 

zijn IC-voorstadstation Utrecht Overvecht, HOV-verbinding 

Amersfoort – USP en doortrekken van de ringverbinding USP 

– Lunetten naar Nieuwegein. Het verhogen van de spoorcapaci-

teit op de corridor naar Driebergen-Zeist op het hoofdspoornet 

is randvoorwaardelijk om én de sprinterfrequenties in de regio 

te verhogen én een station Lunetten-Koningsweg mogelijk te 

maken en te bedienen met treinen van een hogere orde dan 

Sprinters.

Samenvatting en conclusies8.  
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De Sunij-lijn versnellen

Richting Nieuwegein/IJsselstein (Zuidlob) wordt de concur-

rentiepositie van het OV verbeterd door versnelling van de 

Sunij-lijn. Dit wordt gedaan door een nieuw, korter tracé over 

de Europalaan, waarmee 4 à 5 minuten van de huidige rijtijd 

gewonnen kan worden. De tramverbinding wordt doorgekop-

peld over het station naar de Uithoflijn. Daarnaast is er vanuit 

Nieuwegein ook een hoogfrequente HOV-verbinding richting 

centrum Utrecht (Vredenburg) – Overvecht en richting Lunetten 

– USP. Door de tramverbinding wordt er op de van Zijstweg 

60% meer capaciteit geboden, waarmee het NMCA-knelpunt 

naar verwachting opgelost wordt. Tevens speelt de tramverbin-

ding een rol in de ontsluiting van de Merwedekanaalzone.

De binnenstadsas ontlasten

Het aantal bussen op binnenstadsas van Utrecht kan worden 

teruggebracht van 50 per uur per richting naar 8 bussen per 

uur per richting. Dit heeft een grote leefbaarheidsimpuls tot 

gevolg op de gehele binnenstadsas, waar fietser en voet-

gangers de ruimte krijgen om te groeien. Om dit te kunnen 

bewerkstelligen is het nodig de Uithoflijn door te trekken naar 

Zeist Noord en lijn 28 (die over de binnenstadsas rijdt) door te 

trekken naar station Driebergen-Zeist. Voor andere stads- en 

streekbussen, die niet meer over de binnenstadsas rijden zal 

een alternatief gevonden moeten worden. Daarbij kan worden 

gedacht aan andere routes naar CS (via de Kardinaal de Jong 

weg), aantakken op het wiel met spaken of vervangen door 

(nieuwe) vormen van first en last mile vervoer. Aandachtspunt 

bij de binnenstadsas is de drukte in de voertuigen. Alhoewel 

het aantal reizigers over de binnenstadsas met ongeveer 

75% afneemt, neemt de capaciteit met ongeveer gelijke tred 

af. Hierbij speelt mee dat de binnenstadsas, de Uithoflijn en 

Lunetten – USP communicerende vaten zijn, en dat in een vol-

gende fase van het Toekomstbeeld OV de verdere balans over 

deze drie aspecten gevonden moet worden. 

Aanvullende diensten doorontwikkelen

Naast het wiel en spaken bestaat het OV-systeem uit 

OV-verbindingen, die bestaande en toekomstige woon- en 

werklocaties ontsluiten. Voor de regio is van belang dat er 

naast de HOV tangent via Lunetten ook diverse tangentiële 

OV-verbindingen op grotere afstand van het stedelijk gebied 

tussen bestaande en toekomstige woon- en werklocaties zijn; 

de uitwerking van dergelijke verbindingen is afhankelijk van 

de  vervoerspanning tussen locaties. Afhankelijk van locatie en 

omvang van verstedelijking dient te worden onderzocht hoe 

met bestaande en nieuwe verbindingen deze verstedelijking 

het beste op de spaken en het wiel kan worden aangesloten. 

Voor de concretisering van een aantal verbindingen is verder 

onderzoek nodig. Dit betreft ondermeer de corridor Oudewater-

Montfoort-Utrecht, de HOV-bundel via de A27-A2 en het door-

trekken van de tram naar Zeist.



8.2 Regio Amersfoort 
Station Amersfoort is en blijft het knooppunt van de regio 

Amersfoort en biedt treinverbindingen op nationaal niveau 

richting de Randstad en Noord en Oost Nederland. Vanuit 

Amersfoort zijn goede sprinterverbindingen van/naar 

Hilversum-Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Foodvalley. De 

Soesterlijn biedt een sprinterverbinding tussen Baarn en 

Utrecht.

Voor de spoorverbinding tussen Utrecht en Amersfoort zetten 

we in op meer IC`s, die na Amersfoort deels doorrijden naar 

Noord en Oost Nederland en deels doorrijden als Sprinter 

richting Zwolle. Daardoor is het niet nodig om de Sprinter 

Zwolle-Utrecht in frequentie te verhogen, maar wordt wel een 

betere OV-bereikbaarheid vanuit noord Veluwe richting de 

hele Randstad bereikt. Stations Vathorst of een nieuw station 

Nijkerk de Corlaer zijn daarmee goede plekken voor een P+R. 

Verstedelijking in de nabijheid van deze Sprinterstations draagt 

bij aan een groter aandeel OV.

Voor de regio Amersfoort is een goede verbinding met 

Amsterdam van belang.  Wanneer wordt besloten om in 

Amterdam een volledig losliggend S-Bahn concept te intro-

duceren, dan maakt dat een rechtstreekse verbinding tussen 

Amersfoort en Amsterdam Centraal onmogelijk en zal de IC 

vanuit Amersfoort richting Amsterdam Zuid en verder rijden. 

De mogelijke impact hiervan op de OV-bereikbaarheid van 

de regio Amersfoort dient  in de uitwerking  nader te worden 

onderzocht.

Voor reizigers vanuit Amersfoort en verder richting het USP 

introduceren we een directe HOV-verbinding tussen Amersfoort 

en het USP, die bijdraagt aan de bereikbaarheid van het USP én 

een aantrekkelijk alternatief (sneller en frequenter) biedt voor 

reizigers, die anders via Utrecht centraal reizen. Dit heeft een 

potentie voor bijna 20.000 reizigers per etmaal. Onderzocht 

dient te worden of (een deel van) deze ritten ook geïntegreerd 

kunnen worden in de stad- en streekdienst, wat de effectiefste 

route voor deze verbinding is en of deze verbinding als bus, 

tram of lightrail vorm gegeven kan worden.

Voor de Soesterlijn is aanvullend onderzoek nodig om tot 

een Ontwikkelperspectief te komen. Het vervangen van de 

Soesterlijn door een busverbinding is daarbij niet effectief.

De busverbindingen Soest-Amersfoort en Leusden Amersfoort 

worden gekoppeld en opgewaardeerd naar HOV, waarmee rei-

zigers sneller en frequenter naar Amersfoort reizen en reizigers 

vanuit Soest een directe verbinding krijgen met Amersfoort 

centrum.

De Stationsweg-stadsring blijft de drukste busroute, door-

dat alle bussen zowel het centrum als het station aandoen. 

Het bundelen van verschillende stads- en streeklijnen is een 

effectieve strategie voor het grootste deel van de stad en regio 

Amersfoort, maar voor Amersfoort West dient dit nader onder-

zocht te worden. Daarbij geldt dat een goede balans gevonden 

moet worden in het snelle en directe deel van de bundel en de 

ontsluitende functie in de wijken. Mogelijk kunnen ook nieuwe 

first en lastmile oplossingen daarbij een rol spelen.

Verstedelijkingslocaties in de regio Amersfoort, die bij kunnen 

dragen aan een groter aandeel OV, zijn de locaties in de nabij-

heid van de stations. Bijvoorbeeld in de nabijheid van station 

Amersfoort, Schothorst De Hoef,  Vathorst oost en aan de 

sprintercorridor Amersfoort-Zwolle.

Ook voor de regio Amersfoort geldt dat de first en lastmile 

erg belangrijk zijn. Op sommige corridors kan gebruik worden 

gemaakt van bestaande busverbindingen, maar in toenemen-

de mate kunnen nieuwe concepten, zoals flexdiensten en deel-

concepten een beter product bieden dan de traditionele lijnbus.
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8.3 Regio Foodvalley en Utrechtse Heuvelrug
Voor de aansluiting op het nationale en internationale 

OV-netwerk zijn Amersfoort, Ede-Wageningen en Veenendaal 

de klomp de knooppunten. Op de corridor Arnhem-Utrecht 

biedt differentiatie met het IC-product de beste balans tussen 

OV-bereikbaarheid op (inter)nationaal niveau (directe ver-

binding Utrecht-Arnhem en verder) en interregionaal niveau 

(met IC-stops op Veenendaal de klomp en Ede-Wageningen). 

Het versterken van de bediening van Veenendaal de klomp 

naar 4 IC`s per uur vergroot de OV-bereikbaarheid van de regio 

Veenendaal. Ook is P+R Veenendaal de klomp daarmee een 

aantrekkelijk overstappunt voor de auto naar OV. Verstedelijking 

rondom Veenendaal de klomp draagt bij aan een groter 

OV-aandeel is de modal split.

 

Differentiëren met IC-producten op de corridors Amersfoort-

Zwolle en Amersfoort-Apeldoorn is minder effectief. 

Belangrijkste knooppunt voor Foodvalley aan de noordkant is 

en blijft daarom Amersfoort. 

In de regio Foodvalley en de Heuvelrug wordt verder ingezet 

op IC-bediening van Veenendaal de klomp. Veenendaal de 

klomp kan bij intensivering groeien tot een gebruik van  

25.000 in- en uitstappers per dag. Hierbij kan het door zijn gun-

stige ligging ook een belangrijke multimodale functie krijgen 

als regionale P+R op afstand voor de stad Utrecht (en verder). 

Het vervallen van een IC-haltering bij Driebergen Zeist heeft 

een negatief effect op de OV-bereikbaarheid van de Utrechtse 

Heuvelrug. Het verhogen van de sprinterfrequentie en het 

opwaarderen van lijn 50 kan dit deels compenseren. Om de 

OV-bereikbaarheid van de Utrechtse Heuvelrug te verbeteren, 

zijn hiernaast nog aanvullende bus- en mogelijk first- en last-

mile oplossingen nodig. 

Een extra stop van de IC tussen Amersfoort en Apeldoorn bij 

Hoevelaken of Barneveld noord is niet effectief, omdat dit in 

verhouding met de in/uit/overstappers teveel doorgaande rei-

zigers treft. Mogelijk kan de P+R-functie van Barneveld noord 

of Hoevelaken effectiever worden door een sneldienst van de 

Valleilijn hier te laten stoppen. Daarvoor zijn infrastructurele 

aanpassingen nodig.

Het introduceren van een stop- en sneldienst op de Valleilijn en 

het doortrekken van deze sneldienst naar Arnhem, vergroot de 

bereikbaarheid binnen de Foodvalley en richting Amersfoort en 

Arnhem. Voor reizigers tussen Arnhem en Amersfoort wordt 

de sneldienst Valleilijn daarmee een aantrekkelijk alternatief 

ten opzichte van de route via Utrecht. Het differentieren tussen 

stop en sneldiensten is effectiever dan frequentieverhoging 

van de Sprinter op de Valleilijn. Het doortrekken van de 

Valleilijn (per spoor) naar de WUR en/of Wageningen is niet 

effectief.

De sprinterverbinding Utrecht-Veenendaal-Rhenen biedt een 

goede verbinding richting Utrecht. Frequentieverhoging op 

deze sprinterverbinding is in Foodvalley alleen aan de orde 

in combinatie met grote verstedelijking in de nabijheid van 

bestaande of nieuwe stations.

De OV-bereikbaarheid van Wageningen en de WUR is 

het meest effectief te organiseren van/naar station Ede-

Wageningen. De IC-verbinding Koningsweg-Ede-Wageningen in 

combinatie met de HOV-assen van/naar deze stations verbetert 

ook de reisrelatie WUR-USP. Een HOV-verbinding van de WUR 

naar het USP of naar Veenendaal de klomp is niet effectief. 

De HOV-verbinding tussen Veenendaal en Amersfoort blijft een 

onmisbare schakel in het busnetwerk. Door deze verbinding 

te versnellen, wordt deze aantrekkelijker voor meer reizigers. 

Onderzocht dient te worden of het overslaan van haltes of 

bijvoorbeeld een route via de A12 aantrekkelijker is.

Voor de gehele regio Foodvalley geldt dat de first- en lastmile 

erg belangrijk zijn. Op sommige corridors kan gebruik worden 

gemaakt van bestaande busverbindingen, maar in toenemen-

de mate kunnen nieuwe concepten, zoals flexdiensten en deel-

concepten een beter product bieden dan de traditionele lijnbus.
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8.4 Regio Gooi-Hilversum-Almere
Deze regio is onderbelicht in dit Ontwikkelperspectief. Gezien 

de reispatronen is het wenselijk om een Ontwikkelperspectief 

voor deze regio gezamenlijk met andere regio`s op te pakken. 

Belangrijke aspecten vanuit Midden Nederland voor deze regio 

zijn: 

 ▪ verbinding Almere-(Hilversum)-Utrecht;

 ▪ verbinding Amsterdam-Hilversum-Amersfoort;

 ▪ zoeklocatie P+R A27 noord;

 ▪ verbinding `t Gooi/Almere via Overvecht met het USP;

 ▪ aansluiting Eemnes op HOV in `t Gooi  

(inclusief first- en last mile).

8.5 Gemeente Ronde Venen
De belangrijkste reisrelaties van/naar Ronde Venen zijn naar 

Schiphol/Aalsmeer/Amstelveen, naar Amsterdam Bijlmer en 

naar Utrecht. Op al deze reisrelaties biedt de doorontwikkeling 

van drie HOV-bundels de beste OV-bereikbaarheid. Station 

Breukelen is van/naar Utrecht de meest effectieve plek om OV 

van/naar de Ronde Venen aan te takken.

Om te komen tot een lijnvoeringsmodel, dient nader onder-

zocht te worden hoe een goede balans gevonden kan worden 

tussen het snelle en directe deel van de bundel en de ontslui-

tende functie in de dorpen. Doordat het aantal doorgaande 

reizigers over de gemeente De Ronde Venen heen nihil is, lijkt 

het logisch om een HOV-bundel ook een ontsluitende functie in 

Mijdrecht, Wilnis of Vinkeveen te geven. Mogelijk kunnen ook 

nieuwe first en lastmile oplossingen daarbij een rol spelen
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Morfologie / bouwjaren 

Nevenstaande kaart toont de 

morfologie en in kleur de periode 

van bouw. 

In groen 1950-1970 (Jutphaas-

Wijkersloot in Nieuwegein en 

Kanaleneiland Utrecht) 

In donkergroen 1970-1990 (grote 

delen van Nieuwegein en 

IJsselstein, Lunetten in Utrecht) 

In blauw >1990 (Galecop

Nieuwegein, zuidwest IJsselstein) 

Overige (oranje tot rode kleuren) 

zijn bebouwing van oudere 

datering. Hier vooral de 

binnensteden, direct omliggende 

buurten (Utrecht) en linten. 
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Mixed Use Index 

Nevenstaande kaart toont de 

functiemenging. Volledig rood is 

100% wonen en volledig blauw is 

100% werken. De tussenliggende 

gebieden zijn meer gemengd 

(vooral de oude linten en centra). 

De kaart helpt om de vraag naar 

vervoer te tonen, en de 

doelgroepen voor het OV per 

gebied te onderzoeken.
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Floor Space index

Nevenstaande kaart laat de 

bebouwingsdichtheden zien. Hoe 

hoger de FSI, hoe hoger de 

bebouwingsdichtheid. Vooral 

Utrecht Centrum, de Rivierenwijk 

en Lombok springen eruit. 

In de regel geldt: hoe dichter een 

gebied, hoe meer OV vraag per 

km2 er gegenereerd wordt.
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Gemiddeld aantal 

bouwlagen 

Nevenstaande kaart laat de 

gemiddelde bouwhoogtes zien. 

Vooral in Kanaleneiland en het 

centrumgebied van Utrecht 

springen er qua bouwhoogtes uit. 

In de overige gebieden is 2-3 

bouwlagen de norm. 

Net als bij de FSI geldt: hoe dichter 

een gebied, hoe meer OV vraag per 

km2 er gegenereerd wordt.
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OV Karakteristiek 

Nabijheid en diversiteit zijn een 
goede graadmeter voor de auto-
afhankelijkheid van een gebied. 
Globaal gezegd neemt het aandeel 
aan autoverplaatsingen af 
naarmate de stedelijkheid 
toeneemt. Dit komt doordat er 
meer voorzieningen en functies op 
korte (loop- en fietsbare) afstand 
beschikbaar zijn en omdat er meer 
draagvlak is voor alternatieve 
mobiliteit (trein, tram, HOV-bus, 
bus en deelmobiliteit). 

Eenzelfde verband zien we tussen 

stedelijkheid en autobezit: hoe 

meer mensen en arbeidsplaatsen 

nabij, des te lager het aantal 

personenauto’s per huishouden. 

Wij zien dus dat het 

verplaatsingsgedrag binnen een 

gebied sterk afhankelijk is van de 

stedelijkheid van een gebied 

(nabijheid van inwoners en 

arbeidsplaatsen). 

Rood = hoogstedelijk

Blauw = Stedelijk 

Groen = suburbaan

Geel = laag suburbaan
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Beschermd gebied 

(natuur en cultuur-

historie) 

Beschermde elementen in dit 

gebied zijn ingetekend op de kaart: 

• In groen: kenmerkende 
percelering

• In rood: bewoning 
• In donkergroen: natuurnetwerk 
• In blauw: waterlopen 
• Paars gearceerd: 

verdedigingswerken 
• Paars: 

defensie/linies/stellingen 
• Oranje: historische buitenplaats 

Meest kenmerkend is de Stelling 

van Utrecht. De Stelling van 

Utrecht is een onderdeel van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze 

19e eeuwse verdedigingslinie 

moest de grote steden in het 

westen van ons land beschermen 

tegen aanvallers uit het oosten. In 

het gebied: Fort bij Jutphaas. 

Daarnaast zijn de (oevers van de) 

Lek beschermd als ook het 

bebouwingslint 

Groenewoudsedijk- Galecopperdijk

en het historische IJsselstein. In 

zuidwesten liggen Huis Oudegein

en het IJsselbos (in het Kromme 

IJsselgebied). 
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Bouwopgave (2030) 

Aantal woningen per deelgebied in 

Utrecht Zuidwest (2030): 

Utrecht
1 - Leidsche Rijn (7.500 woningen) 
2 - Leidsche Rijn Groenewoud en 
Papendorp Noord (2.500 woningen) 
3 - Jaarbeursgebied (2.000 woningen) 
4 - Merwedekanaalzone (10.000 
woningen) 
5 - Beurskwartier (3.400 woningen) 
6 - Lombokplein (500 woningen) 
7 - Verspreid in Kanaleneiland tussen 
A12 en Laan der Verenigde Naties 
(2.000 woningen) 

Nieuwegein
8 - City Nieuwegein (2.000 woningen) 
9 - Rijnhuizen (2.500 woningen) 

Uitgangspunten overig programma: 

Leidsche Rijn centrum, Jaarbeurs, het 

Beurskwartier en de 

Merwedekanaalzone (MWKZ) zijn 

ontwikkellocaties met relatief veel 

voorzieningen en arbeidsplaatsen: 

• Leidsche Rijn centrum (conform 

model) 

• Beurskwartier 65.000m2: 

50.000m2 kantoren en 15.000 m2 

voorzieningen 

• Merwedekanaal (deelgebied 5): 

conform VSP 100.000 m2 

voorzieningen 

• MWKZ deelgebied 4 en 6: geen 

• Jaarbeursterrein: 200.000 m2 

• Overige locaties nog niet bekend. 
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Bouwopgave 2040

Na 2030 is er een aantal locaties 

waar opties voor verdere 

verstedelijking onderzocht worden. 

In de Zuidlob is dit vooral de A12 

zone waar 0 tot 25.000 woningen 

ontwikkeld kunnen worden. 

Andere ontwikkelgebieden zijn 

Nieuwegein Centrum (rond de 

5000 woningen), IJsselstein (rond 

de 2000 woningen en  

Vijfherenlanden (rond de 5000 

woningen). Ook in Rijnenburg

zouden tot maximaal 25.000 

woningen gebouwd kunnen 

worden, al wordt dat onwenselijk 

geacht. 

Daarnaast kan er rondom 

Lunetten Koningsweg enige 

verstedelijking plaatsvinden. 
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Huidige OV Situatie 

We onderscheiden 4 niveaus van 

HOV. De kaart toont de huidige HOV 

situatie in Utrecht met de 

verschillende niveaus:

1. Stedelijk, halteafstand 400 –

500 m, mix van vrije baan en 

gemengd verkeer, 18 – 20 

km/u (50 km/u max)

2. Stedelijk, halteafstand 500 –

600 m, overal vrije baan, 20 –

22 km/u (50 km/u max)

3. Regio, halteafstand 600 –

1000 m, mix van vrije baan 

en gemengd verkeer, 22 – 30 

km/u (50 – 80 km/u max)

4. Regio, halteafstand 1000 –

1500 m, mix van vrije baan 

en gemengd verkeer met 

busstroken, speciale 

onderdoorgangen / op- en 

afritten voor de bus, 30 – 40 

km/u (50 – 80 km/u max)

Ook de verknopingspunten tussen OV 

en HOV in de Zuidlob staan 

aangegeven: 
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Verplaatsingspatronen

De figuren tonen dat hoe stedelijker de 
locatie hoe minder autobezit en gebruik er is. 

Voor toekomstige wijken wordt ingezet op 
een lage parkeernorm en een hoog OV 
gebruik. Merwedekanaalzone wordt 
ontwikkeld met een parkeernorm van 0,3.

(Bron: CBS en ODiN)
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Relatie  

verplaatsingsgedrag en  

stedelijkheid 

De figuren hiernaast zijn 

gebaseerd op het ODiN 2004-2017 

(Onderzoek Verplaatsingen in 

Nederland, CBS) en bewerkt door 

Studio Bereikbaar. 

In de bovenste figuur is te zien 

hoeveel een inwoner van een 

bepaalde stedelijkheidsklasse 

reisde in 2004 - in kilometer per 

dag. De totale lengte van de balk, 

die staat voor het aantal gereisde 

kilometers per dag, verschilt niet 

veel per stedelijkheidklasse. Het 

aandeel niet-auto kilometers 

neemt wel sterk toe naarmate de 

stedelijkheid van een plek 

toeneemt. 

Waar een hoogstedelijke inwoner 

in 2004 gemiddeld nog 1,7 keer 

zoveel treinkilometers genereerde 

als een suburbane inwoner steeg 

dit tot 2015 tot 2,3 keer. 

We leren:

• Stedelijkheid beïnvloed het 

verplaatsingspatroon

• Het beleid en andere trends 

hebben afgelopen jaren ook tot 

meer OV gebruik geleid in 

stedelijk gebied

20
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Reispatronen binnen 

de Zuidlob

De OV kaart laat zien dat er een 

boel verspreidde ritten zijn met het 

OV. Ook zijn er duidelijk twee grote 

OV trekkers: de stad Utrecht 

(vooral met de trein, in grijs) en het 

Utrecht Science Park (vooral met 

het OV, in geel). Ook de stroom 

vanuit Utrecht naar Westraven is 

terug te zien. Doordat alleen 

stromen binnen de gemeenten in 

de Zuidlob zijn weergegeven, zijn 

regionale stromen niet terug te 

zien.

De fiets laat een meer lokaal beeld 

zien dan het OV, vooral gefocust 

op de lokale centra. Overigens is 

ook hier het Science Park als 

belangrijke bestemming goed 

terug te zien. 

De auto toont meer kriskras 

relaties. Met rondom Leidsche 

Rijn, Houten, IJsselstein en 

Nieuwegein wat clustering. 

21

Fiets

Auto

Uitleg kaarten
De kaarten tonen lijnen tussen de herkomst en bestemming van ritten uit 
het ODiN (‘15 t/m ‘18) binnen de Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen en 
Houten. Ritten onder de 1 km zijn niet weergegeven. Alleen de 
‘hoofdmodaliteit’ is weergegeven. Een ketenverplaatsing (bijv. fiets-trein-
bus) staat als treinrit geregistreerd. Zo kunnen er dus treinverplaatsingen 
zijn van of naar plekken waar geen trein heen gaat. Alle herkomsten en 
bestemmingen binnen een postcode 4 zone zijn geclusterd. De dikte van de 
lijnen staat in elke kaart voor hetzelfde aantal reizigers.

Bus en tram (in geel)

Trein (in grijs)
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Vergelijking OV-systemen Nederlandse steden 

Toelichting volgende pagina

• Stedelijkheid van steden op basis 

van nabijheid van banen en 

inwoners binnen 2,5km 

fietsafstand. Rood is 

hoogstedelijk. 

• Kaarten zijn exclusief metro’s en 

treinen die sneller gaan dan 

(effectief)  75 km/uur. 

• Dikte van de lijn = frequentie 

(aantal passerende diensten in 1 

richting per etmaal op reguliere 

werkdag) 

• Kleur = Effectieve snelheid 

tussen haltes in km/u (licht is 

langzaam, donker is snel) 

• Toelichting bij het ‘vierkantje’: De 

horizontale as laat de vervoerwijze 

verdeling zien (0- 100%). De 

verticale as gaat over het aantal 

verplaatsingen per afstandsklasse 

(0-100%). 

Utrecht

Utrecht kent een fijnmazig OV 

systeem. Ook wordt er veel van 

het OV gebruik gemaakt, zowel op 

de korte als de middellange 

afstand. 

Wat opvalt aan het Utrechtse 

systeem is dat de frequenties 

(dikte lijnen) vergelijkbaar zijn aan 

de andere grote steden. Wel is 

goed te zien dat de snelheid die in 

Amsterdam en Rotterdam door de 

metro gehaald worden in Utrecht 

niet gehaald worden. 

Ook is goed de spaakstructuur te 

zien. Bijna al het OV is op Utrecht 

centraal georiënteerd, waar zeker 

Amsterdam een goed 

functionerende tangentiele 

structuur heeft. 

22
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Utrecht stad zorgt voor 

meer dan de helft van 

de vervoervraag

Uit data van de U-OV concessie is 

goed te zien dat het gros van de 

vervoervraag van de Zuidlob op  

Utrechts grondgebied komt. Ook 

Nieuwegein Centrum, Nieuwegein 

Batau en IJsselstein kennen een 

behoorlijke vervoervraag. In Vianen 

springt Vianen Lekbrug eruit. 

Deze data laat alleen de UNED 

concessie zien. De UNED 

concessie is qua 

vervoerbewegingen van en naar  

Utrecht veruit de grootste 

waardoor de data toch een goed 

beeld geeft. Wel is er een 

onderschatting van het regionale 

verkeer. Het aandeel van bijv. 

Vianen Lekbrug kan daardoor 

groter zijn dan hier getoond. 

Grof: Instappers OV per jaar per wijk (2018) – concessie 
U-OV

Nieuwegein Ijsselstein Vianen

Utrecht Zuid Utrecht West

Utrecht

Tint

Nieuwegein

IJsselstein

Vianen

57%
32%

7
4

33%

25%

Voor Utrecht is het gehele gebied ten zuiden van het 
spoor en tussen de snelwegen in beeld gebracht. Het 
gebied daartussen behoort in de gebiedsindeling van de 
provincie deels bij Utrecht Zuid en deels bij Utrecht West.

25
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Vervoerwaarde per wijk stijgt in elke wijk 

behoorlijk. Utrecht is met 32% groei in 6 

jaar de grootste stijger van de regio.

Groei aantal 

instappers

Gemiddeld is het aantal instappers 

van de U-OV concessie afgelopen 

6 jaar met 26% gestegen. Dat is 

een fors aantal. De grootste 

stijging zat op Utrechts 

grondgebied, maar ook 

Nieuwegein en Vianen stegen met 

behoorlijke aantallen. 

In Utrecht zat de groei vooral in 

Hoograven, Papendorp, 

Kanaleneiland en Kanaleneiland 

Zuid. In Nieuwegein vooral aan de 

westkant van de stad. In Vianen 

neemt Vianen Lekbrug bijna alle 

groei voor zijn rekening. In 

Ijsselstein is de groei verdeeld over 

het centrum en de wijken 

eromheen.

Opvallend is dat de groei niet 

alleen verklaard kan worden door 

extra inwoners of arbeidsplaatsen. 

Het aantal inwoners van de stad 

Utrecht nam in de periode vanaf 

2014 met 7% toe. Het aantal 

instappers met 32%. 

75
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Groei instappers OV Zuidlob – concessie U-OV

Utrecht Z-W (+32%)

Nieuwegein  (+22%)

Vianen (+20%)

IJsselstein (+10%)

5   miljoen instappers per jaar

2,5 miljoen instappers per jaar

1    miljoen instappers per jaar
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Modeldoorrekeningen

Parallel aan deze studie zijn door 

Goudappel Coffeng

modelberekeningen gedaan voor 

de mobiliteitsanalyse Zuid-West. 

Hiervoor zijn vier 

toekomstscenario’s doorgerekend 

(1,2,3 en 4). Ook zijn er twee 

autonome scenario’s gebruikt (0 

en 0+). Hierin is 0 het 

basisprognosejaar met  

vastgestelde infrastructurele 

ingrepen en 0+ een aanvulling 

hierop met een logische uitrol van 

mobiliteitsbeleid. Dit betreft o.a. 

voor OV het ‘Wiel met spaken’ 

zoals het regionaal toekomstbeeld 

OV beschrijft (8/4 model). Het 

accent in de scenario’s 2,3 en 4 ligt 

op het verknopen van bussen aan 

de rand van de stad

Hoewel de varianten uit de zuid-

west studie deels verschillen met 

deze studie bieden de (voorlopige) 

modelresultaten inzicht in omvang 

en toename van de 

vervoerstromen in de toekomst.. 

Hier zijn met een expertoordeel de 

resultaten van de varianten uit de 

zuid-west studie gebruikt om de 

varianten te ontwikkelen en 

eventuele capaciteitsknelpunten in 

te schatten. 

27

1. Busplus-scenario 2. HOV-pendel concept

3. Stedelijk tramscenario 4. Regiorail scenario

0+ 

Komt deels overeen met variant 1, 3, 4

Komt sterk overeen met variant 2 en 2a

Niet opgenomen

Niet opgenomen
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Groei in OV reizigers

Het aantal instappers in de 

Zuidlob zal door de extra inwoners 

en beleidsinterventies (verschil 0 

en 0+) fors toenemen. In elk 

toekomst scenario (0+, 1, 2, 3 en 

4) neemt de OV vraag in de 

Zuidlob met 65% toe waarbij er 

een grote sprong is tussen basis 

en 0+. De groei is het grootst in 

Utrecht Zuid-West. 

Hierin zijn naast het aantal 

instappers in Utrecht Zuid, 

Nieuwegein, IJsselstein en Vianen 

ook de reizigers uit de zuidelijke 

regio die naar Utrecht reizen 

meegenomen.  

Het model laat zien dat voor de 

totale OV vraag per variant (1, 2, 3 

of 4) niet zo veel uit maakt. Het 

model lijkt weinig gevoelig voor 

veranderingen in OV aanbod. 

De bezetting per lijn per variant 

varieert echter wel sterk, en hangt 

samen met de kwaliteit van het 

netwerk en de kortste 

reismogelijkheden voor de reiziger. 

Zo kent de SUNIJ-lijn in het 

Regiorail scenario (variant 4)  

duidelijk de hoogste bezetting. 

28

Ongeveer 65% extra 
instappers in de 
Zuidlob, plus reizigers 
die vanaf het zuiden het 
Utrechtse OV systeem 
binnen komen (in 
0+,1,2,3 en 4). Er is 
weinig verschil per 
variant.

Groei zit vooral in 
MWKZ en andere 
ontwikkeling in Utrecht 
stad. 
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OV ritten Zuidlob + Zuidelijke regio naar Utrecht

Utrecht Zuid-West Nieuwegein IJsselstein Vianen Regio
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Groeiende stromen in 

modeldoorrekeningen

De kaarten tonen de stromen 

tussen de zones. Dikkere en 

donkerdere lijnen zijn grotere 

stromen.

Goed te zien is dat de grootste 

groei op Utrechts grondgebied zit. 

Vooral MWKZ en Hoograven

groeien. De verplaatsingen gaan 

vooral richting de stad, of naar 

verder de regio in. Het model laat 

maar een miniem aantal extra 

reizen in Nieuwegein, Vianen of 

IJsselstein zien: zonder aanvullend 

mobiliteitsbeleid verandert er naar 

de toekomstige situatie in 2030 

niet veel. 

29

2015

2030 (0+)

Verschil tussen 0+ en 2015

Plots op basis van doorrekeningen Goudappel 
VRU. Etmaalcijfers. Alleen verbindingen waarin 
minstens één van de Zuidlobzones (zwarte dikke 
lijn) aan deelneemt zijn getoond. 
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De verschillen in termen van in- en uitstappers op gebiedsniveau tussen de 
verschillende scenario’s zijn gering (zie slide 28), maar er zijn wel grote verschillen in 
routekeuze. Uit deze varianten hebben we de volgende leerpunten getrokken:

1. Snelheidsverhoging van de SUNIJ-lijn werkt zeer positief op het aantal reizigers 
van de SUNIJ-lijn.

2. Het (deels) aantakken van regionaal busvervoer aan de rand van de stad zoals 
door Goudappel in variant 2, 3 en 4 gemodelleerd is (Papendorp en/of Westraven) 
leidt tot een (groot) verlies aan reizigers op de betreffende buslijnen: overstappen 
op korte afstand van de knoop Utrecht Centraal is niet wenselijk

3. Het wiel (tangent) draagt bij aan temperen van het vervoer via Centraal, en zorgt 
voor een fors lagere bezetting van de Uithoftram vanaf Centraal tot Lunetten-
Koningsweg. (overigens is hier wel rekening gehouden met een optimistische 
inschatting van reistijden op het wiel en zeer hoge frequenties).

4. De bezetting tussen Papendorp en Westraven is met ‘slechts’ 5000 reizigers per 
etmaal vrij mager: maakt dat een hoge investering voor congestievrije passage 
van het Amsterdam-Rijnkanaal lastig wordt (met plannen voor 2030). Vanaf 
Westraven via Lunetten-Koningsweg naar USP komt de bezetting op circa 10000 
– 11000 per etmaal en is daarmee lastiger te exploiteren. (overigens nog zonder 
rekening te houden met verstedelijking in de A12 zone die na 2030 gepland is)

5. Een systeemsprong in regionaal OV (conflictvrije RandstadRail kwaliteit) in 
combinatie met een goede verknoping met het wiel en P&R heeft grote 
meerwaarde voor de reiziger en leidt door aantakken en herroutering van bussen 
tot meer lucht op de van Zijstweg. 

6. Een herroutering van de SUNIJ-lijn via de Europalaan leidt, in combinatie met een 
kortere reistijd tot een sterke groei van het aantal reizigers op de SUNIJ-lijn. Het 
traject via de Beneluxlaan naar Westraven daalt sterk en maakt de huidige dienst 
lastig exploitabel. Mogelijk zorgt verlenging naar Papendorp en De Meern voor 
voldoende vervoer.

Deze leerpunten hebben we gebruikt om te komen tot de OV-scenario’s voor de 
Zuidlob.

Verdeling van de 

stromen over de lijnen

Uit de toedelingen aan het netwerk 

zijn door Studio Bereikbaar enkele 

lessen gehaald. Deze lessen zijn 

gebruikt bij het maken van de 

varianten. De getrokken 

conclusies gaan over 2030 en de 

dan voorziene 

gebiedsontwikkeling.

30
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Toename OV
Toename OV gebruik wordt verklaard door 3 elementen:
1. Toevoeging programma
2. Verandering stedelijkheid: meer nabijheid woningen in 

de omgeving
3. Beleidskeuzes 

Verkeersmodellen laten traditioneel de effecten van [1] en 
[3] zien. Het dashboard neemt ook de extra effecten mee 
die de verandering van stedelijkheid heeft. Effecten [2] en 
[3] zijn in het dashboard lastig uit elkaar te halen. 
Verandering van stedelijkheid gaat ook gepaard met een 
andere infrastructuur (bijv. extra fietspaden, minder 
parkeerplaatsen). Deze zijn niet uit elkaar te halen in het 
dashboard. 

Doorrekeningen obv prognoses 2019
De doorrekeningen van het dashboard zijn gedaan in 2019 
en niet up-to-date met de laatste woningbouwplannen. 
Echter zijn de verschillen klein en laten de doorrekeningen 
wel een nuttig beeld zien om grip te krijgen op de effecten 
van verstedelijking.

2030
De doorrekening van het dashboard is alleen gedaan voor 
2040. Wel is er in de data aangegeven welke woningen 
‘hard’ zijn (tot 2030). Voor arbeidsplaatsen is er geen 
‘harde’ vulling bekend. 

Er is voor 2030 geen ‘nieuwe’ stedelijkheid doorgerekend. 
Aangenomen is dat voor 2030 de minimale stedelijkheid 
van de 5 scenario’s geldt. Omdat de resultaten van 2030 
niet met een gehele doorrekening zijn gemaakt zijn deze 
lichter weergegeven. 

Dashboard 

verstedelijking

Voor de MRU zijn in 2019 

doorrekeningen gedaan met het 

Dashboard verstedelijking. Daarin 

zijn 5 woningbouwscenario’s voor 

2040 doorgerekend. 

De analyses op pagina 21 laten 

zien dat stedelijkheid (en daarmee 

nabijheid) het verplaatsingsgedrag 

beïnvloed. Het toevoegen van 

woningen en arbeidsplaatsen 

beïnvloed de stedelijkheid. Door 

deze verandering van stedelijkheid 

veranderd ook het 

verplaatsingsgedrag. Het 

dashboard verstedelijking neemt 

deze veranderingen mee. 

Voor deze studie zijn 2 scenario’s 

uitgekozen om verder op in te 

zoomen. In beide scenario’s is er 

naast de ‘harde plannen’ extra 

woningbouw gepland. Het 

dashboard dient vooral om inzicht 

te geven in de werking van 

stedelijkheid, niet om 

gedetailleerde mobiliteitseffecten 

in kaart te brengen. 

Volgende 2 pagina’s laten de 

resultaten van de doorrekening 

zien.
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Toename inwoneraantal en 
arbeidsplaatsen in de Zuidlob

Basis 2030 2040 - scenario 1 2040 - scenario 2

Kentallen uit het OViN ‘(15-’17) zijn gebruikt voor het 
bepalen van de verplaatsingspatronen voor de 
verschillende scenario’s.
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2030
harde plannen woningbouw

2040
Scenario 1

2040
Scenario 2

2018

Inschatting obv 2040 scenario’s. Geen 
doorrekening dashboard. Arbeidsplaatsen 
2030 zijn niet los ingevoerd in het 
dashboard.

Vanaf de huidige situatie groeit het 
hoogstedelijk en stedelijk gebied fors. Het 
hoogstedelijk gebied rijkt tot de A12, het 
stedelijk gebied tot halverwege 
Nieuwegein.

Door het toevoegen van extra 
arbeidsplaatsen en woningen in de A12 
zone en in Nieuwegein wordt er een nog 
groter gebied hoogstedelijk en stedelijk. 

Extra inwoners

Extra arbeidsplaatsen
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Doorrekeningen 

Dashboard 

verstedelijking

De grafieken hiernaast tonen de 

vervoerwijzeverdeling in de 

Zuidlob op basis van het 

dashboard verstedelijking. 

Waar het aantal inwoners in beide 

scenario’s met ongeveer 75% 

toeneemt stijgt het aantal loop, 

fiets en OV verplaatsingen met 

fors meer toe. Het aandeel auto en 

overig (vooral passagier) neemt 

veel minder sterk toe. 

Het dashboard doet een grove 

berekening, maar laat duidelijk 

zien dat de vergaande 

verstedelijking van de Zuidlob een 

forse verandering van 

verplaatsingsgedrag kan 

veroorzaken. Zeker in het 

Utrechtse deel van de Zuidlob zal 

er fors meer vraag zijn. 
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Sterktes en zwaktes van de 3 methodes
Er zijn drie bronnen die gebruikt kunnen worden om de OV-
groei in de Zuilob te prognosticeren:
1. Historische analyses
2. Modeldoorrekeningen
3. Dashboard verstedelijking

Elk kent zijn gebruiksaanwijzing. De historische data is 
werkelijk geobserveerde data, maar trekt de lijn van het 
verleden recht door en neemt geen plannen mee voor de 
toekomst. Wat er afgelopen 6 jaar gebeurde gebeurt 
komende jaren nogmaals (gecorrigeerd naar de looptijd). 
Deze methode levert waarschijnlijk een forse 
onderschatting omdat er geen gebiedsontwikkeling is 
meegenomen. Wel laat de groei zien dat met relatief weinig 
interventies toch een forse OV groei is bewerkstelligt. 

De modeldoorrekeningen hebben een gedetailleerde invoer 
van gebiedsontwikkeling, maar nemen veranderend 
verplaatsingsgedrag van huidige inwoners door 
verandering in stedelijkheid niet mee. Door de grote 
toevoeging van woningen zal de stedelijkheid veranderen 
en zal deze methode waarschijnlijk een onderschatting 
geven.

Het dashboard neemt deze verandering stedelijkheid mee, 
maar gebruikt landelijke gemiddelden van OViN om over 
Utrecht uitspraken te doen. Ook wordt er geen 
beleidsinterventies toegevoegd. Daarnaast bevat de 
doorrekening van 2030 minder woningen dan het model 
meeneemt. Een doorrekening met de huidige 
woningbouwprognoses zal daarom hoger uitkomen (meer 
richting 2040).

Verstedelijking Nieuwegein
Opvallend is dat het verschil tussen het model en 
dashboard voor het Utrechtse deel kleiner is dan voor het 
geheel. Dit komt doordat er ook in de modelstudie ook 
maatregelen voor de reeds bestaande wijken zijn 
genomen. Buiten Utrecht is dat niet gedaan. De figuren op 
pagina 33 laten zien dat de stedelijkheid in Nieuwegein 
noord significant veranderd en dat daar ook modelmatig 
ingegrepen moet worden. 

Synthese groei

Er zijn drie methodes die gebruikt 

kunnen worden om de OV-groei in 

de Zuilob te prognotiseren:

1. Historische analyses

2. Modeldoorrekeningen

3. Dashboard verstedelijking

Alle drie de methodes kennen hun 

voor- en nadelen. 

De methodes zijn het er in ieder 

geval over eens dat er sprake is 

van een forse groei.  In de gehele 

Zuidlob zal het OV (bus+tram) in 

ieder geval metbijna 50% 

toenemen, mogelijk zelfs een 

verdubbeling. 

Op het Utrechtse deel van de 

Zuidlob (ten zuiden van het spoor 

tussen de snelwegen) zal er een 

verdubbeling van het aantal bus-

tram zijn. Als een doorkijk wordt 

gemaakt naar 2040 zelfs een 

verdrievoudiging (+200%) van het 

huidige aantal OV verplaatsingen.

Verschillende jaartallen
Ook maakt elke bron van verschillende beginjaren gebruik. 
Het dashboard heeft 2018 als basisjaar, het model 2015, 
de historische data weer 2019. Er is daarom een 
gecorrigeerde groei bepaald op basis van de jaarlijkse 
groei. 

Voor het dashboard is de gemiddelde groei van scenario 1 
en 2 genomen voor 2040. 

Gebieden
De Zuidlob bestaat uit de gemeenten IJsselstein, 
Nieuwegein, de kern van Vianen en wijken in Utrecht ten 
zuiden van het spoor tussen de snelwegen. 

0% is gelijkblijvend aantal vertrekkende OV ritten, 
100% groei is een verdubbeling van de situatie in 2019

48%
59%

42%
61%

110%

138%

172%

224%

Zuidlob Utrechts deel Zuidlob

Gecorrigeerde groei in bus-tram ritten tussen 2019 en 2030 
(dashboard  ‘30 en ‘40)

Historische analyse Modeldoorrekeningen

Dashboard (2030) Dashboard (2040)
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Het OV systeem in de 

Zuidlob bedient een 

fors aantal 

vervoermarkten: 6 in 

totaal

De Zuidlob van Utrecht is een 

gemengd stedelijk gebied. Er 

wordt gewerkt, gewoond en 

gerecreëerd. Ook verbindt dit 

gebied de regio met de stad, zowel 

met het openbaar vervoer, als met 

een overstap van de auto op het 

OV. 

Het bedienen van zoveel 

verschillende OV-markten maakt 

een complex OV-systeem. Waar 

sommige OV-systemen slechts 

een enkele doelgroep bedienen (‘s 

ochtends een stroom forenzen uit, 

‘s avonds weer in) vinden we in de 

Zuidlob in Utrecht 6 verschillende 

OV markten. Waaronder in de 

toekomst ook de markt ‘autoluwe 

wijken naar hubs’ welke nieuw is. 

Elke markt kent eigen eisen en 

wensen. 

Het bedienen van meerdere OV-

markten kent voordelen: er 

ontstaat een tegenspits, en ook in 

weekenden of avonden is er 

bezetting. Hierdoor wordt 

infrastructuur en materieel beter 

benut. 
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Doelgroepen zijn bepaald op basis 
van data-analyse huidige situatie, 
modelresultaten en 
documentenanalyse.

1. Woningen Zuidlob naar Utrecht stad, USP en station

2. Utrecht (stad en station) naar werklocaties Zuidlob

3. Zuidelijke regio naar Utrecht (station / USP)

4. Stedelijke tangentiele stromen

5. Autoluwe wijken naar hubs

6. P&R verbindingen met werk en recreatieve locaties

P&R

P&R

P&R
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Inzichtelijkheid en communicatie 
De reiziger dient het reizen per ov als vanzelfsprekend en 
gemakkelijk te ervaren. Dit vergt een heldere netwerk 
structuur die de reiziger snel begrijpt (‘mental map’) met 
hiërarchie in het netwerk en passend materieel. 

Eén samenhangend systeem 
De verschillende lijnen in een regio moeten een 
samenhangend systeem vormen, inclusief de regionale 
treinen. Eén netwerkkaart, een geïntegreerd dienstregeling 
ontwerp met aansluitingen en een integraal tariefsysteem, 
naadloos overstappen, knooppunten en eenheid in 
presentatie naar de klant vormen het ideaalbeeld. 

Beschikbaarheid halte 
De OV reiziger moet binnen 10 minuten lopen / 5 min 
fietsen een (H)OV-halte vinden. (Of: 80% van alle inwoners 
en arbeidsplaatsen zijn ontsloten met een (H)OV halte). Bij 
HOV haltes kan de fiets veilig worden gestald. Overigens is 
de reiziger, mede afhankelijk van de verplaatstingsafstand, 
bereid tot 10 min (600 m hemelsbreed) te lopen naar HOV 

Beschikbaarheid / exploitatieperiode OV 
Het (H)OV-systeem is beschikbaar vanaf 6 uur op 
werkdagen, vanaf 7 uur op zaterdag, vanaf 8 uur op 
zondag en is tenminste beschikbaar tot 24 uur (vertrek 
vanaf knooppunten). Voor ‘parkeren op afstand’ zal er 
24uur per dag OV nodig zijn.

Frequentie
Het HOV-netwerk rijdt hoogfrequent met een frequentie die 
past bij de vraag en gewenste kwaliteit: reiziger accepteert 
een lagere frequentie bij langere reistijd en wil hogere 
frequentie op korte reisafstand: als streefwaarden geldt: 
maximaal interval = halve reistijd: 
• 5 min-interval (f=12) bij minder dan 10 min reistijd 
• 7,5 min-interval (f=8) bij 15 min reistijd 
• 10 min-interval (f=6) bij 20 min reistijd 
• 15 min-interval (f=4) bij 30 min reistijd 
• minimale frequentie verschilt per motief 

Kenmerken HOV

In Utrecht wordt al aan veel van 

deze eisen voldaan. Er is een 

eenduidige huisstijl, de haltes zien 

er goed uit, frequenties zijn op de 

U-link lijnen hoog, U-Link heeft 

inzichtelijkheid van het netwerk 

vergroot en er is op veel plaatsen 

voorrang voor het OV in de vorm 

van vrije infrastructuur. Vooral de 

betrouwbaarheid van het HOV en 

Ov dat gebruik maakt van de 

stedelijke wegen staat onder druk 

door toegenomen verkeersdrukte.  

De reistijd is op veel relaties nog 

niet concurrerend genoeg met de 

reistijd per auto. De samenhang 

met de regionale treinen 

(Sprinters) ontbreekt qua tarieven 

en netwerkkaart.

Bron kenmerken HOV: centrum 

vernieuwing openbaar vervoer 

(min I&W)
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Reistijd / reissnelheid 
Reistijd is uit meer opgebouwd dan snelheid alleen: 
frequentie en voor- en natransport spelen ook een rol. De 
reistijd in het voertuig mag niet (te) veel langer zijn dan met 
auto of fiets, in de stad tenminste 20 km/u, in buitenwijk 
25 km/u, daarbuiten 35 – 40 km/u. 

Toegankelijkheid 
Het (H)OV is voor iedereen (die betaalt voor zijn reis) 
toegankelijk. 

Betrouwbaarheid 
De dienstregeling en aansluitingen van het HOV worden 
waargemaakt, de kans dat een reiziger door rituitval of 
verstoringen meer dan 10 min langer onderweg is minder 
dan 1%. 

Sociale veiligheid 
De reiziger is en voelt zich veilig in het (H)OV. 

Imago 
Het (H)OV past goed bij een stedelijke leefstijl, je bent geen 
loser als je het ov gebruikt en het HOV wordt gezien als 
een aanwinst voor de omgeving en regio. 

Aantrekkelijk 
Het (H)OV inclusief de haltes (het visitekaartje van het OV) 
ziet er aantrekkelijk uit door goede vormgeving en is 
schoon en heel. 

Inpassing 
Het HOV draagt door zijn verschijning, materialen en 
kleuren bij aan de beleving en duurzaamheidsambities van 
stad en regio. 

Prijs / tarief 
Het tarief per km is maximaal gelijk aan het tarief per km 
voor gebruik van de auto op basis van variabele kosten 
(brandstof en parkeren). 
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Wensen van de verschillende OV markten

OV Markt Wensen doelgroep Specifiek

1. Woningen 
Zuidlob naar 
Utrecht stad, USP 
en station

De doelgroep reist naar bestemmingen in Utrecht stad of Utrecht 
centraal. Verbinding naar alleen Utrecht CS is niet genoeg, andere 
belangrijke stedelijke voorzieningen moeten direct te bereiken zijn. Hoe 
verder de woningen van Utrecht afleggen hoe meer snelheid een rol 
gaat spelen. Nieuwe woningbouw vooral in Merwedekanaalzone: daar is 
een hoge frequentie en directe verbinding naar de binnenstad wenselijk.

- Haltes nabij woonlocaties
- Snelheid Noord – Zuid verbinding naar 30 - 35 km/u zodat reistijd in 

voertuig concurrerend wordt
- Frequentie 4 – 8 keer per uur ten zuiden van A12, 8 – 12 keer per 

uur ten noorden van A12 / Westraven
- Directe verbinding (of met hoogwaardige overstap) woonlocaties 

met meerdere werklocaties en het centrum van Utrecht

2. Utrecht (stad 
en station) naar 
werklocaties 
Zuidlob

De doelgroep heeft een relatief korte reis waar vooral een hoge 
frequentie, rechtstreekse verbindingen en een halte nabij begin en 
werklocatie belangrijk zijn.

- Haltes dicht bij werklocaties (5-7 min lopen, 400 m)
- Hoge frequentie spaakverbindingen (8 – 12 keer per uur)

3. Zuidelijke regio 
naar Utrecht 
(station / USP)

Doelgroep zoekt een snelle verbinding van een centrale halte in de regio 
naar werklocaties en stations in Utrecht. Vooral snelheid is door de 
lange afstand gewenst. Door lange reistijd wordt comfort belangrijker. 
Doelgroep bestaat uit reizigers uit het gebied ten zuiden van Vianen. 

- Snelheid op spaken: reistijd van Utrecht Centraal naar A2 
betrouwbaar en snel

- Comfort voertuigen van belang: zitplaatsgarantie
- Directheid verbindingen (of hoogwaardige overstap) van regio naar 

werklocaties en UCS

4. Tangentiele 
stromen

Doelgroep reist binnen het stedelijk gebied van Utrecht, of van een 
knoop aan de rand van het stedelijk gebied naar een woon- of 
werklocatie in de stad. Frequentie en snelheid moet concurrerend zijn 
met alternatief via Utrecht centraal om succesvol te zijn. 

- Snelheid wiel: 30 – 35 km/u
- Frequentie wiel: 8 per uur

5. Autoluwe 
woningen naar 
hubs

Doelgroep zoekt een kwalitatief hoogstaande verbinding van vlak bij de 
woning naar de hub (Westraven / Papendorp XL). Ook in weekenden en 
daluren moet de verbinding beschikbaar zijn. Comfortniveau en 
overstap naar auto dient hoog te zijn zodat OV een alternatief vormt 
voor de auto (+ verkoopbaarheid woningen). Ook buiten de spitsen dient 
er een verbinding te zijn.

- Directe verbinding autoluwe woongebieden en hubs
- Frequentie  (ook buiten spitsen)
- Hoogwaardige overstap naar (eigen of deel)auto
- Ook: fiets en vraagafhankelijke shuttles (HOV alleen haalbaar in 

combinatie met andere vervoerstromen)

6. P&R verbinden 
met werk en 
recreatieve 
locaties

De reden om de auto aan de rand van de stad te laten staan is een 
kosten en tijdsafweging (parkeerplek zoeken, kosten parkeerplek). Het 
OV product concurreert met doorrijden de stad in. De doelgroep zoekt 
daarom een OV product wat stopt bij de P&R en met een hoge 
frequentie het centrum, jaarbeurs, winkel en recreatieve locaties 
verbind. Door de relatief korte tijd in het OV is frequentie belangijker dan 
snelheid. Om de ring te ontlasten is parkeren verder van de ring 
gewenst.

- Snelheid op spaken: 20-22  km/u
- Directheid verbindingen (of hoogwaardige overstap) van P&R naar 

werk, winkels en recreatieve locaties. 
- Frequentie, 8 keer per uur of vaker ook buiten spitsen

Inschatting, wordt aangescherpt na modelanalyses Goudappel. De 
gezamenlijke markt zal waarschijnlijk tweemaal zo groot zijn als de huidige.
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HOV kwaliteit per doelgroep

De niveaus zijn een vertaling van de 
specificatie van eisen op de vorige 
pagina.
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OV Markt Huidig niveau Gewenst niveau Opmerking Argumentatie

1. Woningen Zuidlob naar 
Utrecht stad, USP en station

1-2 / 3 3 / 4
Utrecht Stad / 

Regio

Stad: voor de ontsluiting van nieuwe autoluwe 
woonwijken is een goed OV product nodig om wijken 
bereikbaar te maken.
Regio: de zuidlob kent in vergelijking tot andere 
windstreken (bijv. Houten) een relatief lange reistijd naar 
Utrecht stad en het USP.

2. Utrecht (stad en station) 
naar werklocaties Zuidlob

3 3 Geen knelpunten in huidig OV naar werklocaties.

3. Zuidelijke regio naar 
Utrecht (station / USP)

4 - 4 +
Nu wel snel, maar 
niet betrouwbaar

Betrouwbaarheid vanuit de zuidelijke regio laat te wensen 
over (bussen op A2). 

4. Tangentiele stromen 1 - 2 4
Om de tangentiele stromen echt een ontlasting van de 
knoop Utrecht Centraal te laten zijn dient een hoge 
snelheid gehaald te worden.

5. Autoluwe woningen naar 
hubs

0 1
Niet per se HOV 
nodig, wel hoge 

frequentie

Er dient een verbinding te zijn van de autoluwe 
woonwijken naar de parkeerplaatsen op afstand.

6. Bestaande P&R’s verbinden 
met werk en recreatieve 
locaties

1 - 2 2
Versnelling van OV zodat o.a. parkeerplaatsen jaarbeurs 
kunnen minderen en er op afstand geparkeerd kan 
worden.

1. Stedelijk, halteafstand 400 – 500 m, mix van vrije 
baan en gemengd verkeer, 18 – 20 km/u (50 km/u 
max)

2. Stedelijk, halteafstand 500 – 600 m, overal vrije baan, 
20 – 22 km/u (50 km/u max)

3. Regio, halteafstand 600 – 1000 m, mix van vrije baan 
en gemengd verkeer, 22 – 30 km/u (50 – 80 km/u 
max)

4. Regio, halteafstand 1000 – 1500 m, mix van vrije 
baan en gemengd verkeer met busstroken, speciale 
onderdoorgangen / op- en afritten voor de bus, 30 –
40 km/u (50 – 80 km/u max)

2

3

4

1
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Opgave
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Locaties met harde woningbouwplannen ontsluiten (2030). Woningbouw 
koppelen aan HOV systeem

Locaties waar mogelijk woningbouw plaats vindt ontsluiten (2040)

OV vanaf huidige zuidelijke woningen versnellen richting UCS en USP 
(ambitieniveau: Houten)

Regio beter bedienen: reistijd verkorten door hogere gemiddelde 
snelheid, hogere betrouwbaarheid en kortere wachttijd (hogere 

frequentie) bij reizen en overstappen

Autoluwe wijken verbinden met mobiliteitshubs (Papendorp XL en 
Westraven)

Utrecht CS ontlasten en hierbij te bezien wat een hoogwaardige 
tangentiele verbinding combinatie met een mogelijk nieuw station 

Lunetten / Koningsweg hieraan kan bijdragen.

Zuidlob Utrecht van een goede P&R met HOV concept voorzien. 

Kleuren 
komen 
overeen met 
doelgroepen-
kaart
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Beoordelingskader

Als basis voor het 

beoordelingskader is het 

bestuurlijk vastgestelde 

beoordelingskader uit het 

startdocument van de vervolg pre-

verkenning gebruikt. Dit 

afwegingskader is specifiek 

gemaakt voor de casus in de 

Zuidlob. 

Andere beoordelingskaders 

hebben als inspiratie gediend: U10, 

mobiliteitsplan Utrecht, pre-

verkenning, MIRT onderzoek 

Utrecht, OV oeververbindingen 

Rotterdam
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Doelen en doelgroepen
Er zijn 4 doelen vastgesteld voor de MIRT verkenning:
a) het beter bereikbaar maken van USP
b) ontlasten van het verwacht NMCA-knelpunt Utrecht 

Centraal
c) de ontsluiting van nieuwe woon- en werklocaties
d) de bouw van extra woningen.

Voor deze studie, en voor de MIRT-verkenning, is het ook 
van belang dat ook de bereikbaarheid van de bestaande 
woon- en werklocatiesmeegenomen wordt. Dit is als vijfde 
doel toegevoegd.

Om het complexe OV systeem van de Zuidlob in Utrecht te 
ontrafelen is gebruik gemaakt van doelgroepen (zie slide 
39). Deze doelgroepen geven (naast 
capaciteitsindicatoren) aan hoe zeer de bovenstaande 5 
doelen worden bereikt. 

Er is voor deze doelgroepenaanpak gekozen om dicht bij 
de wensen van de reiziger te blijven. De ‘bereikbaarheid van 
USP’ stelt voor inwoners van Utrecht andere eisen dan 
inwoners van Vianen. 

1. Woningen Zuidlob naar Utrecht stad, USP en station
2. Utrecht (stad en station) naar werklocaties Zuidlob
3. Zuidelijke regio naar Utrecht (station / USP)
4. Tangentiele stromen
5. Autoluwe woningen naar hubs
6. Bestaande P&R’s verbinden met werk en recreatieve 
locaties

Hoofdthema’s
Daarnaast worden in de vervolg pre-verkenning drie andere 
hoofdthema’s genoemd:
(2) Kostenefficiënt en betaalbaar 
(3) Haalbaarheid en toekomstvastheid 
(4) Overig 
Deze thema’s en de indicatoren eronder zijn specifiek 
gemaakt voor deze casus. 

De toekomstvastheid onder (3) is samengebracht met de 
indicatoren onder overig (4) en hernoemd naar ‘doorkijk na 
2030’. Onder dit kopje staan effecten op die nog niet 
vaststaand beleid (zoals woningbouw na 2030). 
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Beoordelingskader OV 

Zuidlob

Voor het beoordelingskader is het 

kader van de ‘vervolg pre-

verkenning’ als basis gebruikt. 

Deze is gespecificeerd voor een 

opgave op het schaalniveau van 

de Zuidlob en een slag concreter 

gemaakt dan in de vervolg pre-

verkenning.

*Dit punt gaat over nog niet 

vastgestelde ambities, of ambities 

die buiten de directe scope liggen 

van dit onderzoek. Veel is er voor 

‘na 2030’, maar sommige ambities 

spelen ook al voor die periode.

Hoofdthema Indicator

1. Primaire doelen -
bereikbaar maken van 
wonen en werken: 
a) het beter bereikbaar 

maken van USP
b) ontlasten van het 

verwacht NMCA-
knelpunt Utrecht 
Centraal

c) De ontsluiting van 
nieuwe woon- en 
werklocaties 

d) de bouw van extra 
woningen.

e) bereikbaarheid van de 
bestaande woon- en 
werklocaties 
meegenomen wordt. 

Capaciteitsknelpunten oplossen en voorkomen: 

• Oplossen huidige knelpunten 
(Utrecht CS/  van Zijstweg)

Berekening obv modeldoorrekeningen, dashboard 
verstedelijking en historische trends

• Toekomstige knelpunten 2030 

Bieden van adequate bereikbaarheid voor de volgende 
doelgroepen.

Op basis van wensen OV doelgroepen (zie slide 39) 

1a.  Huidige woningen Zuidlob naar 
Utrecht stad, station / USP

1b.  Nieuwe woningen Zuidlob (tot 2030)

1c.  Nieuwe woningen Zuidlob (na 2030)

2. Utrecht (stad en station) naar werklocaties Zuidlob

3. Zuidelijke regio naar Utrecht 
(station / USP)

4. Tangentiele stromen

5. Autoluwe woningen naar hubs

6. Bestaande P&R’s verbinden met werk en recreatieve 
locaties

2. Kosten Investeringskosten Relatieve kosten variant obv expertoordeel

Beheer- en
onderhoudskosten

Relatieve kosten variant obv expertoordeel

Exploitatiekosten Relatieve kosten variant obv expertoordeel

3. Haalbaarheid Haalbaarheid: risico’s, technische inpasbaarheid, en 
realisatietermijn 

Expertoordeel o.b.v. ontwerpend onderzoek

Haalbaarheid: draagvlak omgeving Expertoordeel o.b.v. ontwerpend onderzoek

Ruimtelijke kwaliteit Expertoordeel o.b.v. ontwerpend onderzoek

4. Doorkijk na 2030* Mogelijkheden tot het doorontwikkelen van het OV 
systeem

Expertoordeel

Extra OV kwaliteit bij stoppen IC’s op Lunetten(-
Koningsweg)

Expertoordeel

Bijdrage leveren aan mobiliteitsstrategie ontlasting ring 
Utrecht

Expertoordeel
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Inwoners
352.000 inwoners

Aandeel OV Aandeel OV: 5%

Lijnen
2 regionale tramlijnen, 1 

stadstramlijn volledig vrije infra

Snelheid
21 – 28 km/u (tram), bus 20 - 22 

km/u

Interval

ma-vr: regionale tramlijnen elke 15’, 
samen elke 7’5 min, stadstram elke 

5 – 10 min
zat: elke 15’ – 30 min, stadstram 

elke 10 – 15’ min
zon: regionale tramlijnen elke 30’, 

stadstram buiten bedrijf

Reizigers 50.000 reizigers op het tramnet

Materieel
U-link buslijnen rijden frequent, lijn 

28 met dubbel gelede bussen
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Les: Frequentie is binnen de stad belangrijker dan snelheid
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Inwoners 155000

Aandeel OV
16% 

150 rit / inw / jaar

Lijnen 2 tramlijnen

Snelheid 19,7 km/u

Interval

ma-vr 5-8 min
zat 10 min

zon 10-12 min

Reizigers
T1 40.000, T2 32.000 

reizigers/dag

Materieel
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Les: Met consequent beleid is modal-shift te bereiken

47

Inwoners 227000

Aandeel OV
16% 

>150 rit / inw / jaar

Lijnen
5 tramlijnen, netwerklengte 

41,6 km, infralengte 34,7 km

Snelheid 17 - 20,5 km/u

Interval

3 lijnen ma-vr elke 7-8 min
1 lijn ma-vr elke5 min

1 lijn ma-vr elke 10 min
zat elke 7-8 min, elke 10 

zon 10-15 min

Reizigers

Materieel
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Les: Ook met dubbelgelede (e-)bus kan een hoge vervoercapaciteit worden behaald

48

Inwoners 290.000 inwoners (regio 585.000)

Aandeel OV

Lijnen
2 Tramlijnen

3 HOV buslijnen

Snelheid
Tram: ?

Bus: 21-22 km/u

Interval

Tram: ?
Bus: elke 2-3 min

Reizigers 40.000 reizigers/lijn 

Materieel

Realisatie ombouw Busway naar e-
Busway met dubbelgelede 

elektrische bussen: maakt groei 
van 40.000 naar 56.000 reizigers 

per etmaal mogelijk
Bus met snellaad systeem: in 20 

sec bijladen bij 2 haltes en 5 min bij 
eindpunt
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Les: Helder netwerk i.c.m. met P&R trekt nieuwe regionale reizigers
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Inwoners 232400

Aandeel OV

Aandeel ov binnenstedelijk: 3%, van 
en naar Groningen 21%.

Groei vooral bij abo, niet student 

Lijnen 7 HOV lijnen (Q-link), veel vrije infra

Snelheid
Stad: 21,5 km/u

Regio: 23-35 km/u

Interval

ma-vr: elke 4-6 min (lijn 15), rest 
elke 8 - 10 - 15 -30 min

zat: elke 15 – 30 min
zon: elke 15 - 30 min

Reizigers

16,7 mln reizigers per jaar waarvan 
11,2 binnen Groningen (groei vanaf 
2013 met 32,7%), 75% op HOV net 

(Q-link en Q-liner)

Materieel
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Les: Ook bij laag ov-aandeel is attractief HOV mogelijk

50

Inwoners
23000

Regio 750000

Aandeel OV aandeel ov: 4%

Lijnen

Snelheid 16,7 - 22,5 km/u

Interval

ma-vr: 4 lijnen elke 10 min, 2 lijnen 
elke 15 min, 1 lijn elke 7,5 min 

(spits)
zat: elke 15 – 30 min
zon: elke 15 - 30 min,

Reizigers

Materieel
alle HOV lijnen rijden met gelede 

elektrische bussen (totaal 40 inzet)
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Les: Frequente bediening binnenstad vanuit stad en regio trekt reizigers

51

Inwoners 260000

Aandeel OV

Lijnen 3 tramlijnen, deels vrije infra

Snelheid
Tram: 15,2  km/u 

Bus:  17,7 km/u 

Interval

ma-vr: 3 tramlijnen en buslijn 3 en 7 
elke 6 – 8 min

zat: elke 7,5 - 12 min (avond 20-25’)
zon: elke 10 - 12 min

Reizigers
50.000 reizigers per dag op het 

tramnet

Materieel
Buslijn 3 en busbundel 7x zijn 

drukke lijnen met gelede bussen
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• De voorbeelden laten zien dat een herkenbaar (H)OV netwerk kan 

zorgen voor (forse) groei als de attractiviteit voldoende groot is: de 

introductie van U-Link is voor Utrecht een goede eerste stap

• Hoe beter het samenspel hoe beter het HOV als volwaardig alternatief 

wordt ervaren door de inwoners en ook als zodanig gebruikt wordt. 

Vooral Franse steden met nieuwe tramlijnen zijn een goed voorbeeld, 

al laat met name Groningen ook zien dat met hoogwaardig OV in 

combinatie met P&R vanuit de regio ook een forse groei kan worden 

bereikt. 

• Snelheid ligt in referentiesteden op binnenstedelijke HOV trajecten 

tussen 20 en 22,5 km/u; hogere snelheid binnenstedelijk gaat vooral 

ten koste van minder haltes en is niet overal wenselijk / passend. 

• Frequentie, ruime bedieningstijden en goede betrouwbaarheid zijn 

vaak belangrijker dan snelheid

• Imago en vormgeving van haltes en vervoermiddel vormen een 

belangrijk onderdeel van het HOV

52
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In het ontwerpend onderzoek is naar de randen van het 
haalbare speelveld gezocht. De hieronder beschreven vier 
varianten zijn deze randen.

Alle varianten bestaan uit een wiel- en een spaakverbinding. 
Deze varianten zijn niet limitatief en kunnen gecombineerd 
worden. De variantengeven mogelijke ontwikkelrichtingen op 
de lange termijn, maar delen hiervan kunnen en moeten al in 
2030 gerealiseerd zijn om de ve rvoervraagte volgen.
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Ontwerpdillema’s 

(1,2,3)

In ons ontwerpend onderzoek zijn 

we tegen 6 ontwerpdillema’s 

aangelopen. Deze zes staan 

beschreven op deze en volgende 

pagina’s

1. Verdeling bussen vanaf A2 

naar Utrecht Centraal: 

2. Hoe krijgen we (nog) meer 

snelheid op de SUNIJ-lijn?

3. SUNIJ-lijn wel of niet 

omleggen via MWKZ

4. Meerwaarde van een tram 

naar Papendorp en Vleuten / 

De Meern

5. Moet het ‘wiel’ aan de 

westkant alleen Leidsche Rijn 

Centrum bedienen of juist 

(ook?) Vleuten en De Meern 

bedienen

6. Is A2 corridor op termijn snel 

en betrouwbaar genoeg?
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1) Verdeling bussen vanaf A2 naar Utrecht Centraal: 
Het grote aantal regionale buslijnen vanuit De Zuidlob naar 
Utrecht Centraal zorgt voor een sterke belasting van de 
wegen in Utrecht. Tegelijk worden ook veel reizigers 
rechtstreeks vervoerd en kost aantakken ‘in het zicht van 
de haven’ veel reizigers. Voor de lokale functie is het 
wenselijk vanaf Papendorp en MWKZ rechtstreekse 
verbindingen te hebben naar meer locaties in de stad. 
Omdat regionale bussen altijd eindigen op het station 
hebben deze een minder grote stedelijke functie. Een 
variant waarbij de snelste regionale bussen via de Laan der 
Verenigde Naties naar Utrecht Centraal blijft rijden ontlast 
weliswaar de van Zijstweg, maar de doorstroming op het 
laatste deel nabij het station is lastig op niveau te brengen 
en houden. In een scenario met een duidelijk snellere tram 
(metro-achtig) kan aantakken wellicht, maar dan bij 
voorkeur al op een verder weg gelegen punt, zoals 
Nieuwegein Centrum waarbij de bus niet eindigt, maar 
doorrijdt naar een andere belangrijke bestemming, 
bijvoorbeeld USP. 
Een aparte toe- en afrit vanaf de A2 naar de busbanen in 
Papendorp helpt om een zo direct mogelijke en 
congestievrije route te borgen. Ook een bypass om van de 
A2 op de juiste vluchtstrook van de A12 te komen richting 
afslag Papendorp-N’gein/Westraven zou een belangrijke 
verbetering kunnen zijn, want dan kun je op de A12 ook 
gebruik maken van de vluchtstrook en heb je geen 
weefbewegingen. Dit is eenvoudig te realiseren.

Voor de bussen ontstaat het volgende beeld:
• Papendorp: / busbaan Transwijk: Brabantliner 400, 

401, lijn 387, 388 (SnelBuzz Gorinchem en 
Papendrecht) 

• Papendorp / busbaan Transwijk: 63, 85,90,94, 
102,107, 195/295 (in variant 1 en 2: lijn 63, 81,90,94, 
195 en 295 aantakken bij Nieuwegein Centrum, Lijn 
102 en 107 kunnen ook via Leidsche Rijn Centrum 
naar Centraal rijden.

Daarmee neemt het aantal buslijnen op de van Zijstweg in 
variant 1 en 2 af met circa 20 bussen per uur.

2) Hoe krijgen we (nog) meer snelheid op de SUNIJ-lijn?
Het succes van RandstadRail, maar ook de Sprinter 
Houten-Utrecht laten zien dat met een snel railsysteem 
goede resultaten te behalen zijn. In Houten zijn slechts 
twee haltes, maar door de korte reistijd en hoge frequentie 
naar Utrecht is de trein toch aantrekkelijk. Ook de studie 
van Goudappel laat zien dat met een hogere snelheid en 
verbinding met de centrumzijde van het station een fors 
hogere vervoeromvang bereikt kan worden. Het lijkt echter 
niet mogelijk de lijn 20% sneller te maken zonder opheffen 
van haltes. Tegelijk is het opheffen van haltes gevoelig en 
moeilijk, en ligt er ook de wens voor extra haltes bij 
gebiedsontwikkelingslocaties. Met maatregelen als 
ongelijkvloerse kruisingen kan de snelheid omhoog; echter 
ook bij een perfecte vri-beinvloeding zijn er altijd 
momenten dat de tram toch moet wachten, zoals bij de 
drukke toe- en afritten van de A12. Ook moet soms 
langzaam gereden worden over kruisingen en bij 
oversteken van de baan uit oogpunt van verkeersveiligheid. 

Daarom is het, aanvullend op infra-maatregelen, nodig om  
minder haltes te bedienen om de reistijd op de SUNIJ te 
verkorten. 
In variant 1 gaan we binnen Utrecht uit van één halte 
minder en komt de grootste winst van enkele 
ongelijkvloerse kruisingen bij de A12 en Europaplein. 
Binnen IJsselstein en in Nieuwegein Zuid gaan we in 
variant 1 in elke kern uit van 2 haltes minder. 

In variant 2 gaan we voor de SUNIJ uit van de kortere route 
en een tunnel van 2,5 km via de MWKZ met in totaal 3 
haltes. In Nieuwegein voegen we de haltes Zuilenstein en 
Batau Noord samen op een nieuwe plek. Tussen Utrecht 
en IJsselstein gaan we uit van in totaal 4 haltes minder. 
Ter hoogte van de kruising van de A2 gaan we uit van een 
nieuwe halte ten behoeve van P&R. In Nieuwegein Zuid 
gaan we uit van 2 haltes minder. De snelheid over de 
kruisingen gaat omhoog door plaatsen van Ahob’s en 
enkele ongelijkvloerse kruisingen.  De gemiddelde snelheid 
stijgt hierdoor van 28 km/u naar 35 km/u.
Utrecht – Nieuwegein Centrum duurt dan nog maar circa 
15 minuten.
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Ontwerpdillema’s (4,5)

In ons ontwerpend onderzoek zijn 

we tegen 6 ontwerpdillema’s 

aangelopen. Deze zes staan 

beschreven op deze en volgende 

pagina’s

1. Verdeling bussen vanaf A2 

naar Utrecht Centraal: 

2. Hoe krijgen we (nog) meer 

snelheid op de SUNIJ-lijn?

3. SUNIJ-lijn wel of niet 

omleggen via MWKZ

4. Meerwaarde van een tram 

naar Papendorp

5. Moet het ‘wiel’ aan de 

westkant alleen Leidsche Rijn 

Centrum bedienen of juist 

(ook?) Vleuten en De Meern 

bedienen

6. Is A2 corridor op termijn snel 

en betrouwbaar genoeg?
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3) SUNIJ-lijn wel of niet omleggen via MWKZ
Het omleggen van de SUNIJ-lijn is kostbaar en de vraag is 
gerechtvaardigd of dat veel extra reizigers oplevert ten 
opzichte van een HOV-as via die route. Uit de 
modelberekeningen in de Mobiliteitsanalyse blijkt dat er 
een forse groei op de tram wordt gerealiseerd door een 
20% kortere reistijd naar Centraal: deze kan via de 
bestaande route niet helemaal worden bereikt, maar toch 
tenminste gedeeltelijk. 

De route via de MWKZ is ongeveer 0,5 km korter dan de 
huidige tramroute via de Beneluxlaan. Bij een snelheid van 
30 km/uur betekent dit dat de route een krappe minuut 
korter zou kunnen zijn. De vraag is bovendien of via de 
huidige route niet evenveel inwoners binnen bereik van de 
lijn liggen. Een route via de MWKZ zou een grotere 
meerwaarde kunnen hebben wanneer zou worden ingezet 
op een ondergronds tracé. Daar kan met 70 km/u gereden 
worden bij grotere halteafstanden zodat de reistijd tussen 
Westraven en Utrecht Centraal terug kan van 10 – 12 naar 
6 – 7 minuten (35 km/u gemiddeld is dan haalbaar). Met 
een ondiepe ligging en relatief simpele haltes is dat naar 
verwachting minder duur dan een geboorde metrotunnel. 

In de verkenning zou bekeken moeten worden wat de 
meerwaarde is en wat er vervolgens met de 
railinfrastructuur op de Beneluxlaan zou moeten gebeuren: 
een verbinding via deze route naar Westraven is immers 
niet meer zinvol. De vraag is bovendien of dit betekent dat 
de tram via het Vredeburg de binnenstad zou moeten 
bedienen en als tweede as richting Rijnsweerd / USP en/of 
Zeist doorgetrokken zou moeten worden. Verder is de 
vraag op welk moment de bediening van het MWKZ gebied 
met een HOV-Busas vervangen zou moeten worden door 
de railvariant met meer capaciteit en kwaliteit.

4) Wel of geen van een tram naar Papendorp of Vleuten / De 
Meern
Wij hebben in variant 2 een optionele doortrek van de tram 
richting Papendorp (en eventueel verder) opgenomen als 
te onderzoeken optie. Papendorp – Utrecht Centraal is 
namelijk volgens de prognoses een zeer zware as met veel 
vervoer. Door gebruik te maken van het bestaande 
tramspoor tot het Vijf Meiplein blijven de meerkosten 
beperkt. De HOV-as vanaf Vleuten naar Centraal (huidige 
lijn 28) kan in deze variant worden omgebogen richting 
A12 zone , station Lunetten-Koningsweg en USP. Zo 
versterken tram en HOV-bus elkaar. Een eventuele doortrek 
van de tram richting Vleuten / De Meern is een te 
onderzoeken kansrijke optie. Het eindpunt  kan 
bijvoorbeeld een P&R langs de A12 bij de Meern ontsluiten.
Een tram kan vooral meerwaarde hebben wanneer deze 
ook een goede binnenstadsontsluiting biedt. Een 
doorkoppeling over centraal heen vergt nadere studie en 
heeft grote netwerkeffecten. Het biedt door ene grotere 
voertuigcapaciteit echter ook kansen om de wens naar 
minder voertuigen op de OV-baan door de binnenstad.
De eventueel doortrek naar de binnenstad is per bus 
natuurlijk wel makkelijker en fors goedkoper te realiseren. 
De P&R kan zoals in variant 1 ook met een HOV-bus 
worden ontsloten. Er is nog niet eenduidig aan te geven 
wat de meerwaarde van een tram is. 

5) Moet het ‘wiel’ aan de westkant alleen Leidsche Rijn Centrum 
bedienen of juist (ook?) Vleuten en De Meern bedienen  
Een HOV-as vanaf Vleuten via de Meern en Papendorp 
naar Centraal trekt extra reizigers ten opzichte van de 
huidige U-net lijn 28 die via Leidsche Rijn Centrum rijdt. De 
vraag is of een wielvariant parallel aan deze HOV-as naar 
Vleuten moet rijden of via de Stadsbaan Leidsche Rijn naar 
de nieuwbouw rondom het station: immers deze reizigers 
beschikken ook over een snelle Sprinter (reistijd 4 minuten 
naar Centraal). In alle varianten hebben we ervoor gekozen 
het wiel naar Leidsche Rijn Centrum te laten rijden. 
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Ontwerpdillema’s (6)

In ons ontwerpend onderzoek zijn 

we tegen 6 ontwerpdillema’s 

aangelopen. Deze zes staan 

beschreven op deze en vorige 

pagina’s

1. Verdeling bussen vanaf A2 

naar Utrecht Centraal: 

2. Hoe krijgen we (nog) meer 

snelheid op de SUNIJ-lijn?

3. SUNIJ-lijn wel of niet 

omleggen via MWKZ

4. Meerwaarde van een tram 

naar Papendorp

5. Moet het ‘wiel’ aan de 

westkant alleen Leidsche Rijn 

Centrum bedienen of juist 

(ook?) Vleuten en De Meern 

bedienen

6. Is A2 corridor op termijn snel 

en betrouwbaar genoeg?
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6) Is A2 corridor op termijn snel en betrouwbaar genoeg?
Volgens de prognoses neemt het vervoer op de A2 corridor 
tot 2030 fors (met circa 40%) toe. De doorstroming op de 
A2 corridor laat echter nu al te wensen over en 
vluchtstrookgebruik is momenteel het hoogst haalbare. De 
rijtijden in de spits zijn daarom 5 – 10 minuten langer dan 
in de daluren. De vraag is of dat in de toekomst niet nog 
meer wordt. De SUNIJ-lijn is op deze route te langzaam en 
er is geen goede overstapmogelijkheid verder van Utrecht 
op hoogwaardig OV dat volledig congestievrij is. 

Er is gekeken naar vier mogelijkheden:
• Optimaliseren van het vluchtstrookgebruik en een 

aparte toe /afrit vanaf de A2 naar Papendorp. Via de 
busbaan Transwijk wordt dan snel Utrecht Centraal 
bereikt. Er wordt geen grote P&R gerealiseerd, maar 
binnen de kernen kunnen kleinere P&R het 
overstappen van auto op bus vergemakkelijken. Deze 
optie relatief goedkoop en snel te realiseren.

• Sneller maken van de SUNIJ-tram: in het ultieme 
scenario is de reistijd per SUNIJ-tram vanaf de P&R 
niet langer dan 20 minuten, terwijl de tram elke 10 
minuten rijdt in plaats van elke 15 minuten. Dat is 
voor een automobilist concurrerend, zeker als er ook 
op snelle bussen richting USP gestapt kan worden. 
Vanaf Nieuwegein Centrum is de reistijd zelfs nog 
maar 16 minuten, uitgaand van een gemiddelde 
rijsnelheid van 35 km/u. Dat vergt ongelijkvloerse 
infra en minder haltes.

• Doorstromingsmaatregelen op de parallelstructuur, 
namelijk busstroken langs de A.C. Verhoefweg die 
door Nieuwegein loopt. Op deze weg geldt een 
maximum snelheid van 70 km/u. zodat de reistijd 
niet al te zeer toeneemt en in de spitsuren zelfs gelijk 
blijft (+5 min ten opzichte van free-flow via de A2). De 
route is dan echter wel betrouwbaarder en vanuit de 
regio wordt Nieuwegein west beter bereikbaar 
doordat een aantal buslijnen via deze busbaan 
kunnen rijden. De vraag is echter wat je dan doet met 
de bussen die via de A2 blijven rijden: het lijkt ons 
namelijk onwenselijk om alle bussen via de A.C. 
Verhoefweg te laten rijden: dan komen er wel erg veel 
bussen door Nieuwegein. Als je die bussen laat 
halteren concurreren die tussen Utrecht en 
Nieuwegein bovendien deels met de tram hetgeen 
onwenselijk is. Via Papendorp kunnen de bussen 
congestievrij Utrecht Centraal bereiken. Er kan bij de 
afrit Nieuwegein / IJsselstein een P&R worden 
gerealiseerd. Reistijd naar Utrecht is sneller dan de 
tram, namelijk circa 20 minuten in plaats van 25 min. 
Vanaf de P&R kan ook op de snelle bussen via 
Plettenburgerbaan en Waterlinieweg naar USP 
worden gestapt. Door busbanen langs de 
Waterlinieweg zijn de lijnen uit IJsselstein, Vianen en 
Nieuwegein behoorlijk snel en congestievrij. De 
passage van de rotonde Laagraven bij de A12 kan 
echter nog beter.

• Een volledig vrije busbaan langs de A2 maakt dat 
bussen altijd dezelfde rijtijd zullen hebben. Met 
enkele haltes onderweg zal de reistijd ten opzichte 
van free-flow nu echter niet korter worden , maar 
eerder enkele minuten langer. De route is dan echter 
wel betrouwbaarder en vanuit de regio wordt 
Nieuwegein west beter bereikbaar.  Een inpassing 
oostelijk van de A2 betekent echter wel een zeer 
grote ingreep in de groene zone tussen A2 en de 
bebouwing van Nieuwegein.
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Spaak

Versnellen SUNIJ 

+ HOV-bus MWKZ

Versnellen SUNIJ naar 
metro kwaliteit in Utrecht

Busbaan A.C. Verhoefweg

Busbaan naast A2

+ Wiel

Huidige lijnen

Tangent via Vaartsche
Rijn + as via Lunetten-

Koningsweg

Lunetten-Koningsweg 
+ busbaan A12

Lunetten-Koningsweg + 
busbaan A12 en A27

+ onderdoorgang Oude Rijn

Variantenoverzicht

57

1

2

3

4

Voor de ontwikkeling van HOV in 

de Zuidlob is er voor een opbouw 

gekozen van een netwerk met 

versnellen SUNIJ-lijn via 

bestaande route (variant 1), een 

netwerk metro-achtige tram via 

MWKZ en naar Papendorp (variant 

2), een netwerk met accent op 

HOV-bus en meer 

businfrastructuur (variant 3) en 

een HOV-bus netwerk met volledig 

vrije busbanen langs de A-wegen 

(spaak en wiel, variant 4). 

Bij alle varianten is eerste een 

spaak-variant uitgewerkt, met 

name gericht op het ontsluiten van 

de nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen naar de hoofd-OV 

knooppunten.

De varianten beginnen met een 

overzicht, waarna er twee pagina’s 

zijn met de overzichtskaarten van 

de variant in het groot, daarna 

volgt de beoordeling per variant.

De volgende pagina toont een 

overzicht van de beoordeling van 

de varianten. Hierin is variant 2b 

niet meegenomen, omdat dit een 

kleine wijziging.

+

+

+

+
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Hoofdthema Indicator Variant 1 Variant 2 Variant 2a Variant 3 Variant 4

1. Primaire doelen -
bereikbaar maken van 
wonen en werken: 
a) het beter bereikbaar 

maken van USP
b) ontlasten van het 

verwacht NMCA-
knelpunt Utrecht 
Centraal

c) De ontsluiting van 
nieuwe woon- en 
werklocaties 

d) de bouw van extra 
woningen.

e) bereikbaarheid van 
de bestaande woon-
en werklocaties 
meegenomen 
wordt. 

Capaciteitsknelpunten oplossen en voorkomen: 

• Oplossen huidige knelpunten 
(Utrecht CS/  van Zijstweg)

0 / + ++ / ++ ++ / ++ + / - + / -

• Toekomstige knelpunten 2030 Papendorp-as Papendorp-as Papendorp-as Papendorp-as

Bieden van adequate bereikbaarheid voor de 
volgende doelgroepen.

1a.  Huidige woningen Zuidlob naar 
Utrecht stad, station / USP

+ / 0 ++ / + ++ / + + / + 0 / +

1b.  Nieuwe woningen Zuidlob (tot 2030) + + + + +

1c.  Nieuwe woningen Zuidlob (na 2030) 0 + ++ + ++

2. Utrecht (stad en station) naar werklocaties 
Zuidlob

+ ++ ++ + +

3. Zuidelijke regio naar Utrecht 
(station / USP)

0 / 0 - / + - / + - / 0 + / +

4. Tangentiele stromen 0 + ++ + ++

5. Autoluwe woningen naar hubs + + ++ + +

6. Bestaande P&R’s verbinden met werk en 
recreatieve locaties

0 ++ ++ 0 0

2. Kosten Investeringskosten ± 225 miljoen ± 600 miljoen ± 725 miljoen ± 275 miljoen ± 450 miljoen

Beheer- en
onderhoudskosten

€€ €€€ €€€€ €€ €€€

Exploitatiekosten € €€ €€€ € €

3. Haalbaarheid Haalbaarheid: risico’s, technische inpasbaarheid, 
en realisatietermijn 

+ - - - -

Haalbaarheid: draagvlak omgeving - +/- +/- - --

Ruimtelijke kwaliteit - ++ / - ++ / - - -

4. Doorkijk na 2030 Mogelijkheden tot het doorontwikkelen van het 
OV systeem

0 + ++ 0 0

Extra OV kwaliteit bij stoppen IC’s op Lunetten(-
Koningsweg)

0 + + + +

Bijdrage leveren aan mobiliteitsstrategie 
ontlasting ring Utrecht

0/+ + ++ + ++
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Versnellen SUNIJ

In variant 1 ligt het accent op versnellen van de SUNIJ-lijn 

via bestaande route door kruisingen ongelijkvloers te 

maken en minder haltes. Voor de bus wordt uitgegaan van 

benutten van de bestaande businfrastructuur en gebruik 

van wegen met weinig oponthoud. Het oponthoud op de A2 

wordt hierin niet opgelost, maar met optimalisatie van 

vluchtstrookgebruik wordt de vertraging  voor de bussen 

richting Vianen enigszins beperkt. 

De MWKZ wordt ontsloten door een HOV buslijn die ook de 

bedrijventerreinen in Nieuwegein  en nieuwbouw rondom 

Rijnhuizen ontsluit. Een deel van de bussen kan eindigen bij 

Westraven. Vanaf MWKZ is het wenselijk dat deze as ook 

de binnenstad ontsluit: anders moeten reizigers na één of 

twee haltes alweer overstappen: dat is niet attractief 

genoeg voor een autoluwe woonwijk. Dit kan wel extra 

bussen door de binnenstad betekenen.

59

Leidsche Rijn wordt ontsloten met een extra lijn via 

Papendorp P&R naar het Utrecht Centraal: ook deze 

verbinding moet bij voorkeur verder de stad in rijden. Dit is 

weergegeven met een pijl. De doorverbindingen over het 

station heen vallen buiten de scope van deze studie.

Wiel

In variant 1 is er geen OV-knoop Utrecht Lunetten--

Koningweg, maar rijdt de tangent vanaf Leidsche Rijn via 

Papendorp, Kanaleneiland en een deel van de MWKZ via de 

Waterlinieweg naar Rijnsweerd Noord en USP. 

Variant 1 kan gezien als faseringsvariant waarin de OV-

knoop Utrecht Lunetten-Koningsweg nog niet beschikbaar 

is om Centraal te ontlasten. Het is ook mogelijk deze OV-

knoop alsnog toe te voegen aan deze variant en te bezien 

wat het effect daarvan is. Daarbij kan voor het wiel de 

lijnvoering uit variant 2, 3 of 4 gebruikt worden.
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Variant 1: Versnelde 

SUNIJ-lijn en HOV

Lijnen:

• HOV-as Nieuwegein – Westraven -

MWKZ – Centraal – (Centrum) 

• HOV-Zuid as Vleuten - Papendorp 

MWKZ – Centraal

• Versnelling SUNIJ op bestaande route 

(-3  - 4 min)

• HOV-as Vianen – Utrecht Centraal 

(Brabantliner, SnelBuzz via Papendorp

• Lijn 77 via Papendorp

Infra:

• Vluchtstrookgebruik A2, afrit voor bus 

bij Papendorp

• Enkele ongelijkvloerse kruisingen op 

SUNIJ-lijn, slagbomen en minder haltes

• Doorsteek vanaf Liesboschbrug naar 

Europalaan

• Bestaande busbanen optimaliseren

• Busbanen Europalaan MWKZ -

Westraven, verbeteren OV-knoop 

Westraven

60



01

Variant 1: Versnelde 

SUNIJ-lijn en HOV + 

Wiel
Lijnen:

• HOV-as Nieuwegein – Westraven -

MWKZ – Centraal – (Centrum ) 

• HOV-Zuid as Vleuten - Papendorp 

MWKZ – Centraal

• Versnelling SUNIJ op bestaande route 

(-3 – 4 min)

• HOV-as Leidsche Rijn- Papendorp –

MWKZ – Rijnsweerd - USP

• Lijn 77 via Papendorp

• Lijn 31 en 33 route ongewijzigd

• HOV-as Vianen – Utrecht Centraal 

(Brabantliner, SnelBuzz via Papendorp

61
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Optimalisatie busbaan 

Europalaan

62

Europalaan bestand profiel

Europalaan optimalisatie busbaan
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Haltes variant 1

Bovenaan de haltes in Utrecht, 

onderaan in Nieuwegein.

63

Variant 1: haltes op maaiveld
Versnellen Tram binnen Utrecht
50 - 70 km/u door aanleg 
ongelijkvloerse kruisingen:
• Op en afritten A12 (- 1 min)
• Australiëlaan (- 0,5 min)
• Beneluxbaan Zuid (- 0,5 min)
samenvoegen van twee haltes:
- Halte 5 Mei plein en 24-

Oktober plein (- 0,5 min)

Halte

Instappers 
per etmaal 

(2018) Variant

Utrecht, CS Jaarbeursplein 6533

Utrecht, Graadt van 
Roggenweg 373

Utrecht, 24 Oktoberplein 849 Samen

Utrecht, 5 Meiplein 1321 Samen

Utrecht, Vasco da Gamalaan 804

Utrecht, Kanaleneiland-Zuid 1388

Utrecht, P+R Westraven 642

Nieuwegein, Zuilenstein 1321

Nieuwegein, Batau Noord 530

Nieuwegein, Wijkersloot 401

Nieuwegein, Stadscentrum 1894

Nieuwegein, St. 
Anthoniusziekenhuis 508

Nieuwegein, Doorslag 385

IJsselstein, Hooghe Waerd 397 Vervalt

IJsselstein, Clinckhoeff 430

IJsselstein, Eiteren 354

IJsselstein, Achterveld 317

IJsselstein, Binnenstad 545

IJsselstein, IJsselstein Zuid 323

Nieuwegein, Merwestein 122 Vervalt

Nieuwegein, Fokkesteeg 407

Nieuwegein, Wiersdijk 173

Nieuwegein, Nieuwegein Zuid 388
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Hoofdthema Indicator Variant 1

1. Primaire doelen - bereikbaar maken 
van wonen en werken: 
a) het beter bereikbaar maken van 

USP
b) ontlasten van het verwacht NMCA-

knelpunt Utrecht Centraal
c) De ontsluiting van nieuwe woon-

en werklocaties 
d) de bouw van extra woningen.
e) bereikbaarheid van de bestaande 

woon- en werklocaties 
meegenomen wordt. 

Capaciteitsknelpunten oplossen en voorkomen: 

• Oplossen huidige knelpunten 
(Utrecht CS/  van Zijstweg)

0 / + CS zelf wordt niet ontlast. Aantal busroutes neemt andere route dan van 
Zijstweg. 

• Toekomstige knelpunten 2030 Papendorp-as Forse toename bussen op Papendorp-as

Bieden van adequate bereikbaarheid voor de volgende 
doelgroepen.

1a.  Huidige woningen Zuidlob naar 
Utrecht stad, station / USP

+ / 0 Lichte versnelling SUNIJ, geen verandering USP

1b.  Nieuwe woningen Zuidlob (tot 2030) + Buslijnen MWKZ

1b.  Nieuwe woningen Zuidlob (na 2030) 0 Laagraven krijgt betere verbinding

2. Utrecht (stad en station) naar werklocaties Zuidlob + Geen / weinig extra kansen

3. Zuidelijke regio naar Utrecht 
(station / USP)

0 / 0 Geen veranderingen

4. Tangentiele stromen 0 Tangenten zoals nu. Geen veranderingen

5. Autoluwe woningen naar hubs + Goede verbinding naar Westraven

6. Bestaande P&R’s verbinden met werk en 
recreatieve locaties

0 Geen nieuwe verbindingen.

2. Kosten Investeringskosten ± 225 miljoen

Beheer- en
onderhoudskosten

€€

Exploitatiekosten € Hogere frequenties, meer verbindingen

3. Haalbaarheid Haalbaarheid: risico’s, technische inpasbaarheid, en 
realisatietermijn 

+ Enkele onderdoorgangen en verdwijnen/samenvoegen haltes (bijv. bij 
Ziekenhuis)

Haalbaarheid: draagvlak omgeving - Duidelijk zichtbare infrastructuur door onderdoorgangen

Ruimtelijke kwaliteit -

4. Doorkijk na 2030 Mogelijkheden tot het doorontwikkelen van het OV 
systeem

0 Geen schaalsprong, huidige systeem optimaliseren

Extra OV kwaliteit bij stoppen IC’s op Lunetten(-
Koningsweg)

0 Geen extra verbindingen Lunetten-Koningsweg

Bijdrage leveren aan mobiliteitsstrategie ontlasting 
ring Utrecht

0/+ Mogelijkheid tot P&R bij kruising A2-SUNIJ, echter is de reistijd nog 3 tot 4 
min nog te lang.
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Versnellen SUNIJ naar metro-achtige kwaliteit in Utrecht

In variant 2 wordt de SUNIJ-tram sterk versneld en wordt de 

route verlegd naar de Europalaan zodat de MWKZ met een 

hoogwaardige raillijn ontsloten wordt. Binnen Utrecht wordt 

de SUNIJ tussen Westraven en Jaarbeurs Zuid (2,5 km) in 

een tunnel gelegd. In Nieuwegein wordt, door beveiliging 

van kruisingen met slagbomen en een aantal 

ongelijkvloerse kruisingen naar voorbeeld van de 

omgebouwde Amstelveenlijn (Amsteltram), de reistijd 

korter. Ook wordt het aantal haltes sterk verminderd door 

opheffen of samenvoegen van haltes. De SUNIJ-lijn krijgt zo 

meer een metro-achtig en regionaal karakter met een 

duidelijk kortere reistijd in het voertuig. De frequentie wordt 

verhoogd: elke 10 minuten in plaats van elk kwartier per lijn. 

Binnen Utrecht wordt er dan elke 5 minuten gereden. Daar 

staat tegenover dat de voor- en natransporttijd naar de 

halte toeneemt. Dit moet leiden tot duidelijk meer reizigers 

en meer vervoercapaciteit.

In een extra variant 2a is als optie de tramroute vanaf de 

Beneluxlaan via Plein 45 als tram doorgetrokken tot 

Papendorp P&R. In dit model ligt het voor de hand om ook 

in de binnenstad in te zetten op de tram zodat de 

ontsluiting beter wordt. 

65

Het busnet wordt hierop aangepast en vanaf Vianen rijdt 

een deel van de bussen via Nieuwegein Centrum (overstap 

tram) en het beoogde station Lunetten-Koningsweg naar 

USP.  Vanaf Leidsche Rijn Centrum rijdt een HOV-lijn via 

Papendorp naar het centraal station. 

Als subvariant kan er ook voor worden gekozen de tak naar 

Papendorp als tram uit te voeren en/of station Lunetten-

Koningsweg niet te realiseren (varianten 2a en 2b). 

Wiel

In variant 2 is er een tangent vanaf Westraven die langs 

station Lunetten-Koningsweg rijdt via de bestaande wegen 

in Lunetten en de spoorlijn naast de bestaande fietstunnel 

passeert. Deze tangent kan in de spitsuren ook een groter 

deel van Nieuwegein bedienen: in de variant is gekozen voor 

Galecop omdat dit buiten bereik van de tram ligt. Om de 

kostbare passage van het station Lunetten-Koningweg zo 

goed mogelijk te benutten en de knoopfunctie te versterken 

is ook de HOV as via Nieuwegein Laagraven langs het 

station gelegd. Bijkomend voordeel is dat reizigers uit 

Vianen en verder hier ook op de trein richting Amsterdam of 

Arnhem kunnen stappen zodat Centraal wordt ontlast. 
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P&R

P&R

Variant 2: Versnellen 

SUNIJ + Lunetten 

Koningsweg

Lijnen:

• SUNIJ ongelijkvloers via Europalaan 
en versneld in Nieuwegein en 
IJsselstein (-6 -7 min)

• HOV-as Vianen - Nieuwegein  
Rijnhuizen –Lunetten-Koningsweg -
USP

• HOV-as Leidsche Rijn – Papendorp -
MWKZ – Vaartsche Rijn - USP 

• HOV-as Leidsche Rijn – Papendorp -
MWKZ – Centraal – (binnenstad)

• Lijn 77 via Papendorp, lijn 63, 81, 85, 
90, 94, 195 en 295 aantakken bij 
Nieuwegein Centrum (en deels door 
naar Lunetten- Koningsweg)

• HOV-as Vianen – Utrecht via A2 en 
Papendorp

Infra:

• Vluchtstrookgebruik A2, toe /  afrit voor 
bus bij Papendorp

• Metro-achtige tramroute door MWKZ

• Ongelijkvloerse kruisingen voor tram en 
samenvoegen / verwijderen haltes

• Passage en goede overstaphalte voor 
bus bij station Lunetten-Koningsweg

• Bestaande busbanen optimaliseren

• 2 extra P&R’s: Vianen lekbrug en 
IJsselstein
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P&R

P&R

Variant 2: Versnellen 

SUNIJ + Lunetten-

Koningsweg + WIEL

Lijnen:

• SUNIJ ongelijkvloers via Europalaan 
en versneld in Nieuwegein en 
IJsselstein

• HOV-as Vianen - Nieuwegein  
Rijnhuizen –Lunetten-Koningsweg -
USP

• HOV-as Leidsche Rijn – Papendorp -
MWKZ – Vaartsche Rijn - USP 

• HOV-as Leidsche Rijn – Papendorp -
MWKZ – Centraal – (binnenstad)

• Lijn 77 via Papendorp, lijn 63, 81, 85, 
90, 94, 195 en 295 aantakken bij 
Nieuwegein Centrum (en deels door 
naar Lunetten- Koningsweg)

• HOV-as Vianen – Utrecht via A2 en 
Papendorp

• HOV-as Nwg Galecop – Westraven –
Lunetten-Koningsweg - USP

Infra:

• Vluchtstrookgebruik A2, toe /  afrit voor 
bus bij Papendorp

• Metro-achtige tramroute door MWKZ

• Ongelijkvloerse kruisingen voor tram en 
samenvoegen / verwijderen haltes

• Passage en goede overstaphalte voor 
bus bij station Lunetten-Koningsweg

• Bestaande busbanen optimaliseren

• 2 extra P&R’s: Vianen lekbrug en 
IJsselstein
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P&R

P&R

Variant 2a: Versnellen 

SUNIJ + WIEL + TRAM 

PAPENDORP

Lijnen:

• SUNIJ ongelijkvloers via Europalaan 
en versneld in Nieuwegein en 
IJsselstein

• Tram Papendorp P&R – Utrecht 
Centraal – (binnenstad)

• HOV-as Vianen - Nieuwegein  
Rijnhuizen –Lunetten-Koningsweg -
USP

• HOV-as Vleuten – Papendorp - MWKZ 
– Vaartsche Rijn - USP 

• Lijn 77 via Papendorp, lijn 63, 81, 85, 
90, 94, 195 en 295 aantakken bij 
Nieuwegein Centrum (en deels door 
naar Lunetten- Koningsweg)

• HOV-as Vianen – Utrecht via A2 en 
Papendorp

• HOV-Zuid as  – Vleuten – Papendorp -
Westraven –Lunetten-Koningweg -
USP

Infra:

• Vluchtstrookgebruik A2, toe /  afrit voor 
bus bij Papendorp

• Metro-achtige trambaan door MWKZ

• Ongelijkvloerse kruisingen voor tram en 
samenvoegen / verwijderen haltes

• Passage en goede overstaphalte voor 
bus bij station Lunetten-Koningsweg

• Bestaande busbanen optimaliseren

• 2 extra P&R’s: Vianen lekbrug en 
IJsselstein
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P&R

P&R

Variant 2b: Versnellen 

SUNIJ + WIEL + TRAM 

PAPENDORP. 

Zonder L-K

Lijnen

• SUNIJ ongelijkvloers via Europalaan 
en versneld in Nieuwegein en 
IJsselstein

• HOV-as Vianen - Nieuwegein  
Rijnhuizen –Rijnsweerd - USP

• Tram Papendorp – Centraal -
(Centrum)

• Lijn 77 via Papendorp, lijn 63, 81, 85, 
90, 94, 195 en 295 aantakken bij 
Nieuwegein Centrum (en deels door 
naar USP)

• HOV-as Vianen – Utrecht via A2 en 
Papendorp

• HOV-Zuid as Vleuten – Papendorp  –
Westraven – Rijnsweerd - USP

Infra:

• Vluchtstrookgebruik A2, toe /  afrit voor 
bus bij Papendorp

• Metro-achtige trambaan door MWKZ

• Ongelijkvloerse kruisingen voor tram en 
samenvoegen / verwijderen haltes

• Passage en goede overstaphalte voor 
bus bij station Lunetten-Koningsweg

• Bestaande busbanen optimaliseren

• 2 extra P&R’s: Vianen lekbrug en 
IJsselstein
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Infrastructurele 

inpassing variant 2

Met deels ongelijkvloerse 

infrastructuur en haltes.

70

Ongelijkvloerse passage (-1) 
A12, Hollantlaan en Europaplein

Via maaiveld: aansluiting in bustunnel
Anne Frankplein lijkt niet mogelijk
Afbuigen naar Graadt van Roggenweg is 
aandachtspunt

Trambaan via Europalaan
metro-achtig
Haltes op maaiveld 

Amsteltram halte Kronenburg
30 km/u
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Inpassing tram op de 

Europalaan

71

Europalaan bestand profiel

Europalaan tram

Voorbeeld: IJtram
Amsterdam (gem. 25 km/u)

Stadsboulevard. Visie MWKZ (20 –
22 km/u)
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Infrastructuur variant 

2

Inpassing tram met volledige 

ondertunneling (35 km/u)

72

Ongelijkvloerse 
passage (-1) A12, 
Hollantlaan en  
rotonde Europaplein

Beëindiging tramtunnel is aandachtspunt:
ongelijkvloerse passage Anne Frankplein op 1-
1 is niet mogelijk ivm bustunnel naar van 
Zijstweg

Trambaan via Europalaan
Ondiepe tunnel over hele 
lengte (2,5 km)

Düsseldorf Wehrhahnlinie
35 m/u
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Haltes variant 2

Bovenaan Utrecht. Onderaan 

Nieuwegein en IJsselstein.

In plaats van het samenvoegen 

van Zuilenstein en Batau Noord 

kan ook worden gekozen voor het 

overslaan van hakte Wijkersloot. 

Dit levert dezelfde rijtijdwinst en is 

stedenbouwkundig eenvoudiger. 

73

Halte

Instappers 
per etmaal 

(2018) Variant

Utrecht, CS Jaarbeursplein 6533

Utrecht, Graadt van 
Roggenweg 373

Utrecht, 24 Oktoberplein 849

Utrecht, 5 Meiplein 1321 MWKZ

Utrecht, Vasco da Gamalaan 804 MWKZ

Utrecht, Kanaleneiland-Zuid 1388 Vervalt

Utrecht, P+R Westraven 642

Nieuwegein, Zuilenstein 1321 Samen

Nieuwegein, Batau Noord 530 Samen

Nieuwegein, Wijkersloot 401

Nieuwegein, Stadscentrum 1894

Nieuwegein, St. 
Anthoniusziekenhuis 508 Vervalt

Nieuwegein, Doorslag 385

IJsselstein, Hooghe Waerd 397 Vervalt

IJsselstein, Clinckhoeff 430

IJsselstein, Eiteren 354 Vervalt

IJsselstein, Achterveld 317

IJsselstein, Binnenstad 545

IJsselstein, IJsselstein Zuid 323

Nieuwegein, Merwestein 122 Vervalt

Nieuwegein, Fokkesteeg 407

Nieuwegein, Wiersdijk 173 Vervalt

Nieuwegein, Nieuwegein Zuid 388
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Infrastructurele 

inpassing

Aandachtspunt zijn de plannen 

voor de verbreding van de A12.

Inpassing van de HOV-bus op de 

trambaan tussen Lunetten en USP 

leidt volgens 

veiligheidsregelgeving mogelijk tot 

een lagere snelheid van de tram en 

de bus. Dit dient bij de keuze van 

de route nog nader te worden 

meegewogen.

74

Passage Utrecht Lunetten (zowel Variant 2 en 3)

Inpassing busbaan tangent
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Hoofdthema Indicator Variant 2

1. Primaire doelen - bereikbaar maken 
van wonen en werken: 
a) het beter bereikbaar maken van 

USP
b) ontlasten van het verwacht NMCA-

knelpunt Utrecht Centraal
c) De ontsluiting van nieuwe woon-

en werklocaties 
d) de bouw van extra woningen.
e) bereikbaarheid van de bestaande 

woon- en werklocaties 
meegenomen wordt. 

Capaciteitsknelpunten oplossen en voorkomen: 

• Oplossen huidige knelpunten 
(Utrecht CS/  van Zijstweg)

++ / ++ Minder grote focus op CS en van Zijstweg door de vork vanuit het zuiden 
naar L-K en twee wielen: klein wiel via Vaartsche Rijn en groot wiel naar L-
K. Extra reizigers SUNIJ door metro kwaliteit zorgen wel voor meer 
reizigers op knoop Utrecht Centraal

• Toekomstige knelpunten 2030 Papendorp-as Forse toename bussen op Papendorp as

Bieden van adequate bereikbaarheid voor de volgende 
doelgroepen.

1a.  Huidige woningen Zuidlob naar 
Utrecht stad, station / USP

++ / + Versnelde tram Nieuwegein, IJsselstein. Vork naar USP.

1b.  Nieuwe woningen Zuidlob (tot 2030) + Hoogwaardige tram MWKZ

1c.  Nieuwe woningen Zuidlob (na 2030) + Snelle tram naar Westraven en vanuit daar A12 zone.  Door hogere 
snelheid is het mogelijk op grotere afstand v/d halte woningbouw toe te 
voegen.

2. Utrecht (stad en station) naar werklocaties Zuidlob ++ Snelle verbinding Papendorp en Westraven

3. Zuidelijke regio naar Utrecht 
(station / USP)

- / + Aantal directe verbindingen naar CS verdwijnt, wel vork naar USP.

4. Tangentiele stromen + Klein wiel en half groot wiel. 

5. Autoluwe woningen naar hubs + Goede verbinding naar Westraven

6. Bestaande P&R’s verbinden met werk en 
recreatieve locaties

++ Door wiel en metro-achtige verbinding zijn Papendorp en Westraven zeer 
goed verbonden.

2. Kosten Investeringskosten ± 600 miljoen

Beheer- en
onderhoudskosten

€€€ Beheer van onderdoorgangen en tunnel

Exploitatiekosten €€ Hogere frequenties, meer verbindingen

3. Haalbaarheid Haalbaarheid: risico’s, technische inpasbaarheid, en 
realisatietermijn 

- Tunnel bouwen en aantal meer samenvoegen. Daarnaast ook passages 
L-K.

Haalbaarheid: draagvlak omgeving +/- Tunnel door Utrecht scoort goed. In Nieuwegein overgangen en 
slagbomen (ahob’s). 

Ruimtelijke kwaliteit ++ / - Idem aan bovenstaande.

4. Doorkijk na 2030 Mogelijkheden tot het doorontwikkelen van het OV 
systeem

+ Schaalsprong door metro-achtige verbinding. 

Extra OV kwaliteit bij stoppen IC’s op Lunetten(-
Koningsweg)

+ Bediening Lunetten-Koningsweg

Bijdrage leveren aan mobiliteitsstrategie ontlasting 
ring Utrecht

+ Door snellere SUNIJ kan P&R bij kruising A2-SUNIJ gerealiseerd worden.
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Hoofdthema Indicator Variant 2 Variant 2a

1. Primaire doelen - bereikbaar 
maken van wonen en werken: 
a) het beter bereikbaar maken 

van USP
b) ontlasten van het verwacht 

NMCA-knelpunt Utrecht 
Centraal

c) De ontsluiting van nieuwe 
woon- en werklocaties 

d) de bouw van extra woningen.
e) bereikbaarheid van de 

bestaande woon- en 
werklocaties meegenomen 
wordt. 

Capaciteitsknelpunten oplossen en voorkomen: 

• Oplossen huidige knelpunten 
(Utrecht CS/  van Zijstweg)

++ / ++ ++ / ++ Minder grote focus op CS en van Zijstweg door de vork vanuit het 
zuiden naar L-K en twee wielen: wiel via Vaartsche Rijn en wiel 
naar L-K.

• Toekomstige knelpunten 2030 Papendorp-as

Bieden van adequate bereikbaarheid voor de 
volgende doelgroepen.

1a.  Huidige woningen Zuidlob naar 
Utrecht stad, station / USP

++ / + ++ / + Versnelde tram Nieuwegein, Ijsselstein. Vork naar USP.

1b.  Nieuwe woningen Zuidlob (tot 2030) + + Versnelde tram MWKZ 

1c.  Nieuwe woningen Zuidlob (na 2030) + ++ Snelle tram naar Westraven en wiel verbinding door A12 zone.

2. Utrecht (stad en station) naar werklocaties 
Zuidlob

++ ++ Snelle verbinding Papendorp en Westraven

3. Zuidelijke regio naar Utrecht 
(station / USP)

- / + - / + Aantal directe verbindingen naar CS verdwijnt, wel vork naar USP.

4. Tangentiele stromen + ++ Klein wiel en groot wiel.

5. Autoluwe woningen naar hubs + ++ Goede verbinding naar Westraven en Papendorp (zowel tram als 
tangent)

6. Bestaande P&R’s verbinden met werk en 
recreatieve locaties

++ ++ Door wiel en metro-achtige verbiding zijn Papendorp en 
Westraven zeer goed verbonden.

2. Kosten Investeringskosten ± 600 miljoen ± 725 miljoen

Beheer- en
onderhoudskosten

€€€ €€€€ Beheer van onderdoorgangen, tunnel en extra tram

Exploitatiekosten €€ €€€ Hogere frequenties, meer verbindingen, extra tram.

3. Haalbaarheid Haalbaarheid: risico’s, technische 
inpasbaarheid, en realisatietermijn 

- - Tunnel bouwen en aantal meer samenvoegen. Daarnaast ook 
passages L-K.

Haalbaarheid: draagvlak omgeving +/- +/- Tunnel door Utrecht scoort goed. In Nieuwegein overgangen en 
slagbomen (ahob’s). 

Ruimtelijke kwaliteit ++ / - ++ / -

4. Doorkijk na 2030 Mogelijkheden tot het doorontwikkelen van het 
OV systeem

+ ++ Schaalsprong door metro-achtige verbinding , plus mogelijkheid 
tot doorkoppelen naar de binnenstad

Extra OV kwaliteit bij stoppen IC’s op Lunetten(-
Koningsweg)

+ + Bediening Lunetten-Koningsweg

Bijdrage leveren aan mobiliteitsstrategie 
ontlasting ring Utrecht

+ ++ Door snellere SUNIJ kan P&R bij kruising A2-SUNIJ gerealiseerd 
worden. Daarbij ook kans voor P&R de Meern voorbij Papendorp.
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Busbaan AC Verhoefweg

In variant 3 wordt ingezet op het omleggen van een deel 

van de bussen van de A2 naar de A.C. Verhoefweg. Dit is 

grotendeels een 70 km/u weg waarlangs dan vrij liggende 

businfrastructuur wordt aangelegd. In de kosten is 

uitgegaan van de duurste variant: door omzetten van een 

bestaande rijstrook in een doelgroepstrook voor bus en 

vrachtverkeer kunnen de kosten veel lager worden, maar 

neemt de capaciteit voor het autoverkeer wel af. De route is 

niet sneller dan via de A2, behalve bij sterke congestie, 

maar wel betrouwbaarder. Voordeel is verder dat 

Nieuwegein een betere ontsluiting krijgt naar het zuiden. 

Bepaald moet nog worden welke buslijnen deze route dan 

gaan volgen. Via de busbanen in Papendorp en de busbaan 

Transwijk rijden deze bussen naar het station. Hiervoor is 

gekozen omdat bussen uit de streek nooit verder door 

zullen rijden dan Utrecht Centraal. 

Wanneer die bussen via de MWKZ rijden ontstaat daar een 

ongewenste mix van bussen die wel en niet doorrijden over 

het station heen. De bussen uit Galecop rijden via de MWKZ 

naar het station en (bij voorkeur) verder via de binnenstad 

naar een andere bestemming. De MWKZ wordt ook met 

deze lijn ontsloten. De frequentie vanuit het centrum tot 

Westraven zal hoger moeten zijn om voldoende HOV-

kwaliteit te bieden. 77

De tram is in deze variant vrijwel  ongewijzigd en zal 

concurrentie ondervinden van de bus. Eventueel kan in deze 

variant ook een versnelling van de tram worden opgenomen 

door aanleg van enkele ongelijkvloerse kruisingen en het 

opheffen van enkele haltes. 

Wiel

In variant 3 is er een snelle tangent toegevoegd die in 

Lunetten en USP gelijk is aan die van variant 2. Tussen 

Papendorp en Waterlinieweg wordt uitgegaan van een 

vrijliggende busbaan langs de zuidkant van de A12. Deze is 

pas zinvol wanneer hier grote ontwikkelingen gerealiseerd 

worden.
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Variant 3: Busbaan AC 

Verhoefweg

Lijnen:

• HOV-as Nieuwegein Centrum via twee 
takken – Westraven - MWKZ –
Centraal – (binnenstad)

• HOV-as Leidsche Rijn – Papendorp 
MWKZ – Centraal

• SUNIJ ongewijzigde route

• Leidsche Rijn Centrum – Papendorp 
– Centraal

• Schoonhoven - IJsselstein – Utrecht 
via AC Verhoefweg

• HOV-as Vianen – Nieuwegein -
Utrecht Centraal via AC Verhoefweg 
en Papendorp

• Bussen vanaf A2 deels via busbaan 
lans AC Verhoefweg 

Infra:

• Busbaan langs AC Verhoefweg

• Bus toe- en afrit A2 Papendorp

• Busbaan door MWKZ

• Bestaande busbanen optimaliseren
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Variant 3: Busbaan AC 

Verhoefweg + wiel

Lijnen:

• HOV-as Nieuwegein Centrum via twee 
takken – Westraven - MWKZ –
Centraal – (binnenstad)

• HOV-as Leidsche Rijn – Papendorp 
MWKZ – Centraal

• SUNIJ ongewijzigde route

• Leidsche Rijn Centrum – Papendorp 
– Centraal

• Schoonhoven - IJsselstein – Utrecht 
via AC Verhoefweg

• HOV-as Vianen – Nieuwegein -
Utrecht Centraal via AC Verhoefweg 
en Papendorp

• Bussen vanaf A2 deels via busbaan 
lans AC Verhoefweg 

Infra:

• Busbaan langs AC Verhoefweg

• Bus toe- en afrit A2 Papendorp

• Busbaan langs A12 Zuid

• Passage en goede overstaphalte voor 
bus bij station Lunetten-Koningsweg

• Busbaan door MWKZ

• Bestaande busbanen optimaliseren
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Inpassing busbaan op 

AC Verhoefweg

80

AC Verhoefweg bestaand profiel

AC Verhoefweg busbaan
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Infrastructurele 

inpassing

81

HOV busbaan Papendorp –
Lunetten – variant 3

Eén of twee haltes 
voor een perfecte 

overstap?

Optimalisatie passage 
rotonde?

Baan uitbuigen voor 
aansluiting op 

Transferium en tram?
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Hoofdthema Indicator Variant 3

1. Primaire doelen - bereikbaar maken 
van wonen en werken: 
a) het beter bereikbaar maken van 

USP
b) ontlasten van het verwacht NMCA-

knelpunt Utrecht Centraal
c) De ontsluiting van nieuwe woon-

en werklocaties 
d) de bouw van extra woningen.
e) bereikbaarheid van de bestaande 

woon- en werklocaties 
meegenomen wordt. 

Capaciteitsknelpunten oplossen en voorkomen: 

• Oplossen huidige knelpunten 
(Utrecht CS/  van Zijstweg)

+ / - Meer bussen op CS, maar minder via de van Zijstweg.

• Toekomstige knelpunten 2030 Papendorp-as

Bieden van adequate bereikbaarheid voor de volgende 
doelgroepen.

1a.  Huidige woningen Zuidlob naar 
Utrecht stad, station / USP

+ / + Busbaan door Nieuwegein. Sterk wiel naar USP.

1b.  Nieuwe woningen Zuidlob (tot 2030) + Busbaan MWKZ. 

1c.  Nieuwe woningen Zuidlob (na 2030) + Door wiel is A12-zone goed ontsloten.

2. Utrecht (stad en station) naar werklocaties Zuidlob + Wiel ontsluit de werkgebieden goed vanaf secundaire stations. 

3. Zuidelijke regio naar Utrecht 
(station / USP)

- / 0 Wel betrouwbaar maar minder snel.

4. Tangentiele stromen + Sterk wiel

5. Autoluwe woningen naar hubs + HOV verbinding MWKZ en beurskwartier naar Westraven. 

6. Bestaande P&R’s verbinden met werk en 
recreatieve locaties

0 Geen extra kwaliteit.

2. Kosten Investeringskosten ± 275 miljoen

Beheer- en
onderhoudskosten

€€ Extra busbanen

Exploitatiekosten € Gering aantal extra lijnen en frequenties.

3. Haalbaarheid Haalbaarheid: risico’s, technische inpasbaarheid, en 
realisatietermijn 

- Wiel is moeilijk te realiseren vooral als busbaan zuidzijde A12

Haalbaarheid: draagvlak omgeving - Forse ingrepen in Nieuwegein rondom AC Verhoefweg

Ruimtelijke kwaliteit - Busbaan AC Verhoefweg maakt van groene weg een grote 
verkeersruimte.

4. Doorkijk na 2030 Mogelijkheden tot het doorontwikkelen van het OV 
systeem

0 Verandering van huidig systeem, geen schaalsprong.

Extra OV kwaliteit bij stoppen IC’s op Lunetten(-
Koningsweg)

+ Sterk wiel werkt goed samen met Lunetten-Koningsweg.

Bijdrage leveren aan mobiliteitsstrategie ontlasting 
ring Utrecht

+ Mogelijkheid tot creëren P&R bij kruising busbaan en A2 met 
congestievrije route.
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Busbaan naast de A2

In variant 4 is gekozen voor een zeer hoogwaardige, vrije 

busbaan oostelijk van de A2. Deze busbaan zorgt enerzijds 

voor een betrouwbare, congestie vrije route voor alle 

busverkeer vanaf het zuiden naar Utrecht, anderzijds kan 

door een aantal haltes op te nemen in de route krijgt de 

westkant van Nieuwegein een snellere verbinding met 

Utrecht, maar ook richting het zuiden. Inpassing van deze 

busbaan is ruimtelijk mogelijk, maar loopt wel door de 

groene buffer tussen A2 en de bebouwing van Nieuwegein. 

Een goedkoper en ruimtelijk minder ingrijpend alternatief is 

om de vluchtstroken om te bouwen naar bus stroken, dan is 

er alleen geen halteplaats mogelijk in Nieuwegein.

Via een passage van de A12 bij Oudenrijn wordt een 

doorsteek naar Papendorp gemaakt. Die passage kan ook 

worden benut voor de tangentverbinding vanaf Leidsche 

Rijn via Papendorp en A12 zone naar Lunetten-Koningsweg 

en USP. De tangent loopt via de Taludweg en Westraven 

naar een vrijliggende busbaan zuidelijk van de A12. Zo 

wordt de lastige inpassing rondom de kruising van het 

Amsterdam-Rijnkanaal vermeden. Deze vrijliggende 

busbaan kruist westelijk van de A27 de A12 en loopt via 

station Lunetten-Koningsweg naar de HOV-trambaan 

richting USP.

83

De MWKZ wordt ontsloten met twee buslijnen die 

uitwaaieren naar Nieuwegein. Bij Westraven kan op de 

tangent worden gestapt en bij de eindhalte van de lijn in 

Nieuwegein Galecop op de HOV-as langs de A2. De tram is 

in deze variant vrijwel ongewijzigd. Eventueel kan in deze 

variant ook een versnelling van de tram worden opgenomen 

door aanleg van enkele ongelijkvloerse kruisingen en het 

opheffen van enkele haltes (zoals beschreven in variant 1). 

Ook een routewijziging van de SUNIJ-lijn via MWKZ op 

maaiveld zou passen in deze variant. Een versnelling van de 

SUNIJ-lijn past niet in deze variant omdat hier juist op HOV-

bus wordt ingezet voor regionale verplaatsingen.

Bij elke variant is ook een wielvariant uitgewerkt die het 

radiale netwerk aanvult en de route via het centrum en de 

Centrum Knoop (Utrecht Centraal) ontlast.

Wiel

In variant 4 maakt de snelle tangent gebruik van een 

onderdoorgang van de A12 bij Oudenrijn en rijdt vervolgens 

via de Galecopperlaan en Taludweg naar Laagraven. Vanaf 

daar rijdt deze via een vrijliggende busbaan aan de zuidzijde 

van de A12 die de A12 kruist en via de westzijde van de A27 

naar station Lunetten-Koningsweg voert. Op deze manier 

ontstaat de snelste verbinding, maar dit vergt ook de 

hoogste investeringen.
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Variant 4: Busbaan 

naast A2

Lijnen:

• HOV-as Nieuwegein Galecop / 

Centrum – Westraven - MWKZ –

Centraal – (binnenstad)

• SUNIJ ongewijzigde route

• HOV-as Leidsche Rijn - Papendorp -

Centraal

• HOV-as Vianen – IJsselstein / 

Nieuwegein West – Papendorp -

Utrecht Centraal via busbaan langs A2 

Infra:

• Vrije busbaan langs oostzijde van A2 

met enkele haltes

• Onderdoorgang A12 bij Oudenrijn voor 

bus

• Busbaan door MWKZ

• P&R bij Nieuwegein / IJsselstein

• Bestaande busbanen optimaliseren

84

P&R

P&R
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Variant 4: Busbaan 

naast A2 + wiel

Lijnen:

• HOV-as Nieuwegein Galecop / 

Centrum – Westraven - MWKZ –

Centraal – (binnenstad)

• SUNIJ ongewijzigde route

• HOV-as Leidsche Rijn - Papendorp -

Centraal

• HOV-as Vianen – IJsselstein / 

Nieuwegein West – Papendorp -

Utrecht Centraal via busbaan langs A2 

• HOV-as Leidsche Rijn - Papendorp –

Nwg Galecop – Westraven – A12 

zone Zuid – Lunetten / Koningsweg -

USP

Infra:

• Vrije busbaan langs oostzijde van A2 

met enkele haltes

• Onderdoorgang A12 bij Oudenrijn voor 

bus

• Busbaan door MWKZ

• P&R bij Nieuwegein / IJsselstein

• Bestaande busbanen optimaliseren

• Vrijliggende busbaan zuidelijk van A12 

en westelijk van A27

• Passage en goede overstaphalte voor 

bus bij station Lunetten-Koningsweg85

P&R

P&R



01
86

HOV busbaan Papendorp – Lunetten

Eén of twee haltes voor 
een perfecte overstap?

Onderdoorgang?

Nader onderzoek 
naar passage A12 

Oudenrijn
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Inpassingsschets 

busbaan

Voorbeeld van halte en busbaan 

bij de Nedereindseweg. In groen 

het talud in blauw een sloot ter 

afscheiding. 

87
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Hoofdthema Indicator Variant 4

1. Primaire doelen - bereikbaar maken 
van wonen en werken: 
a) het beter bereikbaar maken van 

USP
b) ontlasten van het verwacht NMCA-

knelpunt Utrecht Centraal
c) De ontsluiting van nieuwe woon-

en werklocaties 
d) de bouw van extra woningen.
e) bereikbaarheid van de bestaande 

woon- en werklocaties 
meegenomen wordt. 

Capaciteitsknelpunten oplossen en voorkomen: 

• Oplossen huidige knelpunten 
(Utrecht CS/  van Zijstweg)

+ / - Meer bussen op CS, maar minder via de van Zijstweg.

• Toekomstige knelpunten 2030 Papendorp-as

Bieden van adequate bereikbaarheid voor de volgende 
doelgroepen.

1a.  Huidige woningen Zuidlob naar 
Utrecht stad, station / USP

0 / + Snellere verbinding westkant Nieuwegein. USP door wiel goed bereikbaar.

1b.  Nieuwe woningen Zuidlob (tot 2030) + Busbaan MWKZ

1c.  Nieuwe woningen Zuidlob (na 2030) ++ Sterk wiel ontsluit A12 zone met extra stops en hoge snelheid.

2. Utrecht (stad en station) naar werklocaties Zuidlob + Wiel verbindt de werklocaties goed met secundaire stations.

3. Zuidelijke regio naar Utrecht 
(station / USP)

+ / + Versnelling door busbaan A2. In combinatie met het Wiel ook naar USP.

4. Tangentiele stromen ++ Zeer sterk wiel.

5. Autoluwe woningen naar hubs + Goede verbinding Papendorp en Westraven met bouwlocaties.

6. Bestaande P&R’s verbinden met werk en 
recreatieve locaties

0 Geen verandering.

2. Kosten Investeringskosten ± 450 miljoen

Beheer- en
onderhoudskosten

€€€ Lange busbaan A2 en wiel. 

Exploitatiekosten € Door snelle verbindingen maar klein aantal extra bussen nodig. 

3. Haalbaarheid Haalbaarheid: risico’s, technische inpasbaarheid, en 
realisatietermijn 

- Busbaan en stations A2 is landschappelijk moeilijk. Het wiel is langs de 
A27 en de spoorlijn is moeilijk te realiseren.

Haalbaarheid: draagvlak omgeving -- Inkrimping park A2. 

Ruimtelijke kwaliteit - Inkrimping park A2. 

4. Doorkijk na 2030 Mogelijkheden tot het doorontwikkelen van het OV 
systeem

0 Geen schaalsprong, meer inzet op bussen de Utrecht Zuidwest in.

Extra OV kwaliteit bij stoppen IC’s op Lunetten(-
Koningsweg)

+ Sterk wiel sluit aan op Lunetten-Koningsweg.

Bijdrage leveren aan mobiliteitsstrategie ontlasting 
ring Utrecht

++ Mogelijkheid tot creëren P&R’s langs de A2 en A27 bij Vianen.
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Exploitatiekosten

Overzicht verschillen in 

exploitatiekosten t.o.v. 0 scenario.

90

Variant 1 Variant 2

MEER KOSTEN MINDER KOSTEN MEER KOSTEN MINDER KOSTEN

Lijn 65 via MWKZ naar 
Centraal, route iets langer

rijtijdwinst van 3 -4 minuten op 
SUNIJ-lijn bij gelijke intervallen

Hogere frequentie op SUNIJ-
lijn: elke 5 minuten tot Nwg 
Centrum, elke 10 -15 min naar 
Ijsselstein en Nwg Zuid

rijtijdwinst van 6 -7 minuten op 
SUNIJ-lijn

Hogere frequentie Westraven -
MWKZ - Centraal

Afrit A2 Papendorp zorgt voor 
3 min kortere route voor 6 
streek buslijnen

Eventuele doorkoppeling via 
Vredeburg

Buslijn Lunetten - USP 
geintegreed in HOV-as

HOV-Zuid Vleuten - Papendorp 
- Centraal 

Lijn 18 opheffen, lijn 24 
inkorten in aansluiting op 
HOV-Zuid

Route Westraven - USP via 
Lunetten - Koningsweg

opheffing tramtraject via 
Beneluxlaan

EVENTUEEL: Tram naar 
Papendorp

Buslijnen 63, 81,85,90.94,195 
en 295 aantakken op SUNIJ 
lijn bij Nwg Centrum, deels 
door naar USP, lijn 31 en 33 
hierin integreren

EVENTUEEL: Tram naar P&R 
langs A12 bij De Meern

EVENTUEEL: HOV-Zuid Vleuten 
- Papendorp naar Westraven
en gekoppeld tot wiel naar USP

Variant 3 Variant 4

MEER KOSTEN MINDER KOSTEN MEER KOSTEN MINDER KOSTEN

7 Buslijnen via busbaan AC 
Verhoef weg, hogere 
betrouwbaarheid, maar iets 
langzamer in daluren

Buslijn Lunetten - USP 
geintegreed in HOV-as

Hogere frequentie op Wiel 
Leidsche Rijn - Papendorp -
Westraven -

Wiel Papendorp - Westraven -
Lunetten-Koningsweg is 
sneller door vrije infra

Lijn 65 via MWKZ naar 
Centraal, route iets langer

Wiel Papendorp - Westraven -
Lunetten-Koningsweg is 
sneller door vrije infra

Wiel Papendorp - Westraven
bedient ook Galecop en is 
daarmee iets langzamer

Snelle HOV-route langs A2: 
betrouwbare route, lijn 77 
sneller
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Infrastructurele aanpassing variant 1 Kosteninschatting

Doorsteek Liesboschbrug 0 - 2 miljoen

vluchtstrookgebruik A2 optimaliseren 2 - 10 miljoen

toe-afrit Papendorp - A2 2 - 10 miljoen

Busbaan MWKZ (europalaan Noord en Zuid) 2 - 10 miljoen

P&R Papendorp 25 - 100 miljoen

onderdoorgang voor tram bij toe en afritten A12 en 
Hollantlaan 25 - 100 miljoen

onderdoorgang voor tram rotonde Benelux 25 - 100 miljoen

onderdoorgang voor tram Kon Wilhelminalaan 25 - 100 miljoen

ongelijkvloerse kruising Sweelincklaan 10 - 25 miljoen

haltes Zuilestein en Batau-Noord samenvoegen 2 - 10 miljoen

6 haltes saneren 2 - 10 miljoen

Doorsteek Liesboschbrug 0 - 2 miljoen

Totaal ± 225 miljoen

Kosteninschatting 

variant 1

Er zijn 5 categorieën aangehouden 

voor de kosteninschatting:

• 0 - 2 miljoen

• 2 - 10 miljoen

• 10 - 25 miljoen

• 25 - 100 miljoen

• 100 + miljoen
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Infrastructurele aanpassing variant 2 Kosteninschatting

onderdoorgang voor tram bij toe en afritten A12 en Hollantlaan 25 - 100 miljoen

onderdoorgang voor tram rotonde Benelux 10 - 25 miljoen

onderdoorgang voor tram Kon Wilhelminalaan 10 - 25 miljoen

passage HOV bus Lunetten-Koningsweg 25 - 100 miljoen

toe-afrit Papendorp - A2 10 - 25 miljoen

ongelijkvloerse kruising Sweelincklaan 10 - 25 miljoen

haltes Zuilestein en Batau-Noord samenvoegen 10 - 25 miljoen

6 haltes saneren 0 - 2 miljoen

Bestaande busbanen optimaliseren 10 - 25 miljoen

P&R bij Ijsselstein en Vianen 2 - 10 miljoen

P&R Papendorp 25 - 100 miljoen

Meerkosten hele traject Westraven - Jaarbeurs ongelijkvloers inclusief 3 
compacte stations 375 miljoen

Totaal deel 1 ± 600 miljoen

Tram Papendorp 25 - 100 miljoen

Tram naar regionale P&R aan A12 25 - 100 miljoen

P&R A12 De Meern 10 - 25 miljoen

Totaal deel 2 ± 125 miljoen

Kosteninschatting 

variant 2

Er zijn 5 categorieën aangehouden 

voor de kosteninschatting:

• 0 - 2 miljoen

• 2 - 10 miljoen

• 10 - 25 miljoen

• 25 - 100 miljoen

• 100 + miljoen

* Los geraamd obv 150 mil per km
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Infrastructurele aanpassing variant 3 Kosteninschatting

Busbaan AC Verhoefweg 10 - 25 miljoen

toe-afrit Papendorp - A2 2 - 10 miljoen

Bestaande busbanen optimaliseren 10 - 25 miljoen

P&R Papendorp 25 - 100 miljoen

P&R bij IJsselstein en Vianen 2 - 10 miljoen

Busbaan MWKZ 10 - 25 miljoen

passage HOV bus Lunetten-Koningsweg 25 - 100 miljoen

Busbaan A12 Zuid inclusief brug en passages toe-
en afritten 100 + miljoen

Totaal ± 275 miljoen

Kosteninschatting 

variant 3

Er zijn 5 categorieën aangehouden 

voor de kosteninschatting:

• 0 - 2 miljoen

• 2 - 10 miljoen

• 10 - 25 miljoen

• 25 - 100 miljoen

• 100 + miljoen
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Infrastructurele aanpassing variant 4 Kosteninschatting

Busbaan langs oostzijde A2 100 + miljoen

passage knooppunt Oudenrijn 25 - 100 miljoen

Bestaande busbanen optimaliseren 25 - 100 miljoen

P&R Papendorp 2 - 10 miljoen

P&R bij IJsselstein en Vianen 10 - 25 miljoen

Busbaan MWKZ 25 - 100 miljoen

passage HOV bus Lunetten-Koningsweg 100 + miljoen

Busbaan A12 Zuid - Lunetten inclusief 
onderdoorgang A12 100 + miljoen

Totaal ± 450 miljoen

Kosteninschatting 

variant 4

Er zijn 5 categorieën aangehouden 

voor de kosteninschatting:

• 0 - 2 miljoen

• 2 - 10 miljoen

• 10 - 25 miljoen

• 25 - 100 miljoen

• 100 + miljoen
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Voorwoord
Met het Ontwikkelperspectief Utrecht Nabij schetsen we een toekomstbeeld 
voor de Metropoolregio Utrecht tot 2040, met een doorkijk naar 2050. We 
geven hiermee een krachtig antwoord op de grote uitdagingen waarvoor we 
gezamenlijk staan: voldoende woningen voor iedereen, een grote diversiteit 
aan werklocaties van kantoren tot maakindustrie, behoud van een goede 
bereikbaarheid, kwalitatief hoogwaardige en goed bereikbare landschappen 
en een voortvarende aanpak van de leefbaarheidsopgaven. Kortom: gezond 
leven in een stedelijke regio voor iedereen. 

We zijn trots op de richting die we met Utrecht Nabij geven aan de 
ontwikkeling van de regio. En trots op de samenwerking waarmee we dit voor 
elkaar hebben gekregen. 

Het Ontwikkelperspectief is een visie, géén vastomlijnd plan. In 2021 werken 
we de visie in vervolgstappen verder uit en blijven we met elkaar samenwerken 
en overleggen. Het Ontwikkelpad wordt periodiek geijkt en bijgesteld. 
Gezamenlijk vervolgonderzoek kan immers aanleiding geven tot bijsturing en 
aanscherping. Met het vaststellen van dit ontwikkelperspectief 

kunnen we elkaar ook aanspreken indien beslissingen genomen worden die 
niet rijmen met het pad.

Als bestuurders van de betrokken partijen verbinden we ons aan dit 
perspectief en spannen we ons maximaal in om de visie en het Ontwikkelpad 
de basis te laten zijn voor verder onderzoek, uitwerking en doorwerking in 
producten als de Nationale Omgevingsvisie, de Omgevingsvisie provincie 
Utrecht, het Integraal Ruimtelijk Perspectief van de U16 en gemeentelijke 
omgevingsvisies, maar ook in vervolgafspraken in het Bestuurlijk Overleg 
Leefomgeving en in het Bestuurlijk Overleg MIRT. Ieder vanuit zijn of haar 
eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Daarmee dragen we allemaal bij 
aan het versterken van het Stedelijk Netwerk Nederland zoals omschreven in 
de Nationale Omgevingsvisie.

De komende jaren is er nog veel werk aan de winkel om de visie tot uitvoering 
te brengen. Maar dankzij de goede samenwerking en het wenkend 
Ontwikkelperspectief zijn we ervan overtuigd dat we hierin slagen. We gaan 
samen aan de slag met Utrecht Nabij!

 Cora van Nieuwenhuizen
Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat 

 Arne Schaddelee
Gedeputeerde provincie Utrecht en 

voorzitter programmaraad U Ned

 Stientje van Veldhoven
Staatssecretaris van Infrastructuur en 

Waterstaat

 Kajsa Ollongren
Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties

Lot van Hooijdonk
Wethouder gemeente Utrecht

Huib van Essen
Gedeputeerde provincie Utrecht

 Wolter Leiseboer
Regioambassadeur, ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat 

Sander Jansen
Wethouder gemeente Zeist en 

vertegenwoordiger U16
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  8.3.4 Distributie 

 

 8.4 Transitie naar een samenhangend en multimodaal mobiliteitssysteem

  8.4.1  Verminderen autoafhankelijkheid

  8.4.2 Samenhangend netwerk van ov-verbindingen

  8.4.3 Balans in een samenhangend wegennet

9. Route naar de toekomst - het Ontwikkelpad 98

 9.1  Adaptief ontwikkelen 

 9.2 Leeswijzer adaptief Ontwikkelpad

  9.2.1 Verbeelding van het Ontwikkelpad

  9.2.2 Fasering van het Ontwikkelpad
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Utrecht Nabij - samenvatting
Wat is de opgave?
Het succes van Utrecht is het verhaal van een groeiende, centraal 
gelegen metropoolregio, waar mensen graag willen wonen, werken, 
studeren en recreëren. Dat succes heeft ook een keerzijde: een overbelast 
mobiliteitssysteem en een afnemende kwaliteit van leven. 
De komende twee decennia staan 80 duizend arbeidsplaatsen en 104 tot 
125 duizend woningen (een stad zo groot als Eindhoven) op het programma, 
ligt er een grote energie-opgave en moet er ruimte worden gevonden voor 
duizenden hectares landschappelijk groen.
De gevolgen voor de bereikbaarheid zijn enorm, en dat is niet alleen een 
zaak van de regio zelf, maar ook een nationaal belang. Want Utrecht is de 
draaischijf van Nederland, zowel voor de spoorlijnen als de snelwegen.
Gezonde groei is alleen mogelijk door groter te denken en als gemeenten, 
provincie en Rijk er samen de schouders onder zetten: inhoudelijk én 
financieel. Vandaar dit gezamenlijk Ontwikkelperspectief.

Visie - Utrecht Nabij
Nabijheid is het leidende principe voor de toekomst van de metropoolregio. 
Werk, school, winkels, gezondheidszorg, sport, recreatie, landschap: alles is 
vanuit huis zoveel mogelijk te voet, per fiets of met het ov goed bereikbaar. 
Utrecht Nabij geldt niet alleen voor het stedelijk gebied, maar ook voor de 
grote en kleine kernen.
Nabijheid betekent dat nieuwe ontwikkelingen dáár komen, waar al veel 
mensen wonen of werken en waar het openbaar vervoer al goed geregeld 
is of kan worden. Zo versterken nieuwe woningen en banen en passant 
de bestaande stad, en wordt het motto van Utrecht – gezond leven in een 
stedelijke regio voor iedereen – bewaarheid.  

Samenhangende principes
1. Concentreer nieuwe woningen en banen in het stedelijk kerngebied 

(de stad Utrecht, Maarssen, Nieuwegein en IJsselstein) en rond grotere 
regionale ov-knooppunten. 

2. Investeer in stedelijk groen en maak landschappen beter bereikbaar en 
toegankelijk. Zorg niet alleen voor kwantitatieve groei (meer), maar ook 
voor een kwalitatieve sprong op elk schaalniveau (beter).

3. Intensiveer woon- en werklocaties in binnenstedelijke tussengebieden. 
Rond de Utrechtse binnenstad ligt een U-vormig gebied (van Lage 
Weide via de A12-zone tot Overvecht) waar veel verdichtingskansen 
liggen: de Grote U.

4. Ontwikkel complementaire Metropoolpoorten in de Grote U, hoog-
stedelijke centra met een attractief woon- en werkklimaat.

5. Focus op het versterken van economische clusters met het zwaartepunt 
in de Grote U: onderzoek en innovatie (USP), maakindustrie en circulaire 
economie (Lage Weide), kantoren (Leidsche Rijn en Lunetten), regionale 
distributie en logistiek (Liesbosch en Laagraven).

6. Organiseer slimme, gezonde en veilige mobiliteit met voldoende 
alternatieven. Dus meer wandel- en fietspaden, openbaar vervoer, 
stadsdistributie en digitaal werken. 

7. Maak het mobiliteitssysteem samenhangend en multimodaal, zet in 
op alles: én fiets én openbaar vervoer én weg én beleid om mensen 
te motiveren de best passende modaliteit te kiezen. Zowel op lokaal, 
regionaal als nationaal niveau.
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De Grote U met Metropoolpoorten
Verdichting van de Grote U ontlast de binnenstad en Utrecht Centraal, 
doorbreekt de fysieke en mentale barrières in het stedelijk kerngebied en 
creëert een fijnmazig netwerk voor fietser en voetganger. 
Binnen de Grote U liggen drie belangrijke stedelijke ov-knooppunten 
die goed met de rest van de Metropoolregio Utrecht en Nederland zijn 
verbonden:

1.  Metropoolpoort Oost (Lunetten Koningsweg – USP).
2. Metropoolpoort Zuid (A12-zone).
3. Metropoolpoort West (Leidsche Rijn – Zuilen).

De Regiopoorten op corridors 
Op de ov-corridors liggen zeven gemeenten met een grote potentie voor 
binnenstedelijke verdichting in combinatie met opwaardering van het 
openbaar vervoer, de zogeheten Regiopoorten. Dit zijn: De Bilt-Bilthoven, 
Breukelen, Bunnik, Houten, Vianen, Woerden, Zeist-Noord.
Ov-knopen nabij waardevolle landschappen worden entrees tot natuur en 
landschap (Groene Poorten). En een aantal ov-knopen die goed bereikbaar 
zijn vanaf het hoofdwegennet worden P+R-poorten, overstapplekken op 
afstand van de stad Utrecht.

Kleine en middelgrote vitale kernen
De andere stads- en dorpskernen krijgen binnen randvoorwaarden 
voldoende groeiruimte om hun vitaliteit te waarborgen, want ook hier is de 
nabijheid van werk, voorzieningen en landschap van groot belang.

Landschap
Ontwikkeling van de regio vereist dat het groen meegroeit:

- Versterken landschappelijke structuren (grote schaal).
- Koesteren Groene Parels (tussenschaal).
- Aanleggen buurt- en wijkparken (kleine schaal). 
- Uitbouwen groene scheggen (verbinden van de schalen). 
- Ontwikkelen Groene Poorten (bereikbaarheid met ov).

Mobiliteit
Om verstedelijking mogelijk te maken, Utrecht als landelijke draaischijf 
in beweging te houden en ruimte te houden voor de noodzakelijke 
autoverplaatsingen, is maximale inspanning nodig op alle fronten:

- Actieve mobiliteit, bijvoorbeeld het realiseren van een fijnmazig non-
stopfietsnetwerk.

- Wiel met Spaken, hoogwaardige ov-verbinding om de stad heen die 
het centraal station niet aandoet (Wiel) met dwars daarop verbindingen 
naar Utrecht Centraal en de regio (Spaken).

- Versterken en robuuster maken van het (hoofd)wegennet.
- Regionaal parkeerbeleid (herkomst én bestemming) en regionale 

parkeerstrategie met P+R’s op afstand met optimale ov-ontsluiting.
- Gedragsmaatregelen, zoals stimuleren thuiswerken, spreiding school- 

en werktijden.

Hoe nu verder?
Deze visie kunnen we alleen samen uitvoeren. Rijk, provincie, regio en de 
zestien betrokken gemeenten werken de visie samen uit in concrete stappen 
en gaan vervolgens aan de slag met deze agenda voor de toekomst. Zodat de 
MRU in 2040 kan uitgroeien tot een regio van meer dan een miljoen inwoners 
waar alles nabij is. En waar bovendien ruimte is voor verdere ontwikkeling.
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Begrippen en definities   
Bandbreedte wonen en werken
In dit Ontwikkelperspectief is gewerkt met bandbreedtes voor de toekomstige 
ontwikkeling van woningen en arbeidsplaatsen. De bovenkant van de bandbreedte 
wordt ruim genomen, omdat er sprake is van theoretisch laadvermogen van locaties. 
Een zorgvuldige belangenafweging is nog niet gemaakt. Dit betekent dat er verschil 
kan zijn tussen de aantallen die andere ruimtelijke planvormingstrajecten zijn 
opgenomen, en de aantallen in dit Ontwikkelperspectief. 

Draaischijf van Nederland 
Utrecht is de nationale schakel van het netwerk van autosnelwegen en spoorlijnen. 
De draaischijf van snelwegen bestaat uit de verknoping van de A2, A12, A27 en A28, 
beter bekend als Ring Utrecht. 
De draaischijf van spoorlijnen is station Utrecht Centraal, waar per intercity 
Rotterdam, Den Haag, Leiden, Amsterdam, Amersfoort, Arnhem en Eindhoven zijn 
verbonden en per sprinter Woerden, Breukelen, Rhenen, Hilversum en Baarn met 
elkaar verknoopt worden.

Groene Poort
Een Groene Poort is een goed bereikbare locatie van waaruit landschappen en 
natuurgebieden ontsloten worden voor recreanten. 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
Openbaar vervoer met een hoge frequentie en hoge snelheid. HOV zegt in deze 
studie niets over de vorm van het ov. De keuze voor de vorm van HOV (bijvoorbeeld 
bus of rail) is afhankelijk van de vervoersplanning.

Metropoolpoort
Een Metropoolpoort is een hoogstedelijk centrumgebied buiten de binnenstad van 
Utrecht. Een Metropoolpoort heeft een hoge tot zeer hoge bebouwingsdichtheid 
met veel ruimte voor wonen, werken, detailhandel en voorzieningen. Om dit te 
kunnen realiseren is een optimale ontsluiting met hoogwaardig openbaar vervoer 
minimaal vereist, evenals goede fietsverbindingen.

Metropoolregio Utrecht (MRU) 
In dit Ontwikkelperspectief is de Metropoolregio Utrecht gedefinieerd als het 
westelijke deel van de provincie Utrecht met de gemeenten Bunnik, De Bilt, De 
Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, 
Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede,
Woerden en Zeist.

MIRT-onderzoek
MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het 
MIRT bestaat uit projecten en programma’s die zich in het fysieke, ruimtelijke 
domein afspelen. Hiermee werken Rijk en regio samen aan de concurrentiekracht, 
de bereikbaarheid en de leefbaarheid van Nederland. Als de opgave nog niet helder 
genoeg is om een of meerdere MIRT-verkenningen op te starten, kunnen de partijen 
eerst een (vormvrij) MIRT-onderzoek uitvoeren.

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Integrale, strategische beleidsvisie voor de lange termijn van het Rijk. Doorwerking 
van deze visie vindt plaats via onder andere het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Omgevingsvisie Provincie Utrecht
Integrale, strategische beleidsvisie voor de lange termijn van de provincie 
Utrecht. Doorwerking van deze visie vindt plaats via onder andere de (Interim) 
Omgevingsverordening Provincie Utrecht.

Onderzoeksgebied en invloedsgebied
Het onderzoeksgebied voor dit MIRT-onderzoek wordt gevormd door de U16. Het 
invloedsgebied is breder en omvat ook de relaties met aanpalende regio’s, met name 
de Metropoolregio Amsterdam, de regio Amersfoort en de regio Foodvalley.
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Plancapaciteit
Het aantal woningen en arbeidsplaatsen dat gerealiseerd kan worden, na afwegingen 
op het gebied van planologie en haalbaarheid, is de plancapaciteit. Harde 
plancapaciteit betreft plannen die zijn vastgesteld en in uitvoering zijn of binnenkort 
gerealiseerd zullen worden. Zachte plancapaciteit betreft potentiele plannen die nog 
vastgesteld moeten worden, maar wel planologisch mogelijk en praktisch uitvoerbaar 
zijn.

Regiopoort
Een Regiopoort is een stedelijk centrumgebied, buiten het stedelijk kerngebied, 
met een regionaal invloedsgebied. Een Regiopoort heeft een gemengd stedelijk 
milieu met ruimte voor wonen, werken, detailhandel en voorzieningen. Een goede 
ontsluiting met hoogwaardig openbaar vervoer is minimaal vereist, evenals goede 
fietsverbindingen.

Ruimtelijk Economisch Programma (REP)
De U16 brengt de thema’s wonen, werken, bereikbaarheid, groen, landschap, water, 
energie en klimaat samen in een Integraal Ruimtelijk Perspectief (visie en strategie) 
en Programma. Dit vertaalt zich in de gemeentelijke omgevingsvisies. 

Regionale Energie Strategie (RES)
Om het Klimaatakkoord te realiseren is Nederland in dertig energieregio’s verdeeld. 
Ieder van die regio’s doet een bod hoeveel elektriciteit er in de periode tot 2030 
opgewekt kan worden. In de energieregio U16 werken 16 Utrechtse gemeenten, 4 
waterschappen, de provincie Utrecht, Stedin, belanghebbenden en inwoners aan de 
RES U16.

Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040)
De Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 is de nieuwe ruimtelijke strategie voor de 
ontwikkeling van de stad Utrecht tot 2040. Het wordt onderdeel van de koers van de 
gemeentelijke omgevingsvisie.

Stedelijk kerngebied
Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein en Maarssen.

Theoretisch laadvermogen 
In dit Ontwikkelperspectief is voor verschillende gebiede het theoretisch 
laadvermogen verkend. Dit is het aantal woningen en arbeidsplaatsen dat in 
een bepaald gebied gerealiseerd zou kunnen worden. Wat de daadwerkelijke 
plancapaciteit kan zijn moet bepaald worden op basis van nader onderzoek naar 
(planologische) randvoorwaarden, maakbaarheid, financiële consequenties en 
maatschappelijke haalbaarheid.

U16
U16 is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten, die zich voor grote 
maatschappelijke opgaven gesteld zien. Het gaat om de gemeenten Bunnik, De Bilt, 
De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, 
Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, 
Woerden en Zeist.

Wiel met Spaken
Het ‘Wiel’ is een tangentiële HOV-verbinding rondom de binnenstad van Utrecht, 
die de belangrijkste bestaande en nieuwe stedelijke subcentra met elkaar verbindt. 
De ‘Spaken’ (zowel HOV als trein) staan haaks op het Wiel en leggen enerzijds de 
verbinding naar Utrecht Centraal en anderzijds met de andere belangrijke ov-
knooppunten in de Metropoolregio Utrecht. Door het Wiel met Spaken hoeven veel 
reizigers niet langer via Centraal Station te reizen en wordt de draaischijf Utrecht 
Centraal ontlast.
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1. In de knoop – regionale opgaven van 
nationaal belang
In het hart van Nederland ligt de Metropoolregio Utrecht (MRU), 

een veelzijdige regio met een hoge kwaliteit van leven, een duur-

zame leefomgeving en een innovatieve economie.

De steden, dorpen en landschappen behoren tot de meest aan-

trekkelijke van Nederland.1 De economie staat wat betreft compe-

titiviteit in de top drie van Europa.2 De regio is bovendien een cru-

ciale schakel in het nationale en internationale netwerk van snel-, 

spoor- en vaarwegen. Geen wonder dat deze regio de afgelopen 

decennia zowel demografisch als economisch snel is gegroeid.

1 Zie ook de monitor Kwaliteit van leven in de regio van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hieruit blijkt dat de regio op vrijwel 
alle indicatoren gemiddeld of beter scoort dan het gemiddelde van alle regio’s in Nederland. Alleen op het gebied van milieu scoort de 
MRU relatief slecht.
2 Regio Utrecht (provincie) is na Stockholm de meest competitieve regio van alle 268 regio’s in de EU. Bron: Competitiviteit van de
regio Utrecht, Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht, oktober 2019.

Fotobijschrift corps 7  op 10 pt. 
TT Norms regular.
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Naar verwachting zal de groei tot 2050 

onverminderd doorzetten.3 De ontwik-

keling van de MRU is daarmee bepalend 

voor de toekomstige concurrentiekracht 

van Nederland.

De MRU staat voor grote uitdagingen. De 

regio ligt midden in het Stedelijk Netwerk 

Nederland, zoals dit in de Nationale Om-

gevingsvisie (NOVI) wordt genoemd. Dit 

betreft het netwerk van groeiende steden 

met een goede bereikbaarheid in het ge-

bied Randstad-Amersfoort-Zwolle-Arn-

hem-Nijmegen-Brabantse stedenrij. Om 

de eigen kracht van de regio te verster-

ken en de bijdrage aan de Nederlandse 

economie te borgen, is het noodzakelijk 

de ontwikkeling van de woningbouw, de 

economie, het mobiliteitsnetwerk en het 

groenblauwe netwerk krachtig ter hand te 

nemen. Daarbij moet tegelijk de bestaan-

de kwaliteit van leven verder worden ver-

beterd.

3 Diverse onderzoeken van het PBL, CBS en CPB laten zien dat 
de regionale groei van de U16 zowel in hogere als in lagere econ-
omische groeiscenario’s door zal zetten (www.wlo2015.nl).

‘Gezond leven in een stedelijke regio voor 

iedereen’ is hét regionale motto om de ge-

noemde ontwikkelingen in goede banen 

te leiden.4  Dit is dan ook de rode draad 

in het navolgende Ontwikkelperspectief 

4 U16TRECHT. Gezond leven in een stedelijke regio voor 
iedereen, Contour Integraal Ruimtelijk Perspectief (REP), maart 
2020.

verstedelijking en bereikbaarheid, waarin 

Rijk, provincie Utrecht en U16 een gedeeld 

toekomstbeeld schetsen voor de Metro-

poolregio Utrecht tot 2040 met een door-

kijk naar 2050.

Afbeelding 1- Illustratie centrale positie van de MRU ten opzichte van MRA, MRDH, Brainport en FoodValley. 
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2. Wat voorafging - en hoe het verdergaat

Het navolgende Ontwikkelperspectief is het eindresultaat van het 

MIRT-onderzoek Metropoolregio Utrecht (MRU). MIRT staat voor 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het 

MIRT bestaat uit projecten en programma’s die zich in het fysieke, 

ruimtelijke domein afspelen. Hiermee werken Rijk en regio samen 

aan de concurrentiekracht, de bereikbaarheid en de leefbaarheid 

van Nederland.
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Grote ruimtelijke projecten zijn tegen-

woordig zo complex dat samenwerken 

en integraal denken noodzaak zijn. Een 

ingreep raakt tenslotte altijd aan andere 

belangen en zowel ruimte als geld zijn 

schaars. Partijen moeten daarom hun 

ambities, daadkracht, kennis en geld bun-

delen. Door eerst met andere partijen in 

gesprek te gaan over het brede palet van 

ambities, kan een bredere gebiedsopgave 

worden geformuleerd en komen slim-

me oplossingen in beeld met een breed 

draagvlak. Breed beginnen heeft daarom 

een belangrijke plaats in de Spelregels 

MIRT.5 

2.1 MIRT-onderzoek
De Metropoolregio Utrecht (MRU) kampt 

op dit moment met meerdere nationale en 

regionale knelpunten. Denk aan de toene-

mende druk op de infrastructuur, het oplo-

pend tekort aan nieuwe woon- en werklo-

caties en druk op de leefbaarheid. Om de 

opgaven en mogelijke oplossingsrichtin-

gen tot 2040 helder in beeld te krijgen is 

5 Zie voor meer informatie over het MIRT: www.rijksoverheid.nl. Afbeelding 2 - Het onderzoeksgebied van het MIRT-onderzoek MRU.
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besloten om een MIRT-onderzoek op te 

starten voor de gehele Metropoolregio. En 

daarmee de basis te leggen voor de start 

van een of meerdere langjarige (MIRT-)

trajecten die leiden tot concrete nationale 

en regionale investeringen in de MRU.6 

Het MIRT-onderzoek MRU is een geza-

menlijk product van de Rijksoverheid, de 

provincie Utrecht en U16: 

- Vanuit het Rijk wordt het MIRT-onder-

zoek getrokken door het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat (IenW) 

en zijn Binnenlandse Zaken (BZK) en  

Economische Zaken (EZK) nauw bij het 

onderzoek betrokken. Daarnaast heb-

ben Rijkswaterstaat Midden-Nederland 

en de spoorsector (ProRail en NS) een 

belangrijke bijdrage geleverd.. 

- De provincie Utrecht is vanzelfsprekend 

een cruciale partner, omdat het onder-

zoeksgebied een groot deel van de pro-

vincie beslaat en er relaties zijn met de 

andere delen van de provincie, de regio 

Amersfoort en regio Foodvalley

6 Zie ook: MIRT MRU Uitgangspuntennotitie, U Ned juni 2019.

- De U16 bestaat uit: Bunnik, De Bilt, 

De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, 

Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oude-

water, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrecht-

se Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij 

Duurstede, Woerden en Zeist.

2.2 U Ned
Het MIRT-onderzoek MRU en de samen-

werking tussen alle hierboven genoemde 

partners wordt aangestuurd vanuit de pro-

grammaorganisatie U Ned.7 Hierin werken 

de gemeente Utrecht, de U16, de provin-

cie Utrecht en het Rijk samen om ervoor 

te zorgen dat de regio tot 2040 én daarna 

bereikbaar, bewoonbaar en leefbaar blijft. 

U Ned bestaat behalve uit het MIRT-on-

derzoek uit verschillende programmaon-

derdelen met ieder hun eigen opgave en 

tijdshorizon.

In U Ned is een kortetermijnaanpak ont-

wikkeld die gericht is op gedragsbeïnvloe-

ding van verkeersdeelnemers en kleine 

infrastructurele en ov-maatregelen. De 

7 Zie voor informatie over U Ned: www.programma-uned.nl.

kortetermijnaanpak wordt de komende 

jaren uitgevoerd en biedt ondersteuning 

aan de langetermijnaanpak, waarin de 

gewenste mobiliteitstransitie van de regio 

verder moet worden vormgegeven.

Voor de periode tot 2030 is voor 67.000 

woningen en 65.000 arbeidsplaatsen 

bepaald waar deze de komende jaren in 

de Metropoolregio Utrecht worden gere-

aliseerd. Daarnaast worden er in die peri-

ode mobiliteitsmaatregelen getroffen. In 

het programma U Ned gaat het dan om 

de zogenaamde no regret-maatregelen. 

Hieronder valt een deel van de fiets- en 

ov-maatregelen die nodig zijn om de ont-

wikkelingen tot 2030 mogelijk te maken. 

In de regio worden er in deze periode nog 

andere grote infrastructurele projecten 

gerealiseerd, zoals de Ring Utrecht (A12/

A27/A28) en de Noordelijke Randweg 

Utrecht. Aanvullend op deze projecten is 

medio 2020 binnen U Ned de MIRT-ver-

kenning OV en Wonen gestart. Uit eerde-

re analyses bleek dat voor de ontwikkeling 

van de gewenste woningen en arbeids-
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plaatsen in Utrecht Zuidwest en Nieuwe-

gein extra ov-maatregelen nodig zijn. In 

deze MIRT-verkenning wordt onderzocht 

welke ov-maatregelen kansrijk zijn. Oplos-

singsrichtingen die in ieder geval worden 

meegenomen zijn: 

- Een versterkt station Lunetten-Konings-

weg. 

- Een oost-west HOV-verbinding tussen 

USP, Lunetten, Westraven en Leidsche 

Rijn.

- Een (HOV-)ontsluiting en gebiedsont-

wikkeling van Nieuwegein en Utrecht 

Zuidwest.

In de startbeslissing van deze MIRT-ver-

kenning is opgenomen dat oplossingen op 

toekomstvastheid moeten worden beoor-

deeld. Dit betekent dat de inzichten uit dit 

Ontwikkelperspectief worden meegeno-

men in de MIRT-verkenning. Naar ver-

wachting zal in 2022 een voorkeursbeslis-

sing worden genomen en zal duidelijk zijn 

welke maatregelen daadwerkelijk gereali-

seerd zullen gaan worden.

Eén maatregel die nu al wordt bestudeerd 

als apart project buiten de MIRT-verken-

ning (maar wel binnen U Ned) is de mo-

gelijkheid van een nieuwe ov-verbinding 

tussen Utrecht Science Park en Zeist en 

Amersfoort.

Het Ontwikkelperspectief moet richting 

geven aan de locaties waar tot 2040 

125.000 woningen en 80.000 arbeids-

plaatsen zullen worden ontwikkeld. Dit ge-

beurt op basis van een integrale afweging, 

waarin verschillende beoordelingscriteria 

zijn gebruikt.

2.3 Visies en perspectieven
Het MIRT-onderzoek beweegt zich tus-

sen nationale, provinciale, regionale en 

gemeentelijke visievorming. Daarom is er 

in het onderzoeksproces veel aandacht 

besteed aan een goede afstemming met 

lopende planvormingsprocessen in het 

fysieke en ruimtelijke domein die een 

focus hebben op wonen, werken, bereik-

baarheid en leefbaarheid. Denk bijvoor-

beeld aan afstemming met de Nationale 

Omgevingsvisie (NOVI),8 de Omgevings-

visie Provincie Utrecht,9 de Contour en 

Verstedelijkingsstrategie REP,10 diverse 

gemeentelijke visies (waaronder de Ruim-

telijke Strategie Utrecht van de gemeente 

Utrecht, Omgevingsvisie Nieuwegein, 

Ruimtelijke Koers Houten), het Toekomst-

beeld Openbaar Vervoer (TBOV)11 en de 

Regionale Energiestrategie U16 (RES).12 

Daarnaast is zoveel mogelijk gebruik ge-

maakt van de kennis die al is ontwikkeld 

bij lopende onderzoeken voor integrale 

gebiedsontwikkelingen op lange termijn, 

zoals de A12-zone waarin de gemeenten 

Utrecht, Nieuwegein, Houten en provincie 

Utrecht intensief samenwerken.

Tussen al deze planvormingsprocessen 

is er op hoofdlijnen een brede consensus 

over de ambities, opgaven en uitgangs-

punten voor de toekomstige ontwikkeling 

8 Zie voor meer informatie over de Nationale Omgevingsvisie: 
www.denationaleomgevingsvisie.nl.
9 Zie voor meer informatie over de (Ontwerp) Omgevingsvisie 
Provincie Utrecht: www.omgevingswet.provincie-utrecht.nl.
10 Zie voor meer informatie over het REP: www..utrecht10.nl.
11 Zie voor het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer: www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/
betere-verbindingen-openbaar-vervoer/ov-in-de-toekomst.
12 Zie voor meer informatie over de Regionale Energie Strate-
gie: www.energieregioutrecht.nl.
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van de fysieke leefomgeving van de Me-

tropoolregio Utrecht. 

De lopende planprocessen hebben inhou-

delijk flink bijgedragen aan de totstand-

koming van dit Ontwikkelperspectief. En 

andersom zijn veel van de inhoudelijke in-

zichten die zijn opgedaan in dit MIRT-on-

derzoek geadopteerd door de verschillen-

de planvormingsprocessen.

Deze wisselwerking tussen visievorming 

op nationaal, provinciaal en regionaal 

niveau is een mooi voorbeeld van het sa-

menwerken als één overheid.

Wisselwerking en kruisbestuiving beteke-

nen ook dat er geen sprake is van een line-

air proces. Dat kan, zeker bestuurlijk, soms 

best ingewikkeld zijn. Daarom is er in het 

proces voor gekozen om ook een aantal 

tussenstappen gezamenlijk vast te klikken, 

zoals een gezamenlijk beoordelingskader.

2.4 Beoordelingskader en analyse
Het MIRT-onderzoek is in het voorjaar van 

2019 gestart met het opstellen van een 

beoordelingskader dat alle betrokken par-

tijen houvast biedt om de resultaten van 

Kader 1 - Het beoordelingskader

In 2019 is het beoordelingskader voor het MIRT-onderzoek vastgesteld. Hiermee is gedurende het 

onderzoeksproces meerdere malen beoordeeld of mogelijke ontwikkelingen bijdragen aan een evenwichtige 

en samenhangende ontwikkeling van wonen, werken, bereikbaarheid, groen en leefbaarheid. Kort samengevat 

bestaat het beoordelingskader uit de navolgende zeven hoofddoelen en onderliggende subdoelen:

Hoofddoel Samenvatting subdoelen

Bevorderen gezonde leefstijl, leefomgeving (o.a. 
terugdringen hinder geluid en emissies), kansen 
voor klimaatadaptatie en kansen energietransitie.

Bevorderen van een gezonde, duurzame en 
energieke regio.

Economie versterken: aanjagen 
economische groei van de regio.

Agglomeratiekracht vergroten en versterken van 
het vestigingsklimaat.

Zicht op voldoende plancapaciteit, diversiteit 
woonmilieus, toegang tot voorzieningen vanuit 
woongebieden en vergroten toegang tot werk. 

Verstedelijkingsopgave faciliteren.

Ruimtelijke kwaliteit verhogen. Verhogen ruimtelijke kwaliteit stedelijk 
en landelijk gebied, behoud intrinsieke 
natuurwaarden en cultuurhistorische waarden.

Voldoende capaciteit infrastructuur en oplossen 
urgente knelpunten, versterken robuustheid, 
vergroten reizigerscomfort en betrouwbaarheid.

Slimme en toekomstvaste mobiliteit.

Haalbaarheid. Zicht op uitvoering, mate van adaptiviteit.

Beheer en exploitatiekosten, investeringskosten.Kosten en opbrengsten (financieel).
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het onderzoek te kunnen wegen. 

Dit beoordelingskader is niet alleen in 

nauw overleg met de Rijksoverheid, de 

provincie Utrecht en de regio U16 op-

gesteld, maar wordt ook door het REP 

gebruikt voor zijn eigen planproces om 

gezamenlijk tot een verstedelijkingsstrate-

gie te komen. Daarom is het beoordelings-

kader eind 2019 door de gemeenteraden 

en de Gedeputeerde Staten vastgesteld 

als kader voor het MIRT-onderzoek en het 

REP. Zo is gewaarborgd dat de afwegin-

gen op verschillende bestuurlijke niveaus 

langs een vergelijkbare meetlat gelegd 

worden.13

Tegelijk met het opstellen van het beoor-

delingskader zijn analyses gemaakt van de 

huidige situatie, de situatie in 2030 (als de 

lopende plannen zijn gerealiseerd) en de 

opgaven tot 2040 met een doorkijk naar 

2050. De resultaten van deze analyses 

vormen de basis voor het onderzoek en 

zijn gebruikt als referentiesituatie voor 

13 Zie voor het beoordelingskader: www.programma-uned.nl.

de beoordeling en de doorrekening van 

effecten.14

2.5 Vijf modellen en zeven inzichten
Voor de eerste verkenning van de mo-

gelijke toekomst van de Metropoolregio 

Utrecht zijn vijf verschillende verstedelij-

kingsmodellen ontwikkeld om alle denk-

bare (en soms controversiële) toekomsten 

te verkennen.15 

De modellen zijn gebaseerd op dezelfde 

uitgangspunten op het gebied van wonen, 

werken, bereikbaarheid, groen en mobi-

liteit en ze bouwen allemaal voort op de 

koers die is ingezet tot 2030, namelijk de 

ontwikkeling van vitale knopen. Na 2030 

kiest ieder model echter een eigen pad:

- Model 1 bouwt voort op het grote aantal 

bestaande knooppunten van openbaar 

vervoer en biedt een aantrekkelijke basis 

om verder te optimaliseren en te ver-

sterken.

14 Zie: Atlas Referentiesituatie 2020-2030, MIRT-onderzoek 
MRU, oktober 2019
15 Zie: Vijf modellen voor 2040, MIRT-onderzoek MRU sep-
tember 2019.

- Model 2 kiest voor de agglomeratie-

kracht en vitaliteit van de stad Utrecht 

en de direct aangrenzende gemeenten 

Nieuwegein en Houten. Dit leidt tot de 

ontwikkeling van een grotere compacte 

stad, met de A12-zone als cruciaal pro-

ject.

- Model 3 neemt de aantrekkelijkheid van 

het Waterlinielandschap en de aangren-

zende Heuvelrug als drager voor verste-

delijking, vooral gericht op de kracht van 

het lifesciences-cluster aan de oostflank 

van de regio en de regio Amersfoort.

- Model 4 zoekt de groeiruimte op de 

verstedelijkingsas van Rotterdam-Den 

Haag naar Arnhem, waardoor het 

zwaartepunt van de MRU aan de zuid-

kant komt te liggen.

- Model 5 legt de verbinding met de vitale 

kennisas van Schiphol en Amsterdam 

naar Utrecht. Dit leidt tot een sterke 

stedelijke ontwikkeling langs de A2-cor-

ridor en de spoorlijn Amsterdam-Eind-

hoven.
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Op basis van deze modellen zijn effec-

tanalyses gedaan die onder ander hebben 

geleid tot de navolgende zeven inzichten 

die in het najaar van 2019 bestuurlijk zijn 

vastgesteld:16 

1. De regionale en nationale mobiliteits-

systemen staan ook zonder de voorge-

nomen verstedelijkingsopgave op de 

middellange termijn al onder hoge druk.

2. Generieke maatregelen als parkeerbe-

leid, P+R-voorzieningen én fors investe-

ren in non-stopfietsroutes en de door-

stroming van het ov hebben potentie 

voor zowel de nationale als de regionale 

bereikbaarheid.

3. Het verder ontwikkelen van ov-knoop-

punten in combinatie met ruimtelijke 

ontwikkeling is een kansrijke koers. 

Maar op de langere termijn hebben 

de bestaande knopen onvoldoende 

capaciteit en ruimte om voldoende te 

groeien.

4. De grote woningbouwopgave kan wor-

den gerealiseerd binnen de stedelijke 

gebieden van de regio. De kleine ker-

16 Zie: BO MIRT 20 en 21 november 2019 – afspraken U Ned Afbeelding 3 - Schematische weergave van het trechterproces van het MIRT Onderzoek.
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nen kunnen doorgroeien om hun vitali-

teit te versterken, mits dat past binnen 

het provinciaal beleid.

5. Een kwaliteitsimpuls in de Nieuwe Hol-

landse Waterlinie is goed voor het ves-

tigingsklimaat, zowel voor de regionale 

leefkwaliteit als het lifesciences-cluster 

rondom het USP.

6. De ontwikkeling van de A12-zone kan in 

potentie een grote bijdrage leveren aan 

de regionale agglomeratiekracht, aan 

een betere verbinding tussen Utrecht 

en Nieuwegein en aan de ruimtelijke 

kwaliteit. Vanuit leefbaarheid, bereik-

baarheid en inpassing is de opgave 

complex.

7. Nieuwe bypasses voor weg en spoor 

kunnen effectief zijn voor de doorstro-

ming op het hoofdwegennet, op het 

spoor en op de regionale schaal.

2.6 Knooppuntenanalyse en 
focusgebieden
De zeven inzichten vormden het vertrek-

punt voor de tweede meer gedetailleerde 

verkenningen van de mogelijke toekomst 

van de Metropoolregio Utrecht. 

Allereerst is een uitgebreide analyse ge-

maakt van de ontwikkelruimte na 2030 

van alle stationslocaties in de MRU en 

de kansen voor ontwikkeling van nieu-

we knooppunten, zowel op bestaande 

ov-netwerken als op nieuwe ov-verbindin-

gen. 

Deze verkenning toont aan dat er een 

groot potentieel is aan mogelijke ontwik-

kellocaties voor wonen en werken rondom 

bestaande en nieuwe knooppunten, maar 

dat een aantal van deze locaties niet pas-

sen binnen vastgestelde beleidsuitgangs-

punten, erg moeilijk realiseerbaar zijn en/

of slecht scoren in het beoordelingskader. 

In overleg met de provincie en de U16 zijn 

deze ov-knopen afgevallen.

Vervolgens is onderzocht hoe de moge-

lijke ontwikkeling van de kansrijke kno-

pen kan leiden tot een samenhangende 

ontwikkelingsstrategie. Hiervoor zijn drie 

focusgebieden nader onderzocht in het 

noordelijke, oostelijke en zuidelijke deel 

van de Metropoolregio. 

De effecten van de ontwikkelingen op het 

gebied van wonen, werken, landschap 

en mobiliteit zijn per focusgebied nader 

geanalyseerd en waar mogelijk doorgere-

kend. Dit vormde in de zomer van 2020 de 

input voor de tweede beoordelingsronde 

van mogelijke ontwikkellocaties en van 

mogelijke maatregelen op het gebied van 

bereikbaarheid en leefbaarheid.

2.7 Stevige basis voor het 
Ontwikkelperspectief
De voorgaande stappen in het onderzoek 

hebben geleid tot een groot aantal inzich-

ten en een duidelijk beeld van de kansrijke 

ontwikkellocaties en maatregelen op het 

gebied van mobiliteit en leefbaarheid, die 

passen binnen de doelen die in het beoor-

delingskader zijn vastgelegd. Daarmee is 

een stevige basis gelegd voor het Ontwik-

kelperspectief. Samen met alle betrokken 

partijen is het Ontwikkelperspectief in de 

zomer en het najaar van 2020 uitgewerkt 

en vervolgens vastgelegd in deze rappor-

tage.
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Het MIRT-onderzoek begon met de op-

dracht om te komen tot een visie voor de 

ontwikkeling van de MRU in de periode 

2030 tot 2040, met een doorkijk naar 

2050. Maar het onderzoek heeft ook dui-

delijk gemaakt dat de plannen voor 2030 

weliswaar zijn vastgesteld, maar dat nog 

lang niet alles is geregeld om ze ook ge-

realiseerd te krijgen. Zo zijn de randvoor-

waarden voor de woningbouwplannen 

voor 2020-2030 nog niet op orde, met 

name op het gebied van bereikbaarheid. 

Neem de Merwedekanaalzone, deze ge-

plande binnenstedelijke transformatie be-

hoort tot de grootste van Nederland, maar 

de ontsluiting met openbaar vervoer is 

nog onvoldoende om de beoogde ontwik-

keling volledig te kunnen realiseren.

Juist door verder te kijken naar 2040 en 

2050 is het mogelijk om de impact van 

grotere infrastructuurinvesteringen te 

doordenken en zo ook de gewenste ver-

stedelijking op korte termijn een impuls te 

geven. Het hier gepresenteerde Ontwik-

kelperspectief verbindt dus de lopende 

plantrajecten met de grote ontwikkel-

vraagstukken op lange termijn. 

De essentie van een MIRT-traject zit in 

de samenhang. Niet alleen tussen ruimte, 

infrastructuur en transport, maar ook tus-

sen de regio en het Rijk. Het Rijk draagt 

bij aan grote investeringen in regionale 

bereikbaarheidsmaatregelen en verste-

delijkingsopgaven, op voorwaarde dat de 

MRU op haar beurt zorgt dat er voldoen-

de gebouwd wordt om aan de behoefte 

te voldoen en het lokale en het regionale 

verkeer de landelijke draaischijven zo min 

mogelijk belasten. Fietspaden, parkeer-

tarieven, openbaar vervoer en snelwegen 

hangen dus nauw samen, net als de ont-

wikkeling van binnenstedelijke ontwik-

keling, regionale knopen en de groei van 

kleine kernen ten behoeve van de lokale 

vitaliteit. Ook op het gebied van landschap 

en groen is samenwerking en investering 

van Rijk en regio nodig, in nauwe samen-

hang met de verstedelijkingsopgave.
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3. Utrechts fundament - kwaliteiten

Het succes van de Metropoolregio Utrecht heeft diepe historische 

wortels. Al vanaf de Romeinse tijd vormt de regio een strategische 

schakel in de Europese transportroutes die over de hoger gele-

gen stroomruggen in de rivierdelta voerden. Steden als Utrecht, 

Woerden en Wijk bij Duurstede danken hun ontstaansgeschiede-

nis aan Romeinse castella die deze handelsroutes verdedigden.17  

17 Limes Atlas, Bernard Colenbrander, MUST, 2005. Op de plek waar nu de Dom staat, bouwden de Romeinen een badhuis. Woerden 
was een belangrijke militaire post. De Romeinse routes zijn tot de dag van vandaag te herkennen in de ruimtelijke opbouw van de regio.

20 UTRECHT NABIJ - Ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid MRU 204025 november 2020



Ook de vruchtbare landbouwgronden en 

het overvloedige schone drinkwater uit 

de Heuvelrug maakten de regio tot een 

aantrekkelijk vestigingsplaats. Zo groei-

de Utrecht in de Middeleeuwen uit tot 

de grootste en welvarendste stad van de 

Noordelijke Nederlanden.

Tot op de dag van vandaag schragen bei-

de fundamenten het aantrekkelijke en ge-

varieerde regionale vestigingsklimaat.

Unieke diversiteit aan (stads)landschap-

pen:

- De hogere zandgronden van Nationaal 

Park Utrechtse Heuvelrug, in de NOVI 

benoemd als waardevol landschap, 

biedt een ontspannen woon- en werk-

milieu, met veel ruimte voor recreatie en 

ecologie. 

- Het rivierenlandschap van de Kromme 

Rijn, Leidsche Rijn, Vecht, Hollandse IJs-

sel en Lek herbergt een kralensnoer van 

kleine vitale steden en kernen met een 

rijke historie.

- Het veenweidelandschap van het Groe-

ne Hart, eveneens in de NOVI benoemd 

Utrechtse kwaliteiten 
Besluit Gedeputeerde Staten, 17 maart 2020
 
Aanduidingen zijn indicatief 

Kaart 2

Groen
Gezond leven 

Water
Rijk aan Water

Energie
Mogelijkheden 

duurzame energie 

Bebouwing
Aantrekkelijk om te 
wonen en te werken 

Infrastructuur
Centraal gelegen en 

goed bereikbaar 

Cultuurhistorie
Rijkdom aan landschap, 

erfgoed en cultuur

Landelijk gebied
Robuuste natuur en 
duurzame voeding  

Afbeelding 4 - Utrechtse kwaliteiten. Bron: Omgevingsvisie Provincie Utrecht, Ontwerp 17 maart 2020.

Utrechtse kwaliteiten 
Besluit Gedeputeerde Staten, 17 maart 2020
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als waardevol landschap, is een open 

en waterrijk landschap met landbouw, 

natuur, grote plassengebieden met 

waterrecreatie en veel ondernemende 

dorpsgemeenschappen.

- De Nieuwe Hollandse Waterlinie, voor-

gedragen als UNESCO Werelderfgoed, 

bindt de MRU landschappelijk aaneen, 

met een uniek netwerk van inundatie-

velden, watergangen, sluizen, kazemat-

ten, lunetten en forten van zeer hoge 

cultuurhistorische en recreatieve waar-

de.18

Draaischijf van vervoers- en transportnet-

werken:

- De MRU is uitstekend bereikbaar. 

- De A2, A12, A27 en A28 vormen een na-

tionale draaischijf van vitaal belang voor 

zowel personen als goederen.

- Station Utrecht Centraal is de nationale 

draaischijf in het Nederlandse spoor- en 

ov-netwerk.

18 De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in 2019 door Nederland 
voorgedragen voor UNESCO Werelderfgoed als uitbreiding 
van de Stelling van Amsterdam, samen vormen ze straks een 
Werelderfgoed De Hollandse Waterlinies. Afbeelding 5 - Reistijden met auto en openbaar vervoer naar omliggende grote steden, vanuit Utrecht CS.
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- Het Amsterdam-Rijnkanaal is een van de 

drukst bevaren kanalen ter wereld, ook 

de Lek is een belangrijke scheepvaar-

troute.

De landschappelijk kwaliteiten, de uit-

stekende bereikbaarheid en de centrale 

ligging ten opzichte van de andere be-

langrijke economische clusters van Neder-

land, zorgen ervoor dat de MRU een sterk 

ontwikkeld netwerk van vitale grote en 

kleine steden heeft, die stuk voor stuk een 

specifieke kwaliteit en aantrekkingskracht 

hebben. 

Woerden heeft als trotse historische stad 

in het Groene Hart heel andere kwalitei-

ten dan Zeist, dat vorstelijk in de bossen 

ligt met een Slotlaan als dorpskern. En de 

voormalige groeikern Houten, die volledig 

is ontworpen als fietsstad, spreekt weer 

andere mensen aan dan Breukelen, dat 

ondanks de groei van de laatste vijftig jaar 

nog steeds de sfeer van een buitenplaats 

aan de Vecht ademt. 

Het onbetwiste regionale zwaartepunt 

van de MRU is natuurlijk de stad Utrecht, Afbeelding 6 - Inwoneraantal per gemeente binnen het onderzoeksgebied. Bron: CBS 2020.
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die samen met Nieuwegein, IJsselstein 

en Maarssen een groot stedelijk kernge-

bied vormt van 500.000 inwoners, met 

een oppervlak dat vergelijkbaar is met 

Amsterdam.19 Door de strategisch ligging 

en de goede verbindingen zijn de andere 

grootstedelijke regio’s van Nederland snel 

bereikbaar.

In de stad Utrecht en de aangrenzende 

gemeenten is de concentratie van in-

woners het grootst en zijn de meeste ar-

beidsplaatsen te vinden. Ook voor horeca, 

detailhandel, onderwijs, cultuur en we-

tenschap ligt hier het zwaartepunt. Het is 

een van de meest competitieve regio’s van 

Europa. Vooral het lifesciences-cluster van 

de MRU, met het Utrecht Science Park als 

middelpunt, behoort tot de top van Ne-

derland. En ondanks deze grootstedelijke 

concentratie is het aantrekkelijke land-

schap, net als in alle andere delen van de 

MRU, altijd nabij. 

19 In totaal wonen er ruim 800.000 mensen in de Metropoolre-
gio Utrecht, waarvan ongeveer 500.000 in het stedelijk kernge-
bied Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein en Maarssen.
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4. Kansen voor verbetering - trends en 
opgaven 
Net als in andere grootstedelijke regio’s binnen en buiten Neder-

land zijn er ook in de MRU grote veranderingen gaande die grote 

gevolgen kunnen hebben voor de regio, zowel positief als nega-

tief.
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4.1 Sterke bevolkingsgroei
De demografische groei zet onverminderd 

door, daarnaast zorgen vergrijzing en de 

groei van het aantal eenpersoonshuishou-

dens voor een toenemende vraag naar 

woningen. De druk op de nu al overbelas-

te woningmarkt neemt dus toe, minder 

koopkrachtige groepen dreigen geen plek 

te kunnen vinden. Onderzoek toont aan 

dat er vooral een groeiende behoefte is 

aan centrum-stedelijke woonmilieus in en 

rondom de stad Utrecht en goed bereik-

bare woonmilieus, nabij centra, in de overi-

ge regionale steden en dorpen.20

Als we kijken naar de concrete bouw-

plannen en naar de plannen die in 2018 

in voorbereiding waren dan zien we dat 

er in de regio tot 2030 67.000 woningen 

gebouwd zullen worden mits alle rand-

voorwaarden voor ontwikkeling op orde 

zijn. Het grootste deel van deze plannen 

is gesitueerd in het stedelijk kerngebied 

en nabij knooppunten. Aanvullend zijn de 

afgelopen twee jaar nog plannen voor 

20 Onderzoek woningbehoefte en woonmilieus U10/U16, 
Companen 2020. Afbeelding 7 -  Toename inwoneraantal per gemeente 2015-2030.
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15.000 woningen ontwikkeld, door op-

hogen van bestaande plannen (meer 

programma), minder planuitval en een 

toename van potentiële locaties (nog niet 

al deze locaties zijn planologisch afgewo-

gen). In 2018 en 2019 zijn er in de provincie 

circa 7.000 woningen aan de voorraad 

toegevoegd; dit was in eerdere jaren ge-

middeld 5.000.

De meest recente cijfers laten zien dat de 

behoefte tot 2030 groter zal zijn: tot 2030 

moeten er boven op de 67.000 nog 8.000 

woningen bij, in totaal 75.000 woningen, 

inclusief het langzamerhand inlopen van 

het woningtekort naar 2 procent in 2035.21 

21 Primos bevolkingsprognose, prognose voor bevolking en 
huishoudens tot 2040, ABF Research 2020. BZK: ambitie inlo-
pen tekort tot 2 procent in 2035.

Rijk, provincie en regio hebben de ambi-

tie uitgesproken om aan die behoefte te 

voldoen. Om voldoende plancapaciteit te 

hebben, die rekening houdt met uitval van 

plannen, hebben Rijk, provincie en regio 

afgesproken om voor de periode tot 2030 

te werken met een plancapaciteit van 130 

procent.22 Dat betekent voor een behoefte 

aan 75.000 woningen een plancapaciteit 

van tussen de 87.100 tot 97.500.

Bij de start van het MIRT-onderzoek was 

de woningbehoefte tot 2040 geraamd op 

104.000 woningen.23 De nieuwe cijfers la-

ten zien dat deze zal groeien naar 125.000. 

Tussen 2030 en 2040 moet er dus nog 
22 Deze woningbehoeftecijfers zijn in de laatste fase van het 
MIRT Onderzoek bijgesteld. De basis voor dit MIRT Onderzoek 
zijn de cijfers uit de Startnotitie: 37.000 woningen in 2030 en 
104.000 woningen in 2040.
23 Uitgangspuntennotitie 20 juni 2019, MIRT Onderzoek MRU.

ruimte worden gevonden voor 37.000 

tot 58.000 woningen. Een doorkijk naar 

2050 komt uit op een geraamde behoefte 

van nog eens circa 33.000 woningen. Rijk, 

provincie en regio hebben met elkaar de 

ambitie uitgesproken om te voldoen aan 

de behoeftes en een adaptieve en robuus-

te strategie te ontwikkelen met voldoende 

ruimte om in te spelen op nieuwe ontwik-

kelingen. De programmering wordt opge-

pakt door provincie, regio en gemeenten. 

Daarbij hoort tevens een goede balans 

tussen woningbouw en leefkwaliteit, land-

schap, werkgelegenheid en mobiliteit. 

Opgave: de realisatie van 104.000 tot 

125.000 woningen tot 2040, waarbij Rijk 

en regio ernaar streven om in de woning-

behoefte te voorzien en tot 2030 75.000 

woningen te realiseren met een planca-

paciteit van 87.100 tot 97.500 woningen 

tot 2030 in verband met mogelijke plan-

uitval.24

24 In de nieuwste onderzoeken (Primos 2020) nemen de be-
volkingsaantallen verder toe. Uitgangspunt is dat de verhouding 
tussen de ontwikkeling van de beroepsbevolking en het aantal 
banen vast staat. Dit betekent dat in vervolgonderzoeken het 
aantal banen hoger zal zijn, meegroeiend met de grotere wo-

Tabel 1 -  Woningbehoefte op basis van Primos 2020

      2020-2030          2020-2040                               2020-2050

Woningbehoefte 67.000 - 75.000 104.000 - 125.000        137.000 - 158.000

Plancapaciteit 130% 87.100 - 97.500                       -                                   - 
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4.2 Snelle groei werkgelegenheid
De economische groei, met lifesciences 

als internationaal onderscheidend ken-

niscluster, concentreert zich steeds meer 

in de gemeente Utrecht. Het afgelopen 

decennium zijn er in de stad ruim 34.000 

arbeidsplaatsen bijgekomen, terwijl in een 

aantal andere gemeenten van de regio het 

aantal arbeidsplaatsen zelfs licht is afge-

nomen.25 Naar verwachting zal deze trend 

doorzetten.26  

De groei van arbeidsplaatsen zal deels 

plaatsvinden in de kenniseconomie en de 

dienstverlening, beide sectoren zijn sterk 

aangewezen op stedelijke interactiemili-

eus.27 Vooral onderzoek en innovatie zijn 

belangrijke drijvers van welvaartsgroei, 

economische ontwikkeling en maatschap-

ningsbouwopgave.
25 Atlas Referentiesituatie 2020-2030, MIRT Onderzoek 
MRU, oktober 2019.
26 Naar toekomstbestendige werklocaties in de regio U16, Stec 
groep, mei 2020.
27 Ondanks alle digitale mogelijkheden en onlinecontacten 
blijken dagelijkse face-to-facecontacten cruciaal voor het 
functioneren van bedrijven en hun medewerkers. Die contacten 
komen eenvoudiger tot stand in een stedelijke omgeving, met 
grote aantallen mensen en bedrijven. Dit is een van de verklarin-
gen is voor de toenemende trek naar steden. Afbeelding 8 - Toename arbeidsplaatsen per gemeente 2015-2030.
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pelijke transities.28 De sterke aanwezigheid 

van onderwijs- en kennisinstellingen en 

de samenwerking met bedrijfsleven en 

overheden vormen hiervoor in de MRU de 

stevige basis. Maar het versterken van de 

nationale connectiviteit van de regionale 

toplocaties is wel een vereiste om door te 

kunnen groeien.29

De transitie naar een circulaire economie 

en de groei van opslag en distributie zullen 

in de regio Utrecht ook tot veel verande-

ringen leiden, maar door automatisering 

zal de groei van het aantal arbeidsplaatsen 

in deze sectoren beperkt zijn. Wel vragen 

deze sectoren veel ruimte, terwijl be-

staande bedrijventerreinen steeds minder 

plaats hebben en er tot 2030 nauwelijks 

nieuwe bedrijventerreinen gepland staan. 

Werkgelegenheid laat zich echter een 

stuk lastiger plannen dan woningbouw en 

infrastructuur. Daarom moet er vooral in-

gezet worden op het creëren van condities 

voor de vestiging en groei van bedrijven: 

28 Zie ook de Groeibrief en het Topsectoren- en Innovatiebe-
leid.
29 Zie ook Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie 
(REOS).

ruimte maken, bereikbaarheid garanderen 

en voor elk type werkgelegenheid speci-

fieke vestigingsvoorwaarden borgen.

Opgave: ruimte creëren en vestigings-

condities realiseren om de economische 

groei te kunnen faciliteren. De totale 

opgave tot 2040 betreft circa 80.000 

extra arbeidsplaatsen, waarvan er waar-

schijnlijk 65.000 gerealiseerd zullen 

worden tot 2030.  Verdeling van de 

groei tot 2040 over kantooromgevingen 

(28.000), bedrijventerreinen (13.000), 

wetenschap (5.000), winkels (3.000) 

en overige bedrijfsruimte (als werken 

vanuit huis, overheid en zorg, gemengde 

bedrijvigheid in de wijk) en aanleg van 

149 hectare nieuwe bedrijventerreinen, 

boven op de bestaande planvoorraad van 

60 hectare.30

30 In de nieuwste onderzoeken (Primos 2020) nemen de 
bevolkingsaantallen verder toe. Uitgangspunt is dat de verhou-
ding tussen de ontwikkeling van de beroepsbevolking en het 
aantal banen vast staat. Dit betekent dat in vervolgonderzoeken 
het aantal banen hoger zal zijn, meegroeiend met de grotere 
woningbouwopgave.

 4.3 Bereikbaarheid onder druk
De mobiliteitsopgave binnen de Metro-

poolregio Utrecht is groot. De ov-, fiets-, 

weg- en vaarwegnetwerken worden 

steeds intensiever gebruikt. Op dit mo-

ment zijn er voor openbaar vervoer, weg 

en fiets al grote knelpunten en die zullen 

in 2030 alleen maar groter zijn als er geen 

maatregelen genomen worden. 

De verkeersbewegingen op het rijkswe-

gennet in de MRU zijn anders van karakter 

dan in de andere metropoolregio’s in de 

Randstad. Waar in de MRA en de MRDH 

meer dan 70 procent van het verkeer 

op de snelwegen ook een bestemming 

heeft in deze metropoolregio’s, is dat op 

de meeste rijkswegen in de MRU maar 

50 tot 70 procent. De stad ligt immers 

aan het kruispunt van de belangrijkste 

verbindingen noord-zuid (A2/A27) en 

oost-west (A12/A28) en is zo de draaischijf 

van Nederland. Dit hoofdwegennet zorgt 

ervoor dat bovenregionale en internati-

onale bestemmingen goed bereikbaar 

zijn, zowel voor de regio Utrecht als voor 
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andere regio’s in Nederland. Een goede 

doorstroming op het rijkswegennet (de 

Ring Utrecht) is dus van groot belang voor 

Utrecht én voor Nederland.

Voor de spoorwegen geldt een verge-

lijkbaar verhaal. Utrecht Centraal is het 

belangrijkste station van Nederland waar 

het grootste aantal nationale spoorver-

bindingen elkaar kruisen: een nationale 

draaischijf in het spoorwegennetwerk. 

Tegelijkertijd is het station ook het belang-

rijkste regionale ov-knooppunt van waar-

uit vrijwel alle bestemmingen in de MRU 

direct bereikbaar zijn. 

De bereikbaarheid van de MRU staat 

echter op dit moment al ernstig onder 

druk, en daarmee ook die van Nederland 

als geheel. Zowel delen van het hoofdwe-

gennet, het onderliggende wegennet als 

de ov- en fietsinfrastructuur raken steeds 

vaker overbelast. Met name in en rond de 

stad Utrecht kampt de regio met autofiles, 

fietsfiles en op een aantal lijnen te volle 

bussen, trams en treinen. De treinverbin-

ding Utrecht – Amsterdam staat onder 

druk en met name de toeleidende bus- en 

tramlijnen richting Utrecht Centraal zijn 

overbelast. Dit leidt ook tot leefbaarheids-

problemen en doorstromingsknelpunten, 

denk bijvoorbeeld aan de grote hoeveel-

heid bussen op de Binnenstadsas Van 

Zijstweg – Heidelberglaan.

Tabel 2 -  Knelpunten draaischijf ov 

Modaliteiten   Huidige situatie  Toekomstige situatie

Tram corridors   -    Vanaf 2020 drukste ritten   
        Uithoflijn vol, na 2025 alle 
        spitsritten.

Tram perron   -    Perroncapaciteit Uithoflijn 
        schiet tekort.

Tram stijgpunten  -    Structurele wachtrijvorming  
        van/naar perron Uithoflijn.

Bus corridors   Beperkte doorstroming  Oplopende vertraging bussen
    (inclusief invloedsgebied), (verslechterde doorstroming)
    Europalaan/Van Zijstweg,  capaciteitsknelpunten,
    Binnenstadsas.   leefbaarheidsknelpunten.

Fietsroutes   Kruisingsconflicten en drukte Knelpunten nemen toe, 
    bij MKUC, in de binnenstad groter en vaker.
    en van/naar USP (noord-zuid
    en west-oost).   

Fietsenstallingen  Huidige capaciteit schiet  Vanaf 2025 structureel en
    tekort.    oplopend capaciteitstekort.
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Ondanks alle geplande infrastructurele 

projecten zal de situatie over tien jaar ver-

slechterd zijn.31 Dat is een logisch gevolg 

van de autonome mobiliteitsgroei, in 

combinatie met de groei van woningen en 

arbeidsplaatsen in de MRU, die vooral in 

de stad Utrecht zullen landen. Kortom: de 

druk op de regio is nu al heel erg groot en 

neemt alleen maar toe. 

Het huidige verkeers- en vervoerssysteem 

loopt duidelijk tegen grenzen aan en dit 

bedreigt zowel de (internationale) concur-

rentiekracht van de Metropoolregio als de 

nationale functie als draaischijf.32 Grote en 

ingrijpende maatregelen zijn noodzakelijk. 

Het simpelweg vergroten van de capaci-

teit van de infrastructuur is geen oplossing. 

De knelpunten zijn vooral de aansluitingen 

van de snelwegen op het stedelijk net-

31 Bij berekeningen voor dit MIRT-onderzoek is ervan uit-
gegaan dat alle geplande infraprojecten zoals opgenomen in 
VRU3.4, waaronder NRU, A27, Knooppunt Hoevelaken en A27 
Houten-Hooipolder worden uitgevoerd. Het verkeersmodel 
VRU3.4 neemt het economische scenario Hoog van het CPB 
voor 2030 als uitgangspunt. Zie ook rapportage Mobiliteit in de 
regio Utrecht, referentie 2030. 
32 Mobiliteit in de regio Utrecht, referentie 2030, MIRT-onder-
zoek MRU.

werk: daar ontstaan steeds vaker files, die 

terugslaan op de snelweg. Het verbreden 

van de snelwegen biedt daarvoor geen 

oplossing, en het verruimen van de aan-

sluitingen zelf evenmin, simpelweg omdat 

het stedelijk netwerk zelf de druk niet 

aankan.

Naast investeringen in fysieke infrastruc-

tuur zal dus de organisatie van de mobi-

liteit ingrijpend ter hand moeten worden 

genomen. Met slimme combinaties van 

maatregelen is namelijk een wereld te 

winnen.

Afbeelding 10 - Deze figuur laat zien waar in 2030 in de ochtendspits de files ontstaan en wat de oorzaken zijn. 
De capaciteit van de aansluitingen en de weefvakken van de HWN-ring wordt overschreden, waardoor er lange 
wachtrijen ontstaan die alle rijbanen blokkeren.
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Opgave: faciliteren van een actieve, 

duurzame en ruimte-efficiënte mobiliteit 

voor alle modaliteiten, oplossen van de 

regionale bereikbaarheidsknelpunten 

in combinatie met het draaiend houden 

van nationale draaischijven voor spoor en 

wegverkeer. 

4.4 Hoog voorzieningenniveau, maar 
kwetsbaar in de kleinere kernen
Goede voorzieningen zijn cruciaal voor 

een gezonde en aantrekkelijke leefomge-

ving. Op het gebied van zorg, onderwijs, 

cultuur, sport en detailhandel is in de MRU 

vrijwel alles op zeer hoogwaardig niveau 

voorhanden. Maar de voorzieningen zijn 

niet gelijkmatig verdeeld over de regio.

Het proces van schaalvergroting en 

concentratie zal de komende decennia 

waarschijnlijk doorzetten. Denk aan de 

achteruitgang van het aanbod in lokale 

winkelcentra en aanloopstraten.33 Maar 

33 Veranderingen in de detailhandelstructuur, mede door de 
opkomst van het internet, leidt onder andere tot structurele 
leegstand van winkels. In de afgelopen tien jaar stond in Neder-
land gemiddeld 8 tot 10 procent van het beschikbare vloer-
oppervlak leeg. Zie ook: www.clo.nl/indicatoren/nl2151-leeg-
stand-winkels. Afbeelding 11 - Voorzieningen in de MRU. Bron: Omgevingsvisie Provincie Utrecht, Ontwerp 17 maart 2020.
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ook aan de clustering van culturele voor-

zieningen en de schaalvergroting in de 

zorg.34 Voor de leefbaarheid is het van cru-

ciaal belang dat ook de bewoners van klei-

nere steden en kernen in de onmiddellijke 

nabijheid in hun primaire levensbehoeften 

kunnen voorzien.35 Denk bijvoorbeeld aan 

goed basisonderwijs, eerstelijnsgezond-

heidszorg en winkels voor levensmiddelen.

Opgave: het realiseren van voldoende 

draagvlak voor de levensvatbaarheid van 

voorzieningen, vooral in kleinere steden 

en kernen.

34 Door de fusie van individuele huisartsenpraktijken tot ge-
zondheidscentra wordt de afstand tussen de zorgverlener en de 
burger steeds groter. Buiten kantooruren zijn de inwoners van 
de stad Utrecht allemaal aangewezen op twee centrale huisart-
senposten, beide in een ziekenhuis. In veel kleinere kernen moe-
ten mensen nu naar een ander dorp of een grotere stad voor de 
huisarts. En buiten kantooruren zijn de huisartsenposten vaak 
echt ver weg. Zie onder andere: Van cure naar care. Transities in 
de gezonde stad Utrecht, IABR, 2016.
35 Gegevens van het CBS laten zien dat de afstand tot voor-
zieningen sluipenderwijs toeneemt. Alhoewel in Nederland 
nog lang geen sprake is van food deserts, neemt het aandeel 
kleine buurtwinkels voor levensmiddelen in gestaag tempo 
af. Het wordt zo voor steeds meer mensen moeilijker om aan 
gezond voedsel komen. Benzinestations en fastfoodrestaurants 
voorzien wel in deze behoefte, maar dat voedsel bevat veel vet, 
suiker, zout en kunstmatige toevoegingen. Dit kan leiden tot 
ziektes als diabetes, obesitas, verhoogde bloeddruk, kanker en 
hart- en vaatziektes.

4.5 Groen en landschap op zoek naar 
een nieuwe balans
Een aantrekkelijk groen landschap is in de 

eerste plaats belangrijk voor de bewoners 

van de regio, maar is ook een vestigings-

voorwaarde voor bedrijven. De eminente 

kwaliteiten waarover de MRU al eeuwen-

lang beschikt, staan echter onder druk.

Groen en landschap worden bedreigd 

door versnippering, verstening en afne-

mende biodiversiteit. De druk komt niet 

alleen van buitenaf, denk aan de bouw van 

Afbeelding 12 - De identiteit en verscheidenheid van Ringpark Utrecht. Bron: Vereniging Deltametropool i.s.m. 
provincie Utrecht, 2019.
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woningen, bedrijven en infrastructuur, ook 

binnen het domein groen en landschap 

moet een nieuwe balans worden gevon-

den tussen landschap, natuur, landbouw, 

recreatie, cultuurhistorie, klimaatverande-

ring, bodemdaling en wateropgaven.

In een verder verdichtend stedelijk gebied 

is het verbeteren van de bereikbaarheid 

en toegankelijkheid van het groen en 

landschap essentieel. Ook in de directe 

woonomgeving moet voldoende groen 

beschikbaar blijven, maar dan wel van ho-

gere kwaliteit en beter verbonden met het 

buitengebied dan nu.

Opgave: versterken van de kwaliteit van 

het landschap en de bereikbaarheid en 

toegankelijkheid daarvan ten behoe-

ve van recreatief medegebruik. Daarbij 

toevoegen van enige duizenden hectare 

nieuw landschappelijk groen voor ver-

sterking landschap, verbeteren toegan-

kelijkheid, robuuste waterstructuur en 

recreatief medegebruik. En om de be-

reikbaarheid van dit groen te verbeteren 

is op enige tientallen locaties een extra 

investering in kwaliteitsverbetering van 

groene scheggen en Groene Poorten 

noodzakelijk (opheffen barrières). 

4.6 Gezond leven, maar niet overal 
Hoewel de MRU gezond leven hoog in het 

vaandel heeft staan is de milieukwaliteit 

in delen van de regio matig tot slecht. De 

regio telt bijvoorbeeld een aantal bedrij-

venterreinen met milieubelastende be-

Afbeelding 13 - Gezondheidseffecten infrastructuur en bedrijven in de MRU.
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drijvigheid, maar de meeste hinder onder-

vindt de regio van het wegverkeer, vooral 

rondom de snelwegen. Op het gebied van 

stikstof, fijnstof en geluid door wegverkeer 

ligt er nog een flinke uitdaging.36

Berekeningen voor de autonome mobili-

teitsgroei tot 2030 tonen aan dat de stik-

stofuitstoot in de buurt zal komen van de 

doelstellingen. De fijnstofemissie door het 

wegverkeer zal in 2030 weliswaar met 43 

procent afnemen ten opzichte van 2015, 

maar dat blijft ver achter bij de doelstelling 

om voor heel Nederland een reductie van 

70 procent te realiseren. Ondanks de elek-

trificatie blijven auto’s geluid produceren. 

Doorrekening laat zien dat geluidsoverlast 

door de autonome groei van voertuigkilo-

meters onveranderd een uitdaging blijft. 

Opgave: ingrijpend verbeteren van de 

leefkwaliteit in de woonomgeving door 

het terugdringen van geluidshinder en 

fijnstofemissie van het wegverkeer.

36 Zie onder andere Ontmoetingsplaats voor Healthy Urban 
Living. Ruimtelijk-economische koers U10, 2018; en de monitor 
Kwaliteit van leven in de regio van het Planbureau voor de 
Leefomgeving.

4.7 Veranderend klimaat
Zomers worden droger en warmer, winters 

milder en natter. Dit heeft allerlei gevol-

gen voor de ruimtelijke en hydrologische 

inrichting van Nederland, en van de MRU 

in het bijzonder. 

Klimaatadaptatie vergt, heel praktisch, 

ruimte in de steden en dorpen: ruimte om 

de overlast van piekbuien op te vangen, 

maar ook om meer groen en bomen te 

planten om de hittestress te reduceren. 

Afbeelding 14 - Klimaatopgaven in de MRU.
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Om het Klimaatakkoord te realiseren is 

Nederland in dertig energieregio’s ver-

deeld. Ieder van die regio’s doet een bod 

hoeveel elektriciteit en warmte er in de 

periode tot 2030 opgewekt kan worden. 

De regio Utrecht/U16 heeft bijvoorbeeld 

een bod gedaan om 1,8 TWh aan duurza-

me energie extra op te gaan wekken in de 

periode tot 2030, met een bandbreed-

te tot 3,2 TWh. Dit levert minimaal een 

ruimtevraag op voor 45 grote windmolens 

en circa 800 hectare zonnevelden en het 

elektriciteitsnet moet hiervoor aangepast 

worden.37 Daarnaast is de ambitie gefor-

muleerd om tot 2040 de groei naar 7,2 

TWh te onderzoeken. De energietransitie 

voor elektriciteit en warmte vraagt ook om 

grote aanpassing van de netwerken. Hier-

voor zijn grote investeringen nodig en het 

kost ook veel ruimte, zowel ondergronds 

als bovengronds.

37 Ontwerp RES U16 met concept-bod voor duurzame elektri-
citeit. Een tussenstand van de verkenningen voor de RES 1.0 en 
concept-bod voor duurzame elektriciteit van de energieregio 
U16, 25 maart 2020. Zie voor de meest actuele stand van zaken: 
www.energieregioutrecht.nl.

Opgave: voldoende ruimte voor piekber-

ging van regenval en groen ter voorko-

ming van hittestress; klimaatadaptieve 

gebiedsontwikkeling bij de planning van 

nieuwe wijken; reductie van de CO2-uit-

stoot door wegverkeer met 20 procent; 

ruimtereserveringen voor windmolens en 

zonnevelden. 
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5. Utrecht Nabij – de visie 

De regio Utrecht maakte na de Tweede Wereldoorlog een sterke 

groei door. Aanvankelijk werden bestaande steden uitgebreid, 

vervolgens startte de bouw van groeikernen zoals Houten en 

Nieuwegein en de laatste decennia werd gekozen voor grote uit-

leglocaties, zoals Leidsche Rijn. Maar sinds een jaar of tien wordt 

steeds meer gekeken naar mogelijkheden om de groei binnen be-

staand bebouwd gebied op te vangen. Dit hoofdstuk zet de groot-

ste kansen en uitdagingen op een rij. 
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Er is in Nederland een breed gedragen ge-

voel ontstaan dat de regionale landschap-

pen gekoesterd moeten worden en vrij 

moeten blijven van nieuwe grootschalige 

verstedelijking. Ook is de laatste jaren ge-

bleken dat binnenstedelijke ontwikkeling 

de steden kan versterken (denk aan voor-

zieningen, een sterke economische struc-

tuur en het verhogen van kwaliteit door 

transformatie en herstructurering), om zo 

de schaars beschikbare ruimte efficiënter 

te gebruiken en de bestaande infrastruc-

tuur beter te benutten.38

Deze ommezwaai in denken heeft in de 

Metropoolregio Utrecht geleid tot groot-

schalige binnenstedelijke plannen zoals de 

transformatie langs de centrale as (Carte-

siusdriehoek, Utrecht Centraal, Jaarbeurs, 

Merwedekanaalzone en Nieuwegein 

Stadscentrum) of de inzet op nabijheid 

38 Zowel in de Nationale Omgevingsvisie (2020) als de Ont-
werp Provinciale Omgevingsvisie (2020) als diverse gemeen-
telijke omgevingsvisies wordt de kwaliteit van landschappen 
gekoesterd en wordt waar mogelijk ingezet op binnenstedelijke 
groei om het voorzieningenniveau te verhogen, bestaande eco-
nomische clusters te versterken en de leefbaarheid te vergroten. 

en compactheid in de Ruimtelijke Koers 

van Houten. Maar deze ommezwaai is ook 

terug te zien in kleinere plannen zoals de 

verdichting in Woerden, de revitalisatie 

van Kerkebosch in Zeist en de nieuwbouw 

naast station Bilthoven. Dit zorgt er ook 

voor dat een groot aantal van de woningen 

die de komende tien jaar gebouwd wor-

den nabij bestaande voorzieningen komen 

te staan en vaak slim profiteren van de 

nabijheid van bestaand openbaar vervoer. 

De omslag in de regionale ruimtelijke 

ordening die heeft plaatsgevonden, maakt 

de contouren zichtbaar van een unieke 

Metropoolregio waarin alles nabij is.39 Het 

Ontwikkelperspectief 2040 wil deze inge-

zette lijn nadrukkelijk doortrekken. 

De brede verkenning van mogelijke ont-

wikkelrichtingen voor de MRU heeft 

aangetoond dat een binnenstedelijke 

strategie het meeste bijdraagt aan de 

kwalitatieve en kwantitatieve doelen die 

gezamenlijk door U16, provincie en Rijk 

39 De nabijheid van arbeidsplaatsen is in delen van de MRU de 
afgelopen 20 jaar gegroeid. Zie: Compendium voor de Leefom-
geving, PBL 2020.

zijn vastgesteld in het beoordelingskader. 

Deze draagt bij aan het terugdringen van 

het autogebruik en stimuleert lopen en 

fietsen. Bovendien hechten burgers en 

bedrijven waarde aan een gevarieerde, 

gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. 

Aantrekkelijkheid schuilt in de stedelijke 

voorzieningen, in een aantrekkelijk buiten-

gebied met recreatiemogelijkheden, een 

goede bereikbaarheid, maar bijvoorbeeld 

ook de kans op een goede baan voor ie-

dereen.40 

Door nabijheid nu vast te leggen als het 

leidende principe voor de toekomst van de 

MRU wordt een stevig fundament gelegd 

voor ‘gezond leven in een stedelijke regio 

voor iedereen’.

De MRU kiest voor concentratie van func-

40 Dit MIRT-onderzoek heeft de toekomst van de MRU in de 
volle breedte verkend aan de hand van vijf verstedelijkingsmo-
dellen. Deze lopen uiteen van de concentratie van alle ontwik-
kelingen in de stad Utrecht tot grote uitbreidingslocaties in het 
landschap. Daarna is gedetailleerder gekeken naar de kansen 
voor de ontwikkelingen aan de noord-, de oost- en de zuidkant 
van de MRU, met alle bijbehorende bereikbaarheidsmaatre-
gelen. De eindconclusie is dat inzet op nabijheid het meest 
bijdraagt aan de doelen die lokaal, provinciaal en nationaal zijn 
vastgelegd. Zie: Inzichtenmemo. Werkdocument op weg naar 
een ruimtelijke contour voor Metropoolregio Utrecht: eerste 
inzichten voor vervolg (2019) en Beoordeling & mini-MKBA’s 
Focusgebieden (2020).
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ties, economische clustering en ruimtelijke 

ontwikkelingen op plekken waar al veel 

mensen wonen en/of werken.41 In 2040 zal 

de MRU een Metropoolregio zijn van meer 

dan 1 miljoen inwoners waar alles nabij is. 

Door vol in te zetten op nabijheid kan de 

groei worden aangewend om bestaande 

kwaliteiten te versterken en problemen op 

het gebied van bereikbaarheid en leef-

baarheid op te lossen.42 Dit idee is in de 

hele Metropoolregio leidend, zowel in het 

stedelijk kerngebied rond de stad Utrecht 

als in de andere steden en de kleinere ker-

nen. De noodzaak tot verplaatsen wordt zo 

klein mogelijk gemaakt door verschillende 

functies gemengd te bouwen, in hoge 

dichtheid en in de directe nabijheid van 

bestaande voorzieningen. Hierdoor kan er 

een hoogstedelijk/metropolitaan gebied 

van korte afstanden ontstaan dat uitnodigt 

41 In dit MIRT-onderzoek is dit aspect van nabijheid vertaald in 
de plaatswaarde van een knooppunt: de hoeveelheid bewoners 
en arbeidsplaatsen in de nabijheid van een station. Hoe hoger de 
plaatswaarde, hoe stedelijker het gebied rondom het station.
42 Bij binnenstedelijke bouwen moet je niet alleen naar de 
nieuwe woningen kijken, maar ook naar hun invloed op de 
bestaande woningen en voorzieningen. Verdichting verandert 
namelijk de stedelijkheid van de hele wijk of stad. Bron: Enorm 
veel keuze & ongelofelijk nabij, College van Rijksadviseurs, 2019. 

om zoveel mogelijk te lopen en te fietsen 

(actieve mobiliteit), zowel als hoofdver-

voermiddel als voor- of natransport van 

het openbaar vervoer. Verdere concentra-

tie leidt daardoor tot minder mobiliteit dan 

verwacht zou worden vanuit de demogra-

fische en economische groei. Nabijheid 

is daarmee een belangrijk instrument in 

het bereikbaar en leefbaar houden van de 

Metropoolregio Utrecht.43 

Door in te zetten op nabijheid worden hui-

dige centra versterkt en ontstaan kansen 

voor het creëren van nieuwe centra in de 

MRU. Daarmee wordt ook de economi-

sche structuur van de MRU verrijkt en 

43 Meer inzetten op het bundelen van wonen en werken 
leidt tot een groter bereikbaarheid en minder mobiliteit. De 
belangrijkste bereikbaarheidswinst zit in het nabijheidseffect: als 
door bundeling van woon- en werklocaties meer banen op korte 
afstand liggen, kunnen er per auto, fiets en openbaar vervoer 
meer banen worden bereikt binnen hetzelfde budget van tijd, 
geld en moeite. Ruimtelijk beleid is een langetermijninstrument: 
de meeste woningen in 2030 staan er nu al. De effecten op de 
totale omvang van de congestie op het hoofdwegennet zijn naar 
verwachting relatief beperkt, evenals de effecten op emissies. In 
het bundelingsbeleid spelen overigens niet alleen het mobili-
teits- en bereikbaarheidseffect een rol, maar bijvoorbeeld ook 
de kosten, het behoud van open ruimte buiten de stad en het 
effect op groen en leefbaarheid in de stad. Bron: Kansrijk mobi-
liteitsbeleid 2020, Centraal Planbureau en Planbureau voor de 
Leefomgeving, juni 2020.

versterkt. Deze centra hebben verschillen-

de karakters en functies en zijn onderling 

goed met elkaar verbonden. Hoe kleiner 

de afstand tussen verschillende bestem-

mingen, hoe toegankelijker de bestem-

ming is voor grotere groepen mensen.

Fysieke nabijheid is gezond, rechtvaardig 

en duurzaam. Het leidt tot menging van 

bevolkingsgroepen, een mix van functies 

(wonen, werken, onderwijs, zorg, ont-

spanning),  sterke economische clusters, 

optimaal grondgebruik en vergroting van 

de attractiviteit van het publiek domein 

en stimuleert mensen om te lopen en te 

fietsen.

Inzetten op nabijheid heeft alleen maar 

succes als tegelijk ook mentale barrières 

worden geslecht. Als een voetganger of 

fietser een kanaal, spoor of snelweg moet 

oversteken, is de mentale afstand vaak 

groot. Zeker als de verbindingen onaan-

trekkelijk zijn en sociaal of verkeersonvei-

lig. Ook grote sociale, culturele en econo-

mische verschillen vergroten de mentale 

afstand.
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Kortom, in een stad met een continu ste-

delijk weefsel van levendige verbindingen, 

met een menselijke maat, geen onnodige 

opstoppingen en gevarieerde woonbuur-

ten is meer samenhang en voelt alles veel 

nabijer. Daarom zet het Ontwikkelper-

spectief met name in op het doorbreken 

van de barrières voor langzaam verkeer, 

het voorkomen van ruimtelijke versnip-

pering en het toegankelijk maken van 

landschappen en groene zones om zo een 

actieve en een gezonde mobiliteit aan-

trekkelijk te maken.

Ten slotte is het van belang dat de plekken 

waar de ontwikkelingen geconcentreerd 

worden goed bereikbaar zijn voor ieder-

een die niet in de directe nabijheid woont 

of werkt. Bereikbaarheid wordt bepaald 

door de tijd waarbinnen die plekken te 

bereiken zijn.44 Maar comfort en betrouw-

baarheid spelen ook een grote rol. Een 

44 In de Quickscan Knopen is bereikbaarheid vertaald in de 
netwerkwaarde van een knooppunt: het aantal bewoners en 
arbeidsplaatsen dat vanuit het knooppunt binnen 45 minuten 
reistijd bereikbaar is. Hoe hoger de netwerkwaarde hoe beter 
het station is verbonden met andere knooppunten.

goed en vooral samenhangend netwerk 

van wegen, spoorlijnen, trams, bussen en 

fietspaden is dus noodzakelijk.
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6. Zeven samenhangende principes

Utrecht Nabij geeft houvast voor de duurzame ontwikkeling van 

de regio, maar is nog te abstract om concreet sturing te geven aan 

de grote sprong voorwaarts die vanuit het hier en nu moet worden 

gemaakt.  De groei tot 2040 (en ook tot 2050) is zo omvangrijk 

dat de samenwerkende overheden en spoorsector deze visie ge-

zamenlijk hebben vertaald in zeven samenhangende principes 

voor de regionale ontwikkeling. 
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De principes scheppen kansen om de 

economische structuur te versterken, aan-

trekkelijke woonmilieus te realiseren, de 

kwaliteit van de leefomgeving in steden 

en dorpen te verbeteren, de waardevolle 

landschappen te behouden en versterken 

en de bereikbaarheid slim te benutten en 

waar mogelijk te verbeteren. De volgorde 

waarin de principes gepresenteerd wor-

den zegt overigens niets over een eventu-

ele hiërarchie ervan: de principes zijn allen 

nevengeschikt. Wel hangen ze nauw met 

elkaar samen.

6.1 – Concentreer nieuwe woningen en 
banen in het stedelijk kerngebied 
en rond grotere regionale 
ov-knooppunten
Zowel de demografische als de economi-

sche groei wordt zoveel mogelijk opge-

vangen in het stedelijk kerngebied van de 

regio met de binnenstad van Utrecht als 

krachtige drager. Zo worden de belang-

rijkste waarden van een attractief stedelijk 

vestigingsklimaat versterkt: een levendige, 

gemengde en goed bereikbare stedelijke 

leefomgeving in de directe nabijheid van 

hoogwaardige voorzieningen en aantrek-

kelijke en waardevolle (ecologisch en cul-

tuurhistorisch) landschappen. Het stedelijk 

kerngebied heeft een sterke, functionele, 

demografische en economische samen-

hang. 

Daarnaast zijn er nog zeven belangrijke 

regionale ov-knooppunten waar even-

eens kansen liggen voor een kwalitatieve 

sprong vooruit door groei op te vangen in 

de nabijheid van voorzieningen en goed 

openbaar vervoer: De Bilt, Breukelen, 

Bunnik, Houten, Vianen, Woerden en 

Zeist. 

Tegelijkertijd wordt het belang van de 

overige (kleine) kernen niet uit het oog 

verloren. De opgave om een gezond en 

vitaal leefklimaat te realiseren speelt net 

zo goed in de kleinere steden (zoals Wijk 

bij Duurstede, Leerdam en Oudewater) 

en in kleinere kernen (bijvoorbeeld Bilt-

hoven, Abcoude, Driebergen, Montfoort 

en Mijdrecht). In deze kleinere steden en 

kernen landt dus niet de grootste regiona-

le groeiopgave, maar is er wel voldoende 

groeiruimte om de vitaliteit te kunnen 

borgen, bij voorkeur door te verdichten.45  

Immers, ook hier geldt dat nabijheid van 

werk, voorzieningen (zoals onderwijs, de-

tailhandel, cultuur en sport) en landschap 

van groot belang is om een gezonde leef-

omgeving voor iedereen te kunnen reali-

seren.

6.2 – Investeer in stedelijk groen en 
maak landschappen beter bereikbaar 
en toegankelijk
Het groen moet meegroeien met de groei 

van de Metropoolregio om de kwaliteit 

van de leefomgeving te verbeteren. Er zijn 

robuuste landschappelijke structuren no-

45 In de Omgevingsvisie van de provincie Utrecht krijgen kleine 
kernen de ruimte om voor de eigen behoefte plannen te ontwik-
kelen van maximaal 50 woningen.
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dig, die tot diep in het stedelijk kerngebied 

doordringen.46 De rivieren en waterwegen 

zijn daarbij de belangrijkste natuurlijke 

ruimtelijke dragers, die mooi aansluiten 

op de nabijgelegen grotere landschappen 

van de regio, zoals de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie en de Utrechtse Heuvelrug. 

Deze landschappelijke structuren, de 

Groene Parels, zijn een bestemming op 

zichzelf, nabij gebieden waar heel veel 

mensen wonen en werken. Tegelijkertijd 

zijn het vanzelfsprekende  dragers voor 

aantrekkelijke fiets- en wandelroutes naar 

grote aantrekkelijke landschappen in de 

MRU. Het is belangrijk om deze land-

schappelijke structuren verder te verster-

46 Zie ook het concept Ringpark dat is ontwikkeld door de Pro-
vinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. Ring! Ring! Ring! Ring! 
Wie gaat er mee? Magazine Ringpark, 2019.

ken, de groene routes in de stad te ontwik-

kelen en te versterken en de aantrekkelijke 

landschappen op grotere afstand goed en 

aantrekkelijk bereikbaar te maken met het 

openbaar vervoer via Groene Poorten.

6.3 – Intensiveer woon- en 
werklocaties in binnenstedelijke 
tussengebieden
Het woord zegt het al: binnenstedelijke 

tussengebieden zijn ruimtelijk nabij. Uit-

gerekend hier is veel onderbenutte ruimte 

beschikbaar. De bebouwingsdichtheid is 

laag en de ontwikkelruimte voor verste-

delijking en groenstructuren is dus hoog.47 

De belangrijkste tussengebieden vallen 

grotendeels samen met de zones waar 

de rijkswegen, spoorlijnen en kanalen zijn 
47 Verkenningen in het kader van het MIRT-onderzoek tonen 
aan dat er binnen het stedelijk kerngebied tussen 2030 en 2040 
voor woningen en arbeidsplaatsen een ruime bandbreedte 
aan ontwikkelcapaciteit beschikbaar is, mede afhankelijk van 
de investeringen die worden gedaan in de bereikbaarheid en 
leefbaarheid van locaties. Voor woningbouw is er in het stedelijk 
kerngebied tussen 2030 en 2040 ruimte voor 19.400 tot 82.300 
woningen, en er is tussen 2020 en 2040 ruimte voor ongeveer 
38.000 tot 63.000 arbeidsplaatsen. Deze cijfers zijn exclusief 
de ontwikkeling van Rijnenburg. Vergelijkbare aantallen worden 
genoemd binnen de onderzoeken die door de gemeenten 
Utrecht en Nieuwegein zijn verricht. Het merendeel van de mo-
gelijke locaties ligt langs de centrale as en in de binnenstedelijke 
zone die als een U in het stedelijk kerngebied ligt.

aangelegd. De komende jaren wordt het 

tussengebied rondom het Merwedekanaal 

ingrijpend aangepakt, een belangrijke stap 

in de ontwikkeling van de centrale as van 

Utrecht Centraal naar Nieuwegein. 

De ontwikkeling op de langere termijn zou 

zich moeten richten op de zone die als een 

U tussen de binnenstad van Utrecht en de 

grote buitenwijken en aangrenzende ste-

den ligt, nabij belangrijke en centrale voor-

zieningen, de landschappelijke scheggen, 

de rijkswegen en openbaar vervoer. Ver-

dichting van deze Grote U zorgt ervoor 

dat de bestaande stedelijke voorzieningen 

optimaal benut worden, nieuwe woon- en 

werklocaties gerealiseerd worden in de 

directe nabijheid van bestaande buurten 

en wijken en vooral dat de barrières tussen 

wijken en randgemeenten in het stedelijk 
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kerngebied weggenomen worden. Boven-

dien is de Grote U slim gepositioneerd ten 

opzichte van de rijkswegen en knooppun-

ten van openbaar vervoer. De ontwikke-

ling in de Grote U biedt veel kansen maar 

kent ook grote opgaven. Er zullen goede 

verbindingen moeten komen, vooral voor 

fiets en ov, tussen de verschillende knopen 

in de Grote U. Ook zullen sommige be-

staande functies uitgeplaatst of ingepast 

moeten worden in een meer stedelijke 

omgeving. Bovendien zal er fors geïnves-

teerd moeten worden in de vermindering 

van de negatieve belasting op de gezond-

heid door de nabijheid van snelwegen en 

spoorlijnen. Ten slotte moeten knelpunten 

op het (hoofd)wegennet opgelost worden 

zodat de extra woningen in de Grote U het 

nationale wegennet niet op slot zetten. Dit 

is zowel voor de verstedelijking als voor 

de mobiliteitsnetwerken een belangrijke 

ontwerpopgave. Maar daarmee ontstaat 

ook de kans om de gezondheidseffecten 

op bestaande woningen in en rondom de 

Grote U te verminderen en zo de leefkwa-

liteit in de MRU aanzienlijk te verbeteren.

6.4 – Ontwikkel complementaire 
Metropoolpoorten 
De binnenstad van Utrecht is nu al zo 

druk, dat het voor een verdere gezonde 

groei van de regio noodzakelijk wordt om 

het metropolitane interactiemilieu van de 

Utrechtse binnenstad uit te breiden. Een 

gezonde ontwikkeling naar een polycen-

trisch stedelijk kerngebied heeft de mees-

te kans van slagen als dit gebied wordt 

ontwikkeld op basis van de druk die vanuit 

de binnenstad van Utrecht ontstaat. Ook 

in andere grote steden is een vergelijkba-

re ontwikkeling naar een polycentrische 

metropoolregio zichtbaar.48 Drie locaties 

lijken perspectief te kunnen bieden om tot 

2040 door te groeien tot nieuwe Metro-

48 Zie ook de aanpak van de stadsstraten in Amsterdam: 
Onderzoeksrapport Stadsstraten, 2017.

poolpoorten: Lunetten Koningsweg-USP, 

A12-zone en Leidsche Rijn-Zuilen. Na-

bijheid en ontwikkelruimte spelen bij de 

doorontwikkeling van de drie Metro-

poolpoorten een belangrijke rol. 

De Metropoolpoorten liggen in het bin-

nenstedelijk tussengebied, slim geposi-

tioneerd in het stedelijk weefsel (nabij in 

ruimte). Bestaande en nieuwe verbindin-

gen voor fiets, openbaar vervoer (Wiel 

met Spaken) en auto verbinden de Me-

tropoolpoorten onderling en garanderen 

een goede inbedding in de omliggende 

wijken van het stedelijk kerngebied. Ten 

slotte zijn het locaties met veel ruimte en 

ontwikkelpotentieel om een hoge stedelij-

ke dichtheid te kunnen realiseren, zodat er 

een attractief vestigingsklimaat zou kun-

nen ontstaan met een gevarieerd aanbod 

van wonen, werken en andere functies.49 

Of en hoe dit potentieel benut kan worden 

49 Op basis van de Quickscan Knopen zijn de zeven meest 
kansrijke knopen geselecteerd die een hele hoge plaatswaarde 
hebben of kunnen krijgen (veel ruimtelijke ontwikkelkansen) en 
een hele goede netwerkwaarde hebben of kunnen krijgen (veel 
kansen voor een excellente multimodale bereikbaarheid).
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hangt sterk af van keuzes op het gebied 

van bereikbaarheid (denk aan bediening 

van stations, uitbreiding van het HOV-net-

werk en investeringen in een goed fiets-

netwerk) en de mogelijkheden om ruimte 

te maken door inpassing of uitplaatsing 

van bestaande minder hoogstedelijke 

functies. 

Door de uitrol van aantrekkelijke en le-

vendige multimodale verbindingen tus-

sen deze verschillende centra kan er een 

hecht ruimtelijk en economisch netwerk 

ontstaan rondom de Utrechtse binnen-

stad, dat goed verbonden is met de regio. 

Door de gelijktijdige inzet op nabijheid van 

wonen, werken, voorzieningen en groen, 

blijven de automobiliteitseffecten van de 

demografische en economische groei zo 

klein mogelijk. De noodzaak om je te ver-

plaatsen wordt zo klein mogelijk gemaakt 

door gemengde milieus te bouwen in 

hoge dichtheid en in de directe nabijheid 

van bestaande voorzieningen. Hierdoor 

ontstaat er een regio van korte afstanden

die uitnodigt om zoveel mogelijk te lopen 

en te fietsen. 50

 6.5 – Focus op het versterken van 
economische clusters 
Naar verwachting groeit het aantal ar-

beidsplaatsen in de regio tot 2040 met 

80.000. Het grootste deel daarvan 

(70.000) landt in de stad Utrecht.51 Dit 

betekent dat de bestaande ruimte van 

de economische clusters in het stedelijk 

kerngebied zoveel mogelijk benut moe-

ten worden om de groei op te vangen en 

dat het stedelijke interactiemilieu, waar 

de meeste werkgevers zich graag vesti-

50 Zie: mini MKBA Focusgebieden en BOK Utrecht Nabij.
51 Naar toekomstbestendige werklocaties in de regio U16, Stec 
groep, mei 2020.

gen, vergroot zal moeten worden. En er is 

ook ruimte nodig voor nieuwe bedrijven 

terreinen, aanvullend op de bestaande 

planvoorraad. Dit zou beperkt kunnen blij-

ven tot 149 hectare mits elke uitbreiding 

optimaal intensief wordt ingericht, er zeer 

zorgvuldig wordt omgegaan met de ruim-

te op bestaande terreinen (intensivering) 

en verplaatsing van bedrijventerreinen 

beperkt blijft.

Ieder economisch cluster vraagt ande-

re vestigingscondities. Daarom worden 

er vier principieel verschillende clusters 

onderscheiden die ook op verschillende 

logische plekken in de regio en het stede-

lijk kerngebied landen. Deze clusters zijn 

goed ingebed in de hele Metropoolregio, 

maar de belangrijkste locaties liggen in 

het stedelijk kerngebied. Onderzoek en 

innovatie is een sterk ontwikkeld cluster 

met het USP als brandpunt. De campus en 

de omliggende werkgebieden in de MRU 

zijn voor dit cluster waardevolle interactie-

milieus die de kans op kennisuitwisseling 

en kennisontwikkeling vergroten. Het 
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regionale netwerk van het cluster maakin-

dustrie en circulaire economie is verspreid 

over de hele MRU, denk bijvoorbeeld aan 

de bedrijventerreinen in Mijdrecht, Meer-

kerk, Houten, Vianen, Lopik, Montfoort en 

Stichtse Vecht. Maar het zwaartepunt van 

dit cluster ligt in Lage Weide, waar de mi-

lieucontouren ruimte bieden voor hinder-

gevende bedrijven die een belangrijke rol 

spelen bij de transitie naar een circulaire 

economie. Bovendien zijn de insteekha-

vens van het Amsterdam-Rijnkanaal erg 

aantrekkelijk voor watergebonden bedrij-

vigheid. Voor het cluster kantoren liggen 

vooral rondom Leidsche Rijn en Lunetten 

Koningsweg kansen omdat deze locaties 

goed met de trein bereikbaar zijn en bo-

vendien dicht bij de grootste concentratie 

kantoorlocaties rondom Utrecht Centraal 

en in de binnenstad liggen. Ook hier zijn 

de stedelijke interactiemilieus een belang-

rijke voorwaarde voor bedrijven om zich te 

vestigen. Voor het cluster regionale dis-

tributie en logistiek bieden de bestaande 

grotere bedrijventerreinen in de A12-zone 

veel kansen om deels te transformeren 

en deels verder te intensiveren. Rondom 

Westraven, in het verlengde van de cen-

trale as, liggen kansen om een gemengd 

woonwerkmilieu te realiseren met kanto-

ren, mits de ov bereikbaarheid verbeterd 

wordt. In Liesbosch en Laagraven liggen 

kansen om de beschikbare bedrijventer-

reinen veel intensiever te benutten en zo 

groeiruimte te geven aan de regionale 

distributie en logistiek. Hier kan maximaal 

geprofiteerd van de strategische ligging in 

de MRU en de goede aansluiting op het te 

versterken nationale en regionale wegen-

net, zonder dat het areaal voor logistieke 

bedrijvigheid vergroot wordt. 

6.6 – Organiseer slimme, gezonde en 
veilige mobiliteit
Slimme, gezonde en veilige mobiliteit 

voor mens en logistiek is het motto. Dit 

betekent dat nieuwe vervoermiddelen 

en diensten worden gestimuleerd en ook 

onderdeel worden van nieuwe verstede-

lijking en toegepast worden bij stedelijke 

transformatie. Er wordt geïnvesteerd in 

actieve mobiliteit zoals lopen en fietsen. 

Als mensen en goederen een alternatief 

hebben voor de (vracht)auto wordt het 

gebruik daarvan gestimuleerd. Daar waar 

de auto de enige optie is, wordt dit gefaci-

liteerd. Dit betekent dat alternatieven zoals 

fiets (o.a. non-stopfietsnetwerk), openbaar 

vervoer (o.a. Wiel met Spaken), ‘last mile’ 

stadsdistributie en digitaal werken op orde 

moeten zijn. Met een kwaliteit die uitno-

digt om het te gebruiken. Dit zorgt voor 

minder autoritten in de MRU en draagt 

dus bij aan de leefbaarheid én de door-

stroming van het autonetwerk en daarmee 

de functie van nationale draaischijf (open-

baar vervoer én weg) in de Metropoolregio 

Utrecht. Op deze manier wordt er gewerkt 

aan goede bereikbaarheid voor iedereen, 
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ook voor degenen die geen alternatief 

voor de auto hebben. Zo wordt het econo-

mische potentieel van de regio maximaal 

benut, de woonbehoefte gefaciliteerd en 

een gezonde en duurzame leefstijl bevor-

derd. 

6.7 – Maak het mobiliteitssysteem
samenhangend en multimodaal, 
zet in op alles. 
De mobiliteitsopgaven in de MRU zijn 

groot: de Ring Utrecht kampt nu al met 

knelpunten in de doorstroming en Utrecht 

Centraal staat als over¬stappunt onder 

druk. De ov-, fiets-, weg- en vaarwegnet-

werken worden steeds intensiever ge-

bruikt. 

Het grootste deel van de groei van de re-

gio zal het komende decennium plaatsvin-

den, waardoor al in 2030 grote knelpunten 

ontstaan in het openbaar vervoer, op de 

weg en op de fietspaden. De extra groei 

tussen 2030 en 2040 zal voor nog meer 

druk op deze knelpunten zorgen. 

Daarom wordt er ingezet op alles. Het gaat 

om én fiets én openbaar vervoer én weg 

én generieke mobiliteitsmaatregelen om 

mensen te motiveren de fiets of het open-

baar vervoer te nemen, vaker thuis te wer-

ken of te parkeren op afstand. Want geen 

enkele maatregel zal op zichzelf effectief 

zijn. Het gaat om de samenhang van het 

totaalpakket. Alleen een extra ov-verbin-

ding leidt bijvoorbeeld niet tot ontlasting 

van de Ring Utrecht of het overstappunt 

Utrecht Centraal, dat moet in combinatie 

met generieke mobiliteitsmaatregelen, 

waaronder parkeerbeleid. Inzet is om 

als eerste stappen te ontwikkelenn voor 

generieke mobiliteitsmaatregelen en al-

ternatieven voor de auto, alsook mogelijk 

aanvullende (weg)infrastructuur die de 

druk op de knelpunten op de Ring Utrecht 

kunnen verminderen.

Voor de ontwikkeling van de huidige en 

nieuwe stedelijke woonwerkcentra, waar-

mee een polycentrische stedelijke regio 

ontstaat, is goede onderlinge verbinding 

essentieel. Daarom is een samenhangend 

netwerk tussen knopen en concentra-

ties van functies nodig. Het gaat dan om 

non-stopfietsverbindingen en het ov-con-

cept Wiel met Spaken. Dit draagt bij aan 

het bereikbaar houden van de Metropool-

regio en het ontlasten van Utrecht Cen-

traal. Hiermee vindt ook goede aansluiting 

plaats op de nationale mobiliteitsstructu-

ren, waardoor de (economische) potentie 

van de regio optimaal wordt benut. 
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7. Het Ontwikkelperspectief

De zeven principes leggen het fundament voor Utrecht Nabij, het 

Ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid voor de 

Metropoolregio Utrecht. Het Ontwikkelperspectief bouwt voort 

op de reeds lopende ontwikkelingen die tot 2030 zijn voorzien 

en schetst een toekomstbeeld voor 2040 met een doorkijk naar 

2050. 

Het Ontwikkelperspectief is integraal en stuurt het denken over 

de ontwikkeling van de MRU, met nadruk op de ruimtelijke ont-

wikkelingen voor wonen, werken, groen, landschap en de bijbeho-

rende noodzakelijke maatregelen op het gebied van bereikbaar-

heid.

48 UTRECHT NABIJ - Ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid MRU 204025 november 2020



Om een beter beeld te krijgen van de sa-

menhang en synergie tussen alle principes 

en mogelijke maatregelen worden in dit 

hoofdstuk de belangrijkste onderdelen 

van het Ontwikkelperspectief integraal en 

in meer detail uitgewerkt.

De navolgende uitwerking van het Ont-

wikkelperspectief is nadrukkelijk geen 

blauwdruk voor de toekomst. Het is geen 

plan dat nu al uitgevoerd kan worden, het 

is immers een perspectief voor de mid-

dellange en lange termijn. Het Ontwikkel-

perspectief laat wel zien wat de gevolgen 

zijn van de keuze voor Utrecht Nabij en 

de zeven principes, rekening houdend 

met een grote bandbreedte aan mogelij-

ke ontwikkelkansen en maatregelen voor 

verschillende locaties en opgaven. Daar-

mee vormt het Ontwikkelperspectief een 

belangrijke aanzet voor het definiëren van 

nadere onderzoeksvragen en gebieds-

uitwerkingen om de komende jaren tot 

afspraken te komen over programmering, 

prioritering en realisatie voor landschap, 

wonen, werken en bereikbaarheid.

Om voldoende grip te krijgen op de aard 

en omvang van de opgaven op het gebied 

van wonen en werken zijn in de navolgen-

de hoofdstukken, op basis van locatie-

onderzoek, aannames gedaan over het 

ontwikkelpotentieel per locatie. Dit zijn 

theoretische ontwikkelmogelijkheden met 

een grote bandbreedte die nog ruimte la-

ten om de komende jaren in het adaptieve 

Ontwikkelpad keuzes te maken. Doel is 

dat er voldoende potentieel laadvermo-

gen is om in te spelen op veranderende 

behoeften of planuitval. De onderkant 

van de bandbreedte is het minimum laad-

vermogen dat op een bepaalde locatie 

wenselijk en realistisch is. De bovenkant 

van de bandbreedte wordt bereikt door 

op gebiedsniveau fors te investeren in 

bereikbaarheid en landschap zodat de lo-

caties ontwikkeld kunnen worden of dat er 

hogere dichtheden gerealiseerd kunnen 

worden.

7.1 Stedelijk kerngebied en de Grote U
Een belangrijk deel van de groeiopga-

ven voor de Metropoolregio Utrecht kan 

worden geconcentreerd in het stedelijk 

kerngebied van Utrecht. De komende 

jaren ligt de focus op de ontwikkeling van 

de centrale as van Utrecht Centraal naar 

Nieuwegein, met de Merwedekanaalzone 

als de grootste gebiedsontwikkeling. 

In dit Ontwikkelperspectief ligt de nadruk 

op de grote groeiopgave voor wonen, wer-

ken en leefbaarheid na realisatie van de 

centrale as: de Grote U. Dit is de binnen-

stedelijke tussenruimte waar nog plaats 

gemaakt kan worden om een groot deel 

van de economische groei en de groei van 

de bevolking op te vangen en tegelijkertijd 

de noodzakelijke verbinding te leggen tus-

sen de binnenstad van Utrecht, de buiten-

wijken, de grootste randgemeenten en het 

waardevolle metropolitane landschap.

Het is ook de binnenstedelijke zone waar 

de grootste kwaliteitsverbeteringen ge-

realiseerd kunnen worden door barrières 

weg te nemen, de milieuhinder terug te 

dringen en de beschikbare ruimte hoog-
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waardiger in te richten. Dit is geen geringe 

opgave, maar levert wel heel veel op voor 

de vitaliteit, leefbaarheid en concurrentie-

kracht van de MRU en Nederland.

Op de kaart is de Grote U een aaneen-

gesloten gebied, maar het bestaat wel uit 

deelgebieden met zeer uiteenlopende 

kwaliteiten en functies. 

7.1.1 Lage Weide 

Lage Weide is het belangrijkste bedrijven-

terrein van de regio vooral voor bedrijven 

die hinder veroorzaken. Samen met het 

aangrenzende Werkspoorkwartier biedt 

het veel werkgelegenheid voor praktisch 

geschoolden. Deze bedrijventerreinen 

zijn dus belangrijk in de regionale mix van 

aanbod van werkgelegenheid voor ieder-

een. Door de ligging tussen spoor, Am-

sterdam-Rijnkanaal en A2 is Lage Weide 

optimaal en multimodaal bereikbaar, ook 

via het water. Maar de beschikbare ruimte 

wordt nog onvoldoende benut, hier liggen 

grote kansen om de bedrijvigheid verder 

te verdichten, met name met maakindus-

trie en watergebonden bedrijvigheid. Lage 

Weide dient niet alleen om de groei op te 

vangen, maar ook om bedrijven met een 

milieucontour uit andere delen van de 

MRU naartoe te verplaatsen. 

De bereikbaarheid voor werknemers in dit 

gebied kan sterk verbeterd worden. Er zijn 

nu te weinig (aantrekkelijke) ov- en fietsal-

ternatieven beschikbaar, waardoor ze 

aangewezen zijn op de lokale en regionaal 

wegen, wat voor extra druk op de Ring 

Utrecht zorgt. 

Afbeelding 22 - De deelgebieden in de Grote U.
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7.1.2 Leidsche Rijn Centrum en station 

Zuilen

Beide stationsgebieden zijn nu al volop 

in ontwikkeling. Bij station Leidsche Rijn 

liggen kansen om het Vierde Kwadrant ten 

noorden van het spoor en ten oosten van 

de A2 te transformeren tot een stedelijk 

knooppunt.

Bij Zuilen is de transformatie van de Car-

tesiusdriehoek gestart. Dit wordt naar 

verwachting afgerond voor 2030. Voor het 

Werkspoorkwartier zijn plannen gestart 

voor intensivering van het bedrijventerrein, 

gekoppeld aan groen, sport en recrea-

tie.  Verdere transformatie van dit gebied 

wordt beperkt door de hindercontouren 

van bedrijven op Lage Weide (onder meer 

van de energiecentrale die warmte levert 

voor de stadsverwarming).  

Bovendien is een hoogwaardige ontslui-

ting met openbaar vervoer noodzake-

lijk om deze locatie tot een volwaardige 

knoop te ontwikkelen. Denk bijvoor-

beeld aan een fietsverbinding tussen 

Leidsche Rijn en Zuilen of een tangentiële 

HOV-verbinding tussen Leidsche Rijn en 

Zuilen naar Overvecht en dan verder via 

Rijnsweerd naar USP.

Deze verbinding draagt ook bij aan een 

betere verbinding naar de Metropoolre-

gio Amsterdam. Een groot deel van de 

inwoners van Leidsche Rijn die in de Me-

tropoolregio Amsterdam werken, pakken 

nu de auto. Een betere en snellere fiets- of 

HOV-verbinding tussen Leidsche Rijn 

en station Zuilen zou, in combinatie met 

een opwaardering van station Zuilen, een 

concurrerend alternatief kunnen bieden 

Afbeelding 23 - De groenstructuur in en rondom de Grote U.
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en zo bijdragen aan ontlasting van de Ring 

Utrecht en Utrecht Centraal.

7.1.3 Papendorp

In deze ruim opgezette kantorenlocatie 

aan de A2 en A12 is nog veel ruimte voor 

intensivering. Vooral door het toevoegen 

van woningen kan dit gebied gemengder 

en aantrekkelijker worden, maar dan is er 

wel een goede HOV-verbinding nodig.52

7.1.4 Het centrale deel van de A12-zone 

Het gebied dat bestaat uit de Galecop-

perzoom, bedrijventerrein Kanaleneiland 

en Westraven heeft door de ligging en 

ontwikkelruimte de kans om een nieuw 

hoogstedelijk centrum te worden. Het is 

de cruciale schakel in de centrale as tus-

sen Utrecht en Nieuwegein omdat hier 

de kortste en meest aantrekkelijke ver-

bindingen gerealiseerd kunnen worden 

naar USP, Leidsche Rijn, de Utrechtse 

binnenstad en het stadscentrum Nieuwe-

gein. Vooral in het verlengde van de Mer-

52 De mogelijkheden voor een HOV-verbinding via Papendorp 
worden onderzocht in de MIRT-verkenning OV en Wonen in de 
regio Utrecht.

wedekanaalzone liggen kansen om een 

hoogwaardig gemengd stedelijk milieu te 

realiseren.

Door alle infrastructuur is de ruimte in dit 

gebied sterk versnipperd. Het ontwikkel-

potentieel kan alleen worden benut als 

de ontsluiting voor auto, hoogwaardig 

openbaar vervoer en fiets ingrijpend wordt 

verbeterd. 

Westraven, centraal gelegen tussen het 

Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwede-

kanaal, is het logische hart van dit gebied. 

Afbeelding 24 -  Het Wiel met Spaken in de Grote U
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De noodzakelijke verbetering van de be-

reikbaarheid met HOV kan bijvoorbeeld 

gestalte krijgen met een kruising van de 

Sneltram Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein 

(SUNIJ-lijn) en de tangentiële HOV-lijn 

tussen Leidsche Rijn en USP.53 

Voordat grootschalige ontwikkeling van 

de A12-zone mogelijk wordt, is het tevens 

noodzakelijk om de knelpunten op het 

hoofdwegennet (de Ring) op te lossen. 

Ook moeten er flinke maatregelen ge-

nomen worden om de geluidsbelasting 

van de A12 weg te nemen. Denk aan hoge 

geluidsschermen (zoals langs de A2 bij 

Maarssen) of een afscherming door een 

aaneengesloten wandbebouwing (zoals 

langs de A10-West in Amsterdam).

7.1.5 Laagraven-Liesbosch 

Dit is een van de grootste bedrijventer-

reinen van de regio. Het is sterk gemengd 

met kantoren, logistieke centra, perifere 

detailhandel, bouwbedrijven, circulaire 

53 In de MIRT-verkenning OV en Wonen wordt onderzocht 
wat de effecten zijn van een HOV-ontsluiting voor gebiedsont-
wikkeling Nieuwegein en Utrecht Zuidwest, en een oost-west 
HOV-verbinding via Lunetten en Westraven.

bedrijven en autodealers. Door de ligging 

aan de A12 is het erg aantrekkelijk voor 

bedrijven die gericht zijn op transport en 

logistiek, en met name voor de snelgroei-

ende stadsdistributiebedrijven. Door het 

ruimtegebruik van deze sector verder te 

intensiveren kan de sector op deze plek 

doorgroeien. Daarnaast is er vooral aan 

de westkant ruimte om een gemeng-

der woonwerkmilieu te realiseren, nabij 

Westraven.

Afbeelding 25 - Geluidscontouren in en rondom de Grote U in 2016. Bron: TNO 
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7.1.6 Landschapspark Laagraven Oost

Deze groene buffer tussen Utrecht, Nieu-

wegein en Houten kan worden ontwikkeld 

tot een prachtig landschapspark, met de 

focus op natuurontwikkeling, recreatie en 

landschap.

7.1.7 Groenstedelijke zone van Lunetten 

tot het Utrecht Science Park 

Dit gebied heeft de kans om te worden 

ontwikkeld tot een uniek hoogstedelijk 

en tegelijkertijd groen woonwerkmili-

eu. Lunetten kan via de attractieve en 

hoogwaardige groenzone van Maar-

schalkerweerd met zijn sportcomplexen, 

volkstuinen en stadsboerderijen, en het 

landschappelijk erfgoed van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie worden verbonden 

met het Utrecht Science Park.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken 

moet wel de multimodale bereikbaar-

heid flink worden verbeterd, zoals een 

HOV-verbinding van USP naar Westraven 

plus de opwaardering van station Lunetten 

(mogelijk ook als dubbelstation Lunetten 

Koningsweg), en/of een HOV-verbinding 

via Overvecht en Zuilen naar Leidsche 

Rijn.54

Het grondgebruik op het USP kan wor-

den geoptimaliseerd, maar een forse 

intensivering is alleen mogelijk als het be-

staande gebiedsconcept wordt herijkt.55 

Met de verdichting en transformatie van 

Rijnsweerd kan ook ruimte ontstaan om 

USP-functies dichter bij de stad te bren-

gen, ten westen van de A27/A28.

7.1.8 Waterlinieweg 

Aan de oostkant van de Grote U ligt de 

Waterlinieweg, een oude rijksweg die nog 

steeds als een barrière in de stad ligt. De 

mogelijke afwaardering van deze weg 

biedt niet alleen ruimte voor verdichting, 

maar vooral ook de kans om de dwarsver-

bindingen voor voetgangers en fietsers 

aanzienlijk te verbeteren en de toegan-

54 De mogelijkheden voor een dubbelstation Lunetten-Kon-
ingsweg worden onderzocht in de MIRT-verkenning OV en 
Wonen in de regio Utrecht.
55 Het USP heeft in 2018 de ambitie geformuleerd dat het een 
vitale omgeving voor leren, werken, zorgen en verblijven moet 
worden. Het wijst een aantal concrete verdichtingslocaties aan 
en plekken waar de groenstructuur verbeterd moet worden. De 
vraag is echter of dit Ambitiedocument voldoende groeiruimte 
oplevert op de langere termijn. Zie: Ambitiedocument Utrecht 
Science Park, USP 2018.

kelijkheid van de Lunetten en de grote 

landschappen ten oosten van de stad te 

vergroten.

7.1.9 Museumspoorlijn

De zone rondom de Museumspoorlijn be-

staat uit een aaneenschakeling van restge-

bieden en kleine volkstuincomplexen. Hier 

liggen mogelijk kansen om de kwaliteit van 

het groen te versterken en tegelijkertijd 

ruimte te maken voor verdichting.

7.1.10 Overvecht

Ook de zone rondom de spoorlijn bij 

Overvecht kent veel restruimte die zich 

goed leent voor intensivering van het 

grondgebruik. Rondom station Overvecht 

is volop ruimte voor transformatie en 

verdichting waardoor de achterliggende 

wijken een stevige impuls kunnen krijgen 

en de barrière van de spoorlijn geslecht 

kan worden. Overvecht zou kunnen door-

ontwikkelen tot een stevig knooppunt 

en scharnier tussen Hilversum/Almere/

Amersfoort en het USP. En bij realisatie 

van het noordelijke deel van het Wiel kan 
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het ook een schakel worden tussen de 

knopen bij Leidsche Rijn Centrum, Zuilen 

en het USP.

7.1.11 Rest van het stedelijk kerngebied

De intensivering van de Grote U is de 

grootste opgave in het stedelijk kernge-

bied. Maar dit sluit niet uit dat er ook in 

andere delen van het stedelijk kerngebied 

veranderingen zullen plaatsvinden. In 

Maarssen, Nieuwegein, Kanaleneiland en 

Overvecht liggen verschillende buurten 

met leefbaarheidsvraagstukken, kansen 

om te verdichten, de noodzaak om de ver-

ouderde woningvoorraad te verbeteren en 

de wens om het voorzieningenaanbod te 

versterken. 

Deze opgaven zijn niet nader uitgewerkt in 

het Ontwikkelperspectief, maar zijn in de 

berekening van het potentieel laadvermo-

gen voor wonen en werken wel meegeno-

men. Bovendien worden bij de uitwerking 

van de Grote U ingrepen voorgesteld die 

ook direct positieve ruimtelijke en soci-

aal-economische effecten kunnen heb-

ben op deze buurten. Denk aan mogelijk 

nieuwe fiets- en HOV-verbindingen die de 

bereikbaarheid van werk en voorzieningen 

verbeteren, de mogelijke investering in 

landschappelijke en recreatieve structuren 

of de kansen om de milieuhinder te redu-

ceren.

7.2 Metropoolpoorten
Binnen de Grote U liggen drie nieuwe 

stedelijke centra met substantiële ontwik-

kelruimte voor hoogstedelijke gemengde 

woonwerkmilieus die het stedelijk kern-

gebied de ruimte geven om door te groei-

Afbeelding 26 - De drie Metropoolpoorten.
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en naar een polycentrische MRU. Deze 

Metropoolpoorten liggen strategisch in 

nationale netwerken, zijn goed ontsloten 

via het Wiel met Spaken en bouwen voort 

op de bestaande ruimtelijke en econo-

mische structuren. Bovendien spelen ze 

een belangrijke rol in het slechten van 

ruimtelijke en mentale barrières, waardoor 

de nabijheid in het stedelijk kerngebied 

versterkt wordt en de groene verbindin-

gen tussen stad en landschap verbeteren. 

Ten slotte kan de ontwikkeling van de 

Metropoolpoorten, in combinatie met de 

realisatie van het Wiel met Spaken, leiden 

tot een substantiële ontlasting van Utrecht 

Centraal. 

Voor de drie Metropoolpoorten is nader 

verkend wat de ruimtelijke impact is van de 

voorgestelde leefmilieus, de ontwikkeling 

van een beter landschappelijk netwerk en 

de inpassing van grote bereikbaarheids-

maatregelen. Deze verkenning is vooral 

bedoeld om de ontwikkelkansen en op-

gaven te illustreren en te laten zien dat er 

directe verbanden zijn tussen de mogelijke 

ontwikkelruimte en investeringen in leef-

baarheid, landschap en bereikbaarheid. 

Het zijn dus nadrukkelijk eerste (theore-

tische) verkenningen. Om tot realistische 

gebiedsuitwerkingen te kunnen komen is 

nog veel gedetailleerd vervolgonderzoek 

nodig, in nauwe samenwerking met de 

betrokken gemeenten, de provincie, de 

spoorsector en het Rijk.

7.2.1 Metropoolpoort Oost 

(Lunetten Koningsweg - USP)

Deze Metropoolpoort vormt het hart van 

het nationale lifesciences-cluster, nabij de 

Utrechtse binnenstad en het waardevolle 

cultuurhistorische landschap van de Nieu-

we Hollandse Waterlinie. De eerste grote 

opgave is het versterken en verbeteren 

van de groene scheg langs de Kromme 

Rijn die door ontbrekende wandel- en 

fietsroutes, verrommeling en grote barriè-

res (Waterlinieweg en A27/A28) in werke-

lijkheid veel minder kwaliteit heeft dan het 

kaartbeeld doet vermoeden.

De ontwikkeling van de Groene Parel 

rondom Amelisweerd kan in de verbinding 

tussen stad en landschap een belangrijke 

rol spelen, maar is ook op zich een aan-

trekkelijke bestemming. Met de geplande 

groene verbinding over de A27/A28 wordt 

voor 2030 een eerste stap gezet. De oude 

Kader 2 - UNESCO Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie van 85 kilometer lang. De linie loopt van Muiden 

tot aan de Biesbosch en is 3 tot 5 kilometer breed. Ze bestaat uit 45 forten, 6 vestingen, 2 kastelen, 

85 mitrailleurkazematten, ruim 700 betonnen schuilplaatsen en kazematten en ruim 100 militaire 

sluizen en waterwerken. Een belangrijk deel daarvan ligt in de Metropoolregu Utrecht, waaronder het 

Waterliniemuseum Fort Vechten.  De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste rijksmonument van 

Nederland en is in 2019 door Nederland voorgedragen voor UNESCO Werelderfgoed als uitbreiding op de 

Stelling van Amsterdam, die al sinds 1996 deze status heeft. Samen vormen ze straks het Werelderfgoed de 

‘Hollandse Waterlinies’. In opdracht van het Rijk en de Liniecommisie is de voordracht voorbereid om op zijn 

vroegst in 2020 de UNESCO status te verkrijgen (bron: programmabureau Nieuwe Hollandse Waterlinie).
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entree van het landgoed, aan de westzijde 

van de A27/A28, wordt met deze groene 

verbinding hersteld, waardoor Amelis-

weerd veel dichter bij de stad komt te lig-

gen. 

Maar er is nog veel meer nodig. Voor de 

ontwikkeling van deze Metropoolpoort 

en een gezonde stad is de realisatie van 

een goed recreatief netwerk noodzakelijk 

waardoor het landschap en het erfgoed 

van de Waterlinie beter toegankelijk wor-

den. Daarnaast vraagt de toename van 

het inwoneraantal in de MRU ook om een 

verbetering en intensivering van het gro-

te aantal sportcomplexen in dit gebied. 

De ontwikkeling van de Sportas naast de 

Zuidas in Amsterdam laat zien dat het op-

nieuw organiseren en inrichten van sport-

infrastructuur een enorme kwaliteitsim-

puls aan de sportverenigingen, de stad en 

het landschap kan geven.

Rondom de waardevolle recreatieve en 

cultuurhistorische landschappen liggen 

verschillende kansrijke locaties waar het 

mogelijk is om te verdichten, rekening 

houdend met de (toekomstige) UNESCO 

Werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hol-

landse Waterlinie.  Er is nog volop ruimte 

om meer gemengde stedelijke milieus te 

realiseren en de groei van het lifescien-

ces-cluster de ruimte te geven. 

Het lifesciences-cluster is van nationaal 

belang en de motor van dit cluster, het 

USP, moet aanzienlijk beter bereikbaar 

worden. Door te investeren in hoogwaar-

dige openbaar vervoer en fiets ontstaat 

ook de kans om op en rondom het USP 

Afbeelding 27 - Zoekgebied Metropoolpoort Oost

57 UTRECHT NABIJ - Ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid MRU 204025 november 2020



een beter evenwicht te realiseren tussen 

wonen, werken en voorzieningen, zodat de 

leefbaarheid en levendigheid verbetert en 

het aanwezige en toekomstige HOV beter 

benut wordt. Bovendien is er op het USP 

nog volop ruimte voor verdere verdichting 

als het huidige ruimtelijke concept van de 

campus herijkt kan worden. Daarnaast ligt 

het voor de hand om de nabijgelegen sa-

tellietlocaties van het lifesciences-cluster 

beter te benutten en goed met het USP 

te verbinden. Denk bijvoorbeeld aan de 

verbinding met USP-De Bilt, onder andere 

gericht op vaccinontwikkeling, de institu-

ten in Zeist en de stationsomgeving van 

Bunnik. 

Minstens zo belangrijk is de transformatie 

van het gebied rondom de Weg tot de 

Wetenschap en de Archimedeslaan. Deze 

ontwikkeling kan de verbinding tussen het 

USP en de binnenstad van Utrecht aan-

zienlijk verbeteren en daardoor de men-

tale afstand verkleinen. Daarbij kan slim 

ingespeeld worden op de ruimte die zal 

ontstaan door de geplande reconstructie 

van het snelwegknooppunt Rijnsweerd, in 

het kader van de geplande aanpassingen 

van de A27/A28. Vooral ten noorden van 

de Archimedeslaan zal dit veel nieuwe 

ontwikkelruimte opleveren. Rondom sta-

tion Lunetten is ook ruimte voor transfor-

matie en verdichting, evenals rondom sta-

dion Galgenwaard. Hier liggen kansen om 

een aantrekkelijk en gemengd stedelijk 

leefmilieu te realiseren, rekening houdend 

met de erfgoedwaarden van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie, en voldoende ruim-

te voor groen, sport en ontspanning.

Tabel 3 -  Mogelijke maatregelen Metropoolpoort Oost

 Laag   Hoog

  6.900   19.300Bandbreedte woningen

  7.500   12.000Bandbreedte arbeidsplaatsen

Versterken Groene Parel Amelisweerd, versterken 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, verbeteren 
recreatieve fietsroutes (o.a. langs Kromme Rijn).

Groene scheg

Ingrijpende verbetering ov-bereikbaarheid, 
bijvoorbeeld door Wiel met Spaken (noord en 
zuid) en station Lunetten-Koningsweg.

Bereikbaarheid

Ontwikkelen en versterken van sportcomplexen, 
slechten van barrières spoor, A27/A28 en 
Waterlinieweg, reductie geluidsbelasting.

Leefbaarheid

Nieuwe balans tussen stedelijke verdichting, 
knooppuntontwikkeling en landschap/
cultuurhistorie. 

Specifieke opgave
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In deze Metropoolpoort is ruimte voor 

7.000 tot 19.000 woningen en 7.500 tot 

12.000 arbeidsplaatsen. Dit is een forse 

bandbreedte, die mede afhankelijk is van 

de investeringen die worden gedaan om 

deze Metropoolpoort beter bereikbaar te 

maken, zowel voor fiets, HOV als trein. Op 

dit moment is de bereikbaarheid van het 

USP al onvoldoende. De verbinding rich-

ting Utrecht Centraal met de Uithoflijn is 

te krap, en ook de vele bussen op de Hei-

delberglaan en doorgaand via de Binnen-

stadsas zorgen voor veel knelpunten. Het 

oostelijke deel van het Wiel met Spaken, 

dat nu wordt onderzocht in de MIRT-ver-

kenning OV en Wonen, kan cruciaal zijn 

om de groeiende reizigersstromen naar 

het USP op te vangen en een alternatief te 

bieden zonder dat verbindingen richting 

Utrecht Centraal daarmee worden belast. 

Ook het noordelijke deel van het Wiel met 

Spaken kan hier een belangrijke rol spelen.

7.2.2 Metropoolpoort Zuid (A12-zone)

Westraven, het bedrijvengebied Kanalen-

eiland, de Galecopperzoom en Laagra-

ven-Liesbosch liggen op een strategische 

schakel tussen Utrecht en Nieuwegein, in 

het verlengde van de hoogstedelijke ont-

wikkeling langs het Merwedekanaal. Hier 

liggen grote kansen om een gevarieerd 

hoogstedelijk en gemengd woonwerk-

milieu te realiseren, mooi gelegen aan de 

oevers van de kanalen die een belangrijke 

recreatieve functie krijgen en de verbin-

Afbeelding 28 -  Zoekgebied Metropoolpoort Zuid.
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ding leggen naar Utrecht en het buitenge-

bied. De grote opgaven zijn het oplossen 

van de forse barrières met alle bijkomende 

niveauverschillen, het realiseren van een 

aantrekkelijk leefklimaat en een goede 

lokale en regionale bereikbaarheid, zowel 

voor fiets, HOV als auto.

In deze Metropoolpoort is ruimte voor 

1.000 tot 25.900 woningen 7.500 tot 

26.000 arbeidsplaatsen, mede afhankelijk 

van de mate waarin de kantoorbehoefte 

rondom Utrecht Centraal en in de andere 

twee Metropoolpoorten wordt geaccom-

modeerd. De belangrijkste ontwikkello-

caties voor de (hoog)stedelijke milieus 

kunnen het bedrijvengebied Kanalenei-

land, de Galecopperzoom en Westraven 

zijn. De bedrijventerreinen Liesbosch en 

Laagraven worden vooral ingezet voor 

het intensiveren van bedrijvigheid. Dit ge-

bied speelt immers een heel belangrijke 

rol voor stedelijke en regionale logistiek 

en distributie. Daarmee wordt in dit Ont-

wikkelperspectief voortgebouwd op de 

inzichten die zijn ontstaan met de verken-

ningen die in het kader van het project 

A12-zone zijn verricht.

De mogelijke HOV-ontsluiting voor ge-

biedsontwikkeling naar Nieuwegein en 

Utrecht Zuidwest is een belangrijke stap 

om de bereikbaarheid te verbeteren. Maar 

pas als er ook een oost-west HOV-ver-

binding gerealiseerd wordt (tussen USP, 

Westraven en Leidsche Rijn) wordt deze 

Metropoolpoort ook goed verbonden met 

de andere knooppunten in de Grote U en 

ontstaat de kans om Westraven te ontwik-

kelen als een hoogstedelijk knooppunt op 

het Wiel met Spaken. 

Daarnaast is het noodzakelijk dat de ruim-

telijke ontwikkeling niet leidt tot verdere 

belasting van de A12, die nu al zwaar belast 

is. Alleen al door de autonome groei van 

het wegverkeer neemt die belasting toe 

(zie NMCA). Dit betekent dat er geïnves-

teerd moet worden in passende oplos-

singen voor huidige en toekomstige mo-

biliteitsknelpunten. Modelberekeningen 

tonen aan dat bijvoorbeeld een goede re-

gionale autoverbinding parallel aan de A12 

aanzienlijk bijdraagt aan de ontlasting van 

de snelweg en een betere bereikbaarheid 

van de A12-zone. Ook flankerend mobili-

teitsbeleid kan mogelijk bijdragen aan de 

ontlasting van de A12.

Naast het effect van extra autoverkeer op 

de A12 is het inperken van autoafhanke-

lijkheid van belang om voldoende ruimte 

voor leefkwaliteit te kunnen realiseren. Dit 

kan op verschillende manieren. Een van de 

mogelijkheden is het verwijderen van de 

aansluiting van Westraven op de A12. Hier-

door komt er een aanzienlijke hoeveelheid 

ontwikkelruimte beschikbaar aan beide 

zijden van de A12, wordt een grote barri-

ère geslecht en neemt de verkeersdruk 

op de Europalaan aanzienlijk af. Dit soort 

keuzes vraagt echter wel om een integrale 

strategie voor de autobereikbaarheid van 

de hele zone langs de A12, zoals de woon-

boulevard, en de verdere effecten van het 

verwijderen van een aansluiting op de rest 

van het mobiliteitssysteem en de leefbaar-

heid van stad en regio. 
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Bij de intensivering van bedrijventerrein  

Laagraven-Liesbosch moet wel aandacht 

worden gegeven aan de realisatie van 

goede recreatieve verbindingen naar de 

Laagravense plassen. Dit gebied heeft een 

sterke landschappelijke kwaliteit en be-

hoort grotendeels tot het landschap van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is de 

noodzakelijke landschappelijke contramal 

voor de ontwikkelingen in de A12-zone en 

Houten en kan verder worden dooront-

wikkeld tot een belangrijke Groene Parel. 

Door in dit gebied de recreatieve en eco-

logische waarden verder te intensiveren 

ontstaat een Groene Parel die de verbin-

ding legt met de historische structuren 

van de Waijensedijk, stadslandbouw, fruit-

boomgaarden, het kasteel Heemstede en 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie, met de 

Plofsluis als absoluut hoogtepunt.

Ook ten westen van de A2 kan een nieu-

we Groene Parel ontwikkeld worden, die 

de verbinding legt tussen de stedelijke 

A12-zone, de bestaande wijken van Nieu-

wegein en het aantrekkelijke buitengebied 

rondom de Hollandse IJssel. Naast de 

bestaande Nedereindseweg kan er een 

tweede goede recreatieve verbinding over 

de A2 gerealiseerd worden ter hoogte van 

de Galecopperlaan, waardoor er vanuit 

Nieuwegein en de A12-zone een aantrek-

kelijk circuit van recreatieve verbindingen 

ontstaat. Deze Groene Parel kan voort-

bouwen op de recreatieve en ecologische 

structuur die al ontwikkeld is langs de IJs-

selwetering en de Hollandse IJssel.

De ontwikkeling van de Metropoolpoort 

Tabel 4 -  Mogelijke maatregelen Metropoolpoort Zuid

 Laag   Hoog

 1.000   25.900Bandbreedte woningen

 7.500   26.000Bandbreedte arbeidsplaatsen

Realisatie Groene Parel Hollandse IJssel en 
versterken Groene Parel Laagraven, recreatieve 
fietsroutes langs kanalen. 

Groene scheg

Ingrijpende verbetering ov-bereikbaarheid, 
bijvoorbeeld door Wiel met Spaken (zuidtangent 
en SUNIJ) en regionale autobereikbaarheid.

Bereikbaarheid

Slechten van barrières A12 en kanalen 
voor voetgangers en fietsers, reductie 
geluidsbelasting.

Leefbaarheid

Nieuwe balans tussen bedrijvigheid en stedelijke 
leefmilieus. Dwingende eisen inpassing 
Amsterdam-Rijnkanaal (doorvaarhoogte, hinder).

Specifieke opgave
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Zuid en de Groene Parel Hollandse IJs-

sel kunnen niet los worden gezien van de 

mogelijke ontwikkeling van de uitbrei-

dingslocatie Rijnenburg op de lange ter-

mijn. De keuzes die worden gemaakt voor 

de ontsluiting van de A12-zone, zowel voor 

auto als ov, en de recreatieve structuur 

rondom de Hollandse IJssel zijn bepalend 

voor de ontwikkelruimte in Rijnenburg. 

Daarom is het noodzakelijk om bij even-

tuele keuzes voor de uitwerking van deze 

Metropoolpoort rekening te houden met 

de consequenties voor de mogelijkheden 

voor ontwikkeling van Rijnenburg op de 

lange termijn.

7.2.3 Metropoolpoort West 

(Leidsche Rijn – Zuilen) 

Leidsche Rijn Centrum en de omgeving 

van station Zuilen liggen zeer strategisch 

in de ruimtelijk-economische structuur 

van de Randstad. De Metropoolregio Am-

sterdam is zowel met de auto als de trein 

zeer snel bereikbaar. Vanaf station Zuilen 

ben je in 32 minuten op Bijlmer Arena, 

met de auto een paar minuten sneller. De 

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag ligt 

wat verder weg, maar is ook met de auto 

en de trein goed bereikbaar. Vanaf station 

Leidsche Rijn is het ruim 50 minuten met 

de trein naar Den Haag Centraal. De auto 

is 10 minuten sneller.

Rondom station Leidsche Rijn wordt 

op dit moment nog hard gebouwd aan 

Leidsche Rijn Centrum, maar alle vast-

gestelde plannen zullen ruim voor 2030 

voltooid zijn. Het enige deel dat nog niet 

is ontwikkeld is het Vierde Kwadrant, het 

Afbeelding 29 - Zoekgebied Metropoolpoort West
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gebied ten noordoosten van het station, 

grenzend aan het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Het grondgebruik in dit gebied is erg ex-

tensief omdat het nu vooral gericht is op 

zwaardere en watergebonden bedrijvig-

heid. De locatie is belangrijk in de mix van 

type werklocaties in de regio. Hier liggen 

kansen voor verdere intensivering van 

werklocaties. Transformeren naar wonen 

is hier met de huidige hindercontouren 

vooralsnog geen reële optie. 

Pas als de vitale bedrijven een andere plek 

kunnen krijgen zouden er kansen ontstaan 

om hier een gemengd stedelijk gebied te 

realiseren dat profiteert van de ligging aan 

een oud havenbekken, de nabijheid van 

Leidsche Rijn Centrum, het Sint Antonius-

ziekenhuis, veel werkgelegenheid en sta-

tion Leidsche Rijn. Voorwaarde is wel dat 

er goede fiets- en ov-verbindingen komen 

over de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal, 

zodat de barrières tussen Leidsche Rijn en 

Zuilen weggenomen worden. 

Kader 3 - Uitdagingen stedelijke bedrijventerreinen met veel milieuhinder

Bron: ORAM Amsterdam
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aan- en afvoer en of verticale productieprocessen moge-
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Inspelen op imago en 
reking houden met 
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Bij het mixen de mogelijke 
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Mengen als grondhouding betekent overigens niet 

dat alles maar met elkaar gemengd moet worden. 

Het mengen van functies zou wel moeten leiden 

tot meerwaarde. Een eerste handvat is het sche-

ma op de volgende pagina. De ene productie 

is de ander niet. In het schema zijn verschillende 

vormen van productie uitgesplitst. Per categorie 

is aangegeven in welke milieucategorie deze 

activiteit zich bevindt en waar voornamelijk de 

hinder zit. Meegenomen in het schema zijn hinder 

met betrekking tot geluid, geur, licht, logistiek, 

externe veiligheid, kans op bodem en waterver-

ontreiniging. Dit moet niet beschouwd worden als 

een gegeven, maar juist als een uitdaging voor 

innovaties om te komen tot verandering, zodat 

hinder beperkt wordt. Per categorie productie is 

ook aangegeven welke ruimtelijke voorwaarden 

er zijn om goed te functioneren. Welke bereik-

baarheid is nodig, waar in de stad is de beste plek, 

kan er gestapeld worden, wat is de gemiddelde 

maat van het kavel en hoe willen werknemers 

naar het werk? Ook dit is niet een gegeven, maar 

een uitdaging om te komen tot verandering. Is 

er bijvoorbeeld een verandering van transport-

wijze denkbaar of kunnen productieprocessen 

wellicht toch gestapeld / verticaal georganiseerd 

worden? Een vierde aspect dat meegenomen 

is, is de mogelijke meerwaarde die de categorie 

bedrijvigheid heeft. Als er gemengd gaat worden, 

kan productie op verschillende vlakken wat bete-

kenen voor de omgeving. Dit zou benut moeten 

worden bij het mixen tot een gemengd gebied. 

Als er geen meerwaarde is, dan hoeven functies 

niet met elkaar gecombineerd te worden. Meer-

waarde zit bijvoorbeeld in reststromen die kunnen 

worden hergebruikt, levert de productie zelf een 

(onmisbare) dienst voor buurt, stad of regio of 

creëert het simpelweg banen. Een ander aspect is 

het imago van de categorie productie die als kans 

gebruikt kan worden om een positie te verwerven 

in de gemengde stad. Als laatste aspect is een 

indicatief meegenomen wat de ordegrootte is van 

de investering die nodig is in bepaalde productie-

processen. Worden er grote machines gebruikt? 

Hoe groter, hoe langer zekerheid geboden moet 

worden dat een bedrijf kan blijven zitten.

Ingrediënten op procesniveau

Ad 3. Niet mengen om het mengen

63 UTRECHT NABIJ - Ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid MRU 204025 november 2020



Ook rondom station Zuilen zijn er tot 2030 

verschillende plannen die gerealiseerd 

worden. Met de projecten Wisselspoor en 

Cartesiusdriehoek wordt het aantrekkelij-

ke stedelijke milieu van de Utrechtse bin-

nenstad richting station Zuilen uitgebreid. 

Gezien de ingewikkelde randvoorwaarden 

(met name hindercontouren) moet verder 

onderzocht worden of en hoe dit gebied 

kan doorgroeien naar een belangrijk on-

derdeel van de westelijke Metropoolpoort 

met een hoogstedelijk woon- en werkmili-

eu dat sterk verankerd is in het industriële 

verleden van dit gebied.

Het gebied, ten noorden van de Cartesi-

usweg, tot aan de Werkspoorkathedraal, 

is ideaal gelegen ten opzichte van station 

Zuilen en de spoorcorridor richting Am-

sterdam. Hier ligt nu veel potentie voor 

creatieve maakindustrie. Ook is het gebied 

een interessante plek voor woningbouw, 

maar de beantwoording van de vraag of 

woningbouwontwikkeling mogelijk en 

wenselijk is kan niet los gezien worden van 

de locatie van zware bedrijvigheid. Lage 

Weide en Werkspoorkwartier zijn de eni-

ge plekken in de MRU met de zwaarste 

milieucategorie. Voor hindergevende be-

drijven is dit gebied cruciaal, evenals voor 

praktisch geschoolde werkgelegenheid.. 

Er zal een afweging gemaakt moeten wor-

den tussen enerzijds behoud en mogelijke 

intensivering van het huidige werkgebied, 

en anderzijds de potentie van deze plek als 

verstedelijkingslocatie. 

Samenhangend met die afweging kan het 

Tabel 5 - Mogelijke maatregelen Metropoolpoort West

 Laag   Hoog

    600   13.000Bandbreedte woningen

 6.100   12.500Bandbreedte arbeidsplaatsen

Realisatie recreactieve routes langs Amsterdam-
Rijnkanaal en directe fietsverbinding oost-west 
van Maximapark naar Vecht.

Groene scheg

Ingrijpende verbetering OV-bereikbaarheid, 
bijvoorbeeld door Wiel met Spaken (noord en 
zuid) en fietsbereikbaarheid.

Bereikbaarheid

Slechten van barrières A2 en kanaal, reductie 
geluidsbelasting verkeer en balans met 
milieuhinder Lage Weide.

Leefbaarheid

Milieuhindercontouren en hindergevende 
bedrijven Lage Weide bemoeilijken 
ontwikkelmogelijkheden rondom station Zuilen.

Specifieke opgave
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nodig zijn de bereikbaarheid te verbete-

ren. Zeker in het geval dat hier meer ver-

stedelijkt gaat worden kan gedacht wor-

den aan een verbetering van de bediening 

van station Zuilen en het toevoegen van 

een tangentiële HOV-lijn. Deze verbete-

ring van de bereikbaarheid sluit goed aan 

bij de plaatswaarde rondom station Zuilen, 

die in 2030 al tot de hoogste van de MRU 

behoort. Bovendien kan het station een 

rol van betekenis spelen in het afvangen 

van de pendel tussen de noordelijke wij-

ken van Utrecht (Leidsche Rijn, Zuilen en 

Overvecht) en Amsterdam, de allergroot-

ste bovenregionale pendel van de MRU.56 

Op dit moment kiezen veel mensen uit 

deze wijken voor de auto, waardoor de 

aansluitingen op de A2 overbelast raken. 

En een groot deel van de mensen die wel 

met het ov gaan, reizen eerst naar Utrecht 

Centraal en pakken daar de trein of ander 

openbaar vervoer.

Bijkomend effect van een nieuwe tangen-

tiële HOV-lijn van Leidsche Rijn via Zuilen, 

56 Zie de verkenning van de verplaatsingen vanuit Leidsche 
Rijn en Overvecht in de ochtendspits in de bijlage mobiliteit.

Overvecht, Rijnsweerd naar USP is dat de 

wijk met de grootste sociaal-maatschap-

pelijke achterstand, Overvecht, een goede 

directe verbinding krijgt met de belang-

rijkste werk-, onderwijs- en zorglocaties 

van de MRU.57

Als gekozen wordt voor het realiseren van 

woningen rond Zuilen en Leidsche Rijn 

Centrum is het wel noodzakelijk om de 

hindercontouren van het industriegebied 

Lage Weide, de A2 en de spoorlijnen te 

verminderen, en dat is niet eenvoudig. 

Rondom de snelwegen en spoorlijnen 

kan dit met geluidwerende maatregelen, 

zoals schermen en afschermende bebou-

wing. Het terugleggen van de milieuhin-

dercontouren van Lage Weide is echter 

alleen maar mogelijk met een integrale 

milieuhinderstrategie. Om te beginnen is 

het noodzakelijk om een aantal hinderge-

vende bedrijven te verplaatsen naar een 

ander deel van het industriegebied. Ver-

volgens moet de hindercontour planolo-

57 Zie de effectanalyse van HOV- en lightrailverbindingen van 
Leidsche Rijn, via Zuilen en Overvecht naar USP in de bijlage 
mobiliteit. 

gisch verlegd worden. En mogelijk moeten 

een aantal specifieke hinderbronnen op 

Lage Weide aangepakt worden. Denk aan 

filters op schoorstenen, geluidsisolatie of 

bouwkundige maatregelen om de impact 

van mogelijke explosies te verkleinen. Dit 

is een langlopend en kostbaar proces dat 

zeker 15 jaar duurt.

Afhankelijk van de gekozen ontwikkelrich-

ting is er in deze Metropoolpoort ruimte 

voor ongeveer 600 tot 13.000 woningen 

en 6.000 tot 12.500 nieuwe arbeidsplaat-

sen. De bandbreedte is afhankelijk van de 

mate van intensivering danwel verplaat-

sing van hindergevende bedrijvigheid, de 

ruimte die kan worden gevonden om de 

milieuhindercontouren van Lage Weide 

naar het noorden te verschuiven en de 

kwaliteit van de bereikbaarheid die op 

deze plek gerealiseerd kan worden door 

de aanleg van een goede fietsverbinding 

tussen Leidsche Rijn en Zuilen en de aan-

leg van een goede HOV-verbinding naar 

Overvecht, het noordelijke deel van het 

Wiel met Spaken.
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7.3 Zeven Regiopoorten
Ook buiten het stedelijk kerngebied liggen 

volop mogelijkheden om een substantieel 

deel van de regionale groei op te vangen. 

In het Ontwikkelperspectief worden ze-

ven Regiopoorten aangewezen die met 

trein of HOV goed zijn verbonden met 

de MRU: Breukelen, Bunnik, De Bilt-Bilt-

hoven, Houten, Vianen, Woerden en 

Zeist. Deze Regiopoorten zijn niet alleen 

goed verbonden, maar hebben ook nog 

ontwikkelruimte in de nabijheid van de 

ov-knopen en bestaande voorzieningen. 

De aard en omvang van de mogelijke ont-

wikkeling varieert per Regiopoort en sluit 

aan op de lokale ruimtelijke structuren. 

Wat ze gemeenschappelijk hebben is een 

stedelijk gemengd leefmilieu, grotendeels 

in bestaand bebouwd gebied waar nabij-

heid, fietsen, lopen en openbaar vervoer 

bepalend zijn voor de ruimtelijke opbouw, 

geheel passend binnen de visie Utrecht 

Nabij. Ze vormen daarnaast een belangrij-

ke basis vormen voor het ontwikkelen van 

P+R-locaties en groene landschapspoor-

ten. Afbeelding 30 - Het sprinternetwerk en de bovenregionale samenhang in 2020 en 2030. Bron: ProRail.
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2.2.2 Verwachte veranderingen bediening spoor in 2030 
 
Op basis van het lijnvoeringsmodel 6-basis worden in deze paragraaf de veranderingen in 
de bediening weergegeven. De voornaamste wijziging op het IC-netwerk is de lijn Schiphol 
– Utrecht CS – Arnhem. De frequentie gaat op deze corridor omhoog van vier naar zes keer 
per uur (voorzien vanaf 2022). Tussen Eindhoven en Amsterdam Centraal rijden nu al zes 
intercity’s per uur, waardoor er straks twaalf per uur rijden tussen Utrecht en Amsterdam; 
zes naar Schiphol en zes naar Amsterdam Centraal (en verder). In de richting van Arnhem 
verandert ook de bediening van tussengelegen stations (zie tabel 3).   
 
In het Sprinternetwerk worden de frequenties verhoogd van de Sprinter Utrecht – Hilversum 
en Utrecht - Woerden. Beiden gaan naar zes keer per uur in plaats van de huidige vier keer 
per uur.   
 

Veranderingen in lijnvoering 2030 
(6/basis) t.o.v. huidige situatie, 
frequentie per uur 

2020 2030 Opmerking 

Schiphol – Utrecht CS – Arnhem  4 6  Beoogd in 2022 
SPR Utrecht CS – Hilversum 4 6 (en 

reistijdverkorting) 
Invoering voor 
2030 

SPR Utrecht CS – Woerden  4 6 Invoering voor 
2030 

Tabel 2: voorziene veranderingen in lijnvoering spoor 2030 (6/basis) t.o.v. huidige situatie 
 

Het lijnvoeringsmodel 6/basis heeft invloed op de bediening van de stations in de regio 
Utrecht. Op de IC-corridor Utrecht – Arnhem zal station Driebergen-Zeist frequenter bediend 
worden. Op de Sprinter-corridor Utrecht – Hilversum – Almere zal station Utrecht Overvecht 
vaker worden bediend (Hollandsche Rading wordt hier overslagen vanwege de geplande 
reistijdverkorting tussen Utrecht en Almere). Tot slot zullen de stations op de Sprinter-
corridor Utrecht-Woerden een frequentere bediening krijgen.  
 

Corridor Station 2020 2030 Opmerking 
IC Utrecht CS – 
Arnhem  

Driebergen-Zeist 2 4  

SPR Utrecht CS – 
Hilversum 

Utrecht Overvecht 4 6 10, incl. SPR 
Amersfoort 

SPR Utrecht CS – 
Woerden 

Leidsche Rijn, Terwijde, 
Vleuten 

4 6 8, incl. SPR Den 
Haag 

Tabel 3: voorziene veranderingen in de bediening van stations  
(o.b.v. lijnvoering 2030 6-basis) 

 
Naast deze wijzigingen zijn er ook verschillen tussen dal- en spitsbediening. Zo is het 
voornemen om de huidige spitsbediening tussen Breukelen en Veenendaal Centrum ook 
door te zetten in de daluren. Voor dit rapport is echter de ochtendspits maatgevend en 
zodoende zijn andere veranderingen niet in dit overzicht meegenomen. Voor eventuele 
maatregelen die ook grote effecten buiten de spits kunnen hebben kan dit wel een 
belangrijke factor zijn.  
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Vijf Regiopoorten liggen op bestaande 

spoorcorridors, waar kansen liggen om de 

bereikbaarheid te verbeteren. Naast ver-

betering door verhoging van de sprinter- 

frequenties kan er gekeken worden naar 

de vergroting van bereikbaarheid door 

HOV. Vianen neemt een speciale positie 

in als knooppunt van bovenregionale bus-

verbindingen. Regiopoort Zeist ligt aan de 

noordkant van deze gemeente, bij de A28. 

De ontwikkeling van de ov-verbinding 

vanuit USP en de mogelijke doortrekking 

naar Amersfoort is een belangrijke ontwik-

keling voor de benutting van het potenti-

eel in Zeist. 

Voor alle Regiopoorten geldt dat deze 

onderdeel uitmaken van grotere, boven-

regionale corridors met kansen voor ruim-

telijke en economische ontwikkeling. De 

ontwikkeling van de Regiopoorten hangt 

dus nauw samen met de mogelijke ontwik-

keling van de corridors die de poorten met 

de MRU en de omliggende regio’s ver-

binden. Verbetering van de ov-bediening 

leidt niet alleen tot verbetering van de be- Afbeelding 31 - De Regiopoorten in het netwerk van sprintercorridors.
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reikbaarheid van locaties binnen de MRU, 

maar ook in de aangrenzende regio’s.

7.3.1 Sprintercorridor Breukelen – 

Rhenen

De corridor Amsterdam-Utrecht is vooral 

met intercity’s sterk ontwikkeld. Er is een 

hoogfrequente en snelle directe verbin-

ding tussen Utrecht Centraal en de grote 

stations van Amsterdam. Alle tussen-

liggende stations liggen op de sprinter-

corridor van Amsterdam Centraal naar 

Rhenen. Op de lange termijn zal de sprin-

tercorridor hoogstwaarschijnlijk geknipt 

worden bij Breukelen ten dienste van de 

verbinding Rotterdam – Woerden – Breu-

kelen – Amsterdam. Binnen de MRU zijn 

Breukelen en Bunnik de twee Regiopoor-

ten die op deze sprintercorridor liggen.

Regiopoort 1 - Breukelen

Breukelen is zeer goed bereikbaar door 

de strategische ligging tussen Amsterdam 

en Utrecht, de aansluiting op de A2 en het 

station. Er liggen grote kansen om de zone 

tussen de A2 en het Amsterdam-Rijnka-

naal veel intensiever te benutten, passend 

bij de goede bereikbaarheid. Een eerste 

verkenning toont aan dat er op langere 

termijn ruimte is voor 1.000 tot 3.000 wo-

ningen en 550 tot 1.050 nieuwe arbeids-

plaatsen, op basis van transformatie en 

verdichting van het huidige bedrijventer-

rein. Deze ontwikkeling kan ook bijdragen 

aan het verkleinen van de barrière tussen 

het historische dorp aan de oostkant van 

het Amsterdam-Rijnkanaal en de stations-

knoop aan de westkant, mits er geïnves-

teerd wordt in een aantrekkelijk netwerk 

van voet- en fietspaden. Dit padennetwerk 

is ook voorwaarde om van het station een 

aantrekkelijke Groene Poort te maken. 

Zowel voor het Groene Hart als voor de 

Vecht is station Breukelen een ideale uit-

valsbasis. 

Een grotere uitbreiding van Breukelen is 

ongewenst omdat het zal leiden tot een 

aanzienlijke toename van het autoverkeer. 

Door het dorpse voorzieningenniveau en 

het lage aantal arbeidsplaatsen zal het 

merendeel van de nieuwe bewoners van 

Breukelen voor werk en voorzieningen 

gericht zijn op Amsterdam en Utrecht. 

Dit betekent dat woningen bijbouwen in 

Breukelen tot relatief meer pendel zal lei-

Tabel 6 -  Bandbreedte ontwikkeling corridor Breukelen- Rhenen 2040

 Laag   Hoog

 1.000   3.000 
     550    1.050

Groene Poort en P+R op afstand

Breukelen Woningen
  Arbeidsplaatsen 
  Overig

    800    1.900 
     ntb        ntb
  P+R op afstand

Bunnik  Woningen
  Arbeidsplaatsen
  Overig
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den dan in locaties in het stedelijk kernge-

bied. Bovendien is het aannemelijk dat het 

autobezit in Breukelen aanzienlijk hoger 

is en blijft dan in het stedelijk kerngebied, 

waardoor vooral de A2 extra belast zal 

worden door de ontwikkeling in Breuke-

len.

Regiopoort 2 - Bunnik 

Deze Regiopoort ligt op 10 minuten fiet-

sen van het USP. Het is dus niet verwon-

derlijk dat veel mensen hier kiezen voor 

een woning in een dorpse omgeving dicht 

bij de stad. In de directe omgeving van het 

station liggen kansen om het bestaande 

bedrijventerrein te intensiveren en wo-

ningen toe te voegen. Daarnaast liggen 

er kansen om bij Bunnik een multimodaal 

overstappunt te realiseren van waaruit 

forensen de fiets naar het USP kunnen 

pakken. In het Ontwikkelperspectief is de 

Regiopoort daarom een interessante plek 

om de potenties voor verstedelijking nader 

te verkennen. Een eerste verkenning toont 

aan dat er ruimte is voor 800 tot 1.900 wo-

ningen.

Beide Regiopoorten zijn direct en snel 

verbonden met de belangrijke concentra-

ties van werk en voorzieningen rondom 

Zuilen, Utrecht Centraal, Vaartsche Rijn 

en mogelijk het nieuwe station Lunetten 

Koningsweg.

Op deze sprintercorridor ligt een aantal 

kansrijke P+R-locaties die voor automobi-

listen met een bestemming in het stedelijk 

kerngebied een aantrekkelijke overstap 

op het ov mogelijk maken. Door de ligging 

naast de aansluiting op de A2 is Breukelen 

nu al een succesvolle P+R-locatie die nog 

aanzienlijk uitgebreid kan worden. Overi-

gens is dit ook een aantrekkelijke P+R-lo-

catie voor reizigers met een bestemming 

in Amsterdam. Station Driebergen-Zeist 

is ook al een bestaande P+R-locatie. Door 

hoge belasting op de aansluiting van de 

A12 en de kwetsbare omgeving van land-

goederen lijkt deze locatie echter weinig 

groeipotentie te hebben. Een nieuwe 

P+R-locatie is mogelijk meer in oostelijke 

richting te vinden bij een andere station 

nabij de A12.

De al bestaande hoge frequentie op de 

sprintercorridor zorgt er ook voor dat 

kleinere stations in een landschappelijke 

omgeving een goede bediening hebben. 

Dit is een uitgelezen kans voor de ont-

wikkeling van Groene Poorten. Op deze 

corridor zijn Abcoude, Breukelen, Drieber-

gen-Zeist en Maarn heel kansrijke Groene 

Poorten waar het landschap in de directe 

nabijheid van het station ligt. De recent 

vernieuwde stationsomgeving van Drie-

bergen-Zeist laat op prachtige wijze zien 

dat het heel goed mogelijk is om vanuit 

het station aantrekkelijke wandel- en fiets-

routes naar het omliggende landschap te 

realiseren. De corridor ontsluit ook een 

aantal recreatieve stations buiten de MRU, 

zoals Veenendaal en Rhenen.

7.3.2 Sprintercorridor Utrecht – Amers-

foort en HOV USP-Zeist-Amersfoort

De sprintercorridor Utrecht-Zwolle ligt 

strikt genomen langs de spoorlijn Utrecht 

Centraal – Amersfoort – Zwolle. Maar 

binnen de MRU ligt ook de sprinterlijn via 

Soest naar Baarn op deze corridor. En bij 
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station Overvecht komt ook de spoorlijn 

uit Hilversum erbij. Hoewel de relatie met 

Hilversum (en Almere) niet onbelangrijk is 

ligt de focus in het Ontwikkelperspectief 

op de sprintercorridor naar Amersfoort 

met De Bilt-Bilthoven als belangrijke Re-

giopoort.

Regiopoort 3 -  De Bilt-Bilthoven 

Deze Regiopoort ligt nabij het USP. In de 

historische gegroeide ruimtelijk-economi-

sche structuur speelt het lifescience-clus-

ter een belangrijke rol voor de ontwikke-

ling van De Bilt en Bilthoven. Het KNMI 

en het RIVM zijn hier twee belangrijke 

trekkers van de economische structuur. 

Binnenkort verhuist het RIVM naar het 

USP, waardoor er kansen ontstaan op de 

huidige locatie om nieuwe ruimte voor be-

drijven in het lifesciences-cluster een plek 

te geven. Door de nabijheid van station 

Bilthoven is deze locatie goed bereikbaar. 

Er is ruimte voor de toevoeging van 2.000 

tot 2.200 arbeidsplaatsen. Ook liggen er 

kansen om in de nabijheid van het station 

1.000 tot 2.000 woningen toe te voegen 

binnen de bebouwde kom. 

Regiopoort 4 - Zeist-Noord 

Er ontstaat een nieuwe ontwikkelmoge-

lijkheid als er een nieuwe HOV-verbin-

ding wordt gerealiseerd van het USP naar 

Zeist en Amersfoort. Deze verbinding 

wordt momenteel verkend binnen het U 

Ned-programma. Met een tracering langs 

de noordrand van Zeist, de zuidrand van 

Huis ter Heide, het hart van Soesterberg 

en de zuidwestrand van Amersfoort ont-

staat er een kralensnoer van kansrijke ont-

wikkellocaties in deel van de MRU en de 

regio Amersfoort waar het aanbod van ov 

nog onvoldoende is. 

Bij Zeist-Noord liggen mogelijkheden om 

ongeveer 5.000 woningen te realiseren 

en een impuls te geven aan een aantal wij-

ken met een sociaal-economische achter-

stand. Direct buiten de MRU is de ontwik-

kelruimte aanzienlijk groter, onder andere 

bij Amersfoort en Soesterberg.

Op de sprintercorridor naar Amersfoort 

liggen geen kansrijke P+R-locaties, omdat 

de afstand tot de snelwegen te groot is. 

Op de lijn naar Hilversum ligt wel een kans 

om een P+R-locatie te koppelen aan de 

A27. Hollandsche Rading moet hierbij wel 

beter aangesloten worden op de A27 of de 

Tabel 7 -  Bandbreedte ontwikkeling corridor Utrecht- Amersfoort

 Laag   Hoog

 1.000   2.000 
 2.000   2.200

De Bilt-  Woningen
Bilthoven Arbeidsplaatsen 
  Overig

       -   5.000
     ntb        ntb
  P+R op afstand

Zeist-Noord Woningen
  Arbeidsplaatsen
  Overig
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sprinterhalte moet verplaatst worden naar 

een aansluiting op de A27. De mogelijke 

nieuwe HOV-lijn van USP naar Amers-

foort biedt de kans om P+R-locaties langs 

de A28 een impuls te geven. Dit kan veel 

effect hebben omdat er op de A28 veel 

autopendel zit tussen de regio Amersfoort 

en het USP. 

De hoge frequentie op de sprintercorridor 

zorgt er ook voor dat kleinere stations in 

een landschappelijke omgeving een goe-

de bediening hebben. Dit is een uitgele-

zen kans voor de ontwikkeling van Groene 

Poorten. Op deze corridor is Den Dolder 

een prachtige Groene Poort met het na-

tuurpark van Vliegveld Soesterberg op 

loopafstand. Op de sprintercorridor naar 

Hilversum is Groene Poort Hollandsche 

Rading een aantrekkelijke entree voor zo-

wel het polderlandschap rondom de Loos-

drechtse Plassen als de bossen van Lage 

Vuursche. 

7.3.3 Sprintercorridor Woerden – Houten 

Castellum – Tiel/’s Hertogenbosch

Deze sprintercorridor is een aaneenscha-

keling van kansrijke ontwikkellocaties bin-

nen en buiten de MRU. Er is in 2030 al een 

goede sprinterbediening die, indien nodig, 

een nog hogere frequentie kan krijgen. De 

sprintercorridor loopt vanuit Woerden via 

de stations van Leidsche Rijn naar Utrecht 

Centraal en door via Vaartsche Rijn en 

Lunetten naar Houten en Houten Cas-

tellum. Een deel van de treinen gaat door 

naar Culemborg, Geldermalsen, Tiel of 

Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch. Vooral 

ten zuiden van de MRU heeft deze sprin-

tercorridor veel kansen om in de nabijheid 

van de stations te verdichten met wonen 

en werken. Binnen de MRU liggen twee 

kansrijke Regiopoorten.

Regiopoort 5 - Woerden 

Woerden is een van de aantrekkelijkste 

Regiopoorten die versterkt kan worden 

door de mooie historische binnenstad en 

de centrale ligging in het Groene Hart. De 

stad werkt de komende jaren aan de trans-

formatie en verdichting van de spoorzone, 

dicht bij het station en de binnenstad. Hier 

is ook na 2030 nog ruimte voor verder 

transformatie en verdichting. Maar ook in 

Tabel 8 -  Bandbreedte ontwikkeling corridor Woerden - Houten Castellum

 Laag   Hoog

 2.000   4.000 
   1.100     1.100

Groene Poort en P+R op afstand

Woerden Woningen
  Arbeidsplaatsen 
  Overig

 5.000   6.100
   1.100    1.100

Houten  Woningen
  Arbeidsplaatsen
  Overig
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de zone tussen de A12 en de stad liggen 

ontwikkelmogelijkheden op minder dan 

10 minuten fietsen van het station. Er is tot 

2040 ruimte voor 2.000 tot 4.000 wonin-

gen en 1.100 nieuwe arbeidsplaatsen.

Daarnaast liggen er nog twee andere kan-

sen voor deze regionale knoop. Ten eerste 

moeten de recreatieve verbindingen van-

uit het station naar het nabijgelegen Groe-

ne Hart beter vindbaar worden. Met de 

route langs de oude singelgracht van de 

binnenstad en het Brediuspark is het stati-

on nu al een Groene Poort waar je binnen 

5 minuten te voet in de uitlopers van het 

landschap van Kamerik staat. Ten tweede 

is Woerden een kansrijke plek voor P+R.

Regiopoort 6 - Houten 

Houten is helemaal uitgedacht als ideale 

fietsstad met het centrum en het station 

in het hart. In de Ruimtelijke Koers Hou-

ten (ruimtelijke visie tot 2040) heeft de 

gemeente vastgelegd dat de toekomstige 

groei van Houten grotendeels wordt 

opgevangen rondom het station en een 

nieuwe gemengde woonwerklocatie aan 

de noordwestkant van de stad. In totaal 

denkt de gemeente hier ruimte te kunnen 

vinden voor 5.000 tot 6.100 woningen 

en 1.100 arbeidsplaatsen. Door de nabij-

heid van alle voorzieningen kan er in de 

stationsomgeving doorgebouwd worden 

aan een steeds aantrekkelijker gemengd 

stedelijk woonwerkmilieu op slechts 3 

minuten reistijd naar station Lunetten 

en 10 minuten naar Utrecht Centraal. De 

noordwestelijke gebiedsontwikkeling 

krijgt een dubbele oriëntatie. Enerzijds 

zal het profiteren van de nabijheid van 

het centrum van Houten, anderzijds komt 

het dicht tegen de Grote U aan te liggen. 

Zowel Westraven als het USP zijn binnen 

20 minuten met de fiets bereikbaar. De 

ontwikkeling van dit nieuwe stadsdeel van 

Houten kan dus niet los worden gezien van 

de ontwikkelingen en bereikbaarheids-

maatregelen in de A12-zone en rondom 

Lunetten.

Beide Regiopoorten zijn direct en snel 

verbonden met de belangrijke concentra-

ties van werk en voorzieningen rondom 

Leidsche Rijn, Utrecht Centraal, Vaartsche 

Rijn en mogelijk het nieuwe station Lunet-

ten Koningsweg. Daarnaast is de zuidkant 

van de MRU via deze corridor heel goed 

verbonden met het kralensnoer van klei-

nere steden richting ’s-Hertogenbosch. 

Denk aan Culemborg, Geldermalsen en 

Zaltbommel. 

Regiopoort 7 - Vianen

De achterlandverbinding richting Breda 

is erg belangrijk. Een spoorlijn ontbreekt, 

maar via de A27 komen er veel inter-

regionale bussen die grote delen van 

Noord-Brabant en het Rivierengebied 

verbinden met de MRU. Vianen is in deze 

buscorridor een belangrijk knooppunt. 

Ook voor maakindustrie en logistiek is Vi-

anen een belangrijk regionaal knooppunt. 

Daarom is Vianen in dit Ontwikkelper-

spectief ook een van de zeven Regiopoor-

ten. Rondom het regionale busstation is 

ruimte om te verdichten (500 tot 1.000 
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woningen) en er is ruimte om de bestaan-

de bedrijventerreinen te versterken en uit 

te breiden (500 tot 3.500 nieuwe arbeids-

plaatsen).

7.4 Vitale kernen
De grote diversiteit van kleine steden en 

dorpen is een van de grote kwaliteiten van 

de Metropoolregio Utrecht. Voorwaar-

de voor de leefbaarheid in deze kleinere 

kernen is dat er voldoende draagvlak 

blijft voor goede voorzieningen. In het 

MIRT-onderzoek is in de doorrekening 

uitgegaan van circa 7.400 woningen. 

Dit is een ondergrens, het aantal kan 

toenemen. De bandbreedte wordt ge-

zamenlijk door de regio en de provincie 

verder programmatisch ingevuld. Ook 

hier is het nabijheidsprincipe leidend bij 

de locatiekeuzes. Nieuwbouw wordt bij 

voorkeur gerealiseerd nabij bestaande 

voorzieningencentra, met inachtneming 

van de voorwaarden die in de Provinciale 

Omgevingsverordening zijn vastgelegd. 

In het Integraal Ruimtelijk Perspectief van 

de U16 wordt de mogelijke ontwikkeling in 

en rondom kleinere kernen verder uitge-

werkt, mits passend binnen het beleid van 

de provincie Utrecht. 
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8. Ruimte voor gezonde groei – aanzet 
voor een programma
Het Ontwikkelperspectief schetst een mogelijk regionaal toe-

komstbeeld waarin de opgaven voor landschap, wonen, werken 

en bereikbaarheid bij elkaar zijn gebracht. In dit hoofdstuk wordt 

de aard en omvang van de sectorale oplossingen en maatregelen 

nader uitgewerkt. Omdat het Ontwikkelperspectief niet op uit-

voering is gericht is de bandbreedte van mogelijke oplossingen 

nog groot. Verdere concretisering en verkenning van haalbaar-

heid, maakbaarheid en wenselijkheid zal plaatsvinden in diverse 

vervolgprocessen met gemeentelijke, provinciale en nationale 

partners.
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8.1 Landschap
‘Groen groeit mee’ in de MRU. De stede-

lijke ontwikkeling van de Metropoolregio 

gaat hand in hand met het versterken 

van het groen en het landschap. Cruciale 

schakel in het landschappelijke en recre-

atieve netwerk is de Grote U. Dit is nu nog 

een stedelijk tussengebied die de stad 

Utrecht scheidt van het aantrekkelijke bui-

tengebied. In het Ontwikkelperspectief 

groeien groen en landschap mee met de 

verstedelijking naar een meer robuuste 

structuur van landschappelijke scheggen 

die tot diep in het stedelijk kerngebied 

beleefbaar is.58 De rivieren en waterwegen 

zijn daarbij de belangrijkste natuurlijke 

ruimtelijke dragers die mooi aansluiten op 

de nabijgelegen grotere landschappen 

58 Het Ontwikkelperspectief sluit goed aan op de gezamenlijke 
visie van regio en provincie getiteld ‘Groen groeit mee’. Dit is 
de uitdagende slogan die duidelijk wil maken dat als de regio 
of provincie groeit qua inwoneraantal, economie en mobiliteit 
ook de behoefte aan groene recreatieruimte en natuur groeit. 
Tel daarbij de noodzakelijke veranderingen op waar de groene 
ruimte voor staat (meer duurzame landbouw, ruimte voor 
opwekken van elektriciteit, meer biodiversiteit et cetera) en dan 
is duidelijk dat een effectieve en daadkrachtige bundeling van 
krachten dringend noodzakelijk is. Zie daarnaast ook het con-
cept Ringpark, dat is ontwikkeld door de Provinciale Adviseur 
Ruimtelijke Kwaliteit. Afbeelding 33 -  De mogelijke groenstructuur van de MRU in 2040.
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van de regio en tot diep in het hart van de 

Metropoolregio doordringen:

- De Kromme Rijn legt de verbinding tus-

sen Ledig Erf en de landgoederenzone 

aan de voet van de Heuvelrug. 

- De inundatiekanalen van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie leggen vanuit 

Overvecht en Voordorp een vanzelf-

sprekende verbinding met het Noorder-

park en de Heuvelrug. 

- De Vecht en Leidsche Rijn verbinden 

de Oude Gracht en Leidsekade met het 

open landschap van het Groene Hart. 

- En het Merwedekanaal en de Hollandse 

IJssel verbinden Ledig Erf en Stadshart 

Nieuwegein met het grote landschap 

van rivieren en waarden.

Deze landschappelijke scheggen kunnen 

een bestemming op zichzelf worden en 

kunnen tegelijkertijd vanzelfsprekende 

dragers worden voor aantrekkelijke fiets- 

en wandelroutes naar het landschap. Maar 

dan moet er wel een aantal maatregelen 

genomen worden om zowel de routes als 

de bestemmingen ingrijpend te verbete-

ren:

- De routes in de scheggen moeten goed 

aansluiten op een regionaal fiets- en 

wandelnetwerk dat alle recreatieve be-

stemmingen met elkaar verbindt.

- Op de kop van iedere landschappelijke 

scheg liggen bijzondere Groene Parels, 

de belangrijke stapstenen tussen scheg 

en landschap. Deze moeten verder ver-

sterkt en ontwikkeld worden. Denk bij-

voorbeeld aan Landgoed Amelisweerd 

en de Laagravense plassen, die direct 

grenzen aan de Grote U.

- Om de regionale landschappen te laten 

ontwikkelen tot een samenhangend re-

creatief systeem is de inzet op een fijn-

mazig dwaalnetwerk van voet- en fiets-

paden noodzakelijk. Hierdoor spreidt de 

recreatiedruk en wordt de belevings-

waarde vergroot. De ontwikkeling van 

dit netwerk kan ook gepaard gaan met 

een verbetering van de landschaps-

structuren.

- De landschappen op grotere afstand 

 kunnen beter bereikbaar worden met 

het openbaar vervoer. Een aantal 

NS-stations (Abcoude, Breukelen, Den 

Dolder, Driebergen-Zeist, Hollandsche 

Rading, Houten Castellum, Leerdam, 

Maarn en Woerden) kan Groene Poor-

ten worden van waaruit aantrekkelijke 

wandel- en fietspaden naar het nabijge-

legen landschap lopen. En bij het bus-

station van Vianen ligt er ook een kans 

om een Groene Poort te realiseren. Een 

mooi voorbeeld van een Groene Poort 

is de Linielanding langs de A27 bij Nieu-

wegein.

- Cruciale voorwaarde voor het succes 

van alle bovenstaande interventies is het 

slechten van ruimtelijke barrières, vooral 

rondom de Groene Parels en Groene 

Poorten. Dit betreft vooral de kruisin-

gen van weg-, spoor- en waterwegen. 

Meestal gaat het om de verbetering 

van een bestaande verbinding, zoals de 

recreatieve routes over en onder de A12 

of de routes vanuit Overvecht naar het 

Noorderpark. Maar in sommige gevallen 
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 moeten deze nog gerealiseerd worden, 

denk aan de Groene Verbinding over 

de A27 ter hoogte van Amelisweerd, die 

gerealiseerd zal worden met de geplan-

de aanpak van de A27/A28. 59

8.2 Wonen 
Bij het opstellen van het Ontwikkel-

perspectief is zorgvuldig gekeken naar 

kansrijke woningbouwlocaties die passen 

binnen de eerder genoemde zeven princi-

pes. Anderzijds is ook goed gekeken of de 

woonmilieus die op deze locaties gereali-

seerd kunnen worden goed aansluiten op 

de regionale woningbehoefte.

Uitgangspunt voor het MIRT-onder-

zoek was het realiseren van 104.000 tot 

125.000 woningen tot 2040. Daarvan 

waren er tot 2030 al 67.000 vastgelegd 

in bestaande plannen. Er zijn echter twee 

belangrijke redenen om in het Ontwikkel-

perspectief rekening te houden met ho-

gere woningaantallen:

59 Deze Groene Verbinding maakt deel uit van het project Ring 
Utrecht. In het Ontwikkelperspectief wordt verondersteld dat 
dit project voor 2030 is gerealiseerd.

- Ten eerste is het zeer onwaarschijnlijk 

dat alle locaties die nu in dit Ontwikkel-

perspectief zijn meegenomen precies 

zo worden gerealiseerd als nu wordt 

aangenomen. In een tijdsbestek van 10 

tot 15 jaar kan veel veranderen. Daar-

om wordt er op voorhand rekening 

gehouden met mogelijke planuitval in 

de periode tot 2030. Dit betekent dat 

in het Ontwikkelperspectief tot 2030 

een hogere plancapaciteit nodig is om 

eventuele tegenvallers in de realisatie 

op te kunnen vangen. 60 

- Ten tweede is er een grote kans dat de 

groei ook na 2040 zal doorzetten. Dus 

het is verstandig om bij de planning 

van woningbouwlocaties al rekening te 

houden met een mogelijke doorgroei 

op langere termijn die vergelijkbaar is 

met de periode 2030-2040. Dit bete-

kent dat er ook na 2040 mogelijk op-

nieuw ruimte gevonden moet worden 

voor een groot aantal woningen.

60 Om eventuele planuitval te compenseren is er gerekend 
met 130 procent van het daadwerkelijk te realiseren aantal 
woningen.

Daarom is er in dit Ontwikkelperspectief 

rekening gehouden met een bandbreed-

te van plancapaciteit voor woningbouw. 

De eerder vastgestelde behoefte van 

104.000 woningen is de ondergrens. Maar 

om tegemoet te komen aan bovenstaande 

inzichten is er rekening mee gehouden dat 

er tot 2040 ruimte moet zijn om 125.000 

woningen te kunnen realiseren, waarbij 

er volgens afspraak getreefd wordt naar 

75.000 woningen voor 2030. Om dit te 

kunnen halen is er minimaal een plancapa-

citeit nodig van 87.100 tot 97.500 wonin-

gen tot 2030.

In het Ontwikkelperspectief is ruim vol-

doende potentieel laadvermogen om 

aan de bovenstaande plancapaciteit te 

kunnen voldoen. In het meest optimisti-

sche scenario is er tot 2040 ruimte voor 

ongeveer 179.000 woningen. Er valt dus 

nog wat te kiezen. Er kan gekozen worden 

voor lagere woningdichtheden waardoor 

er per locatie minder gebouwd wordt. Er 

kan gekozen worden voor een fasering 

waarbij een aantal locaties tot 2040 niet 
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ontwikkeld worden, zodat ze ingezet kun-

nen worden voor de groeiopgave na 2040. 

Er kan gekozen worden om andere be-

stemmingen voorrang te geven. Denk aan 

energiewinning, meer ruimte behouden 

voor bedrijventerreinen of meer ruimte 

maken voor groen en recreatie. En natuur-

lijk is het voorstelbaar om te kiezen voor 

de locaties die de beste balans hebben 

tussen kosten en baten. Al deze keuzes 

zijn nog niet gemaakt in het Ontwikkelper-

spectief. Deze moeten in nadere gebieds-

uitwerkingen verder onderzocht worden.

8.2.1 Wonen in de Grote U en het 

stedelijk kerngebied

De Grote U biedt kansen om aantrekke-

lijke stedelijke gemengde woonmilieus te 

realiseren met ook veel ruimte voor wer-

ken en voorzieningen. Deze woonmilieus 

sluiten goed aan op de behoefte.61 De 

nabijheid van de binnenstad van Utrecht 

is een enorme kwaliteit. Maar minstens zo 

belangrijk is de nabijheid van bestaande 

andere voorzieningen, woonwijken en 

61 Kwalitatieve woningmarktanalyse U16, Companen, 2020. Afbeelding 34 - Mogelijke woonlocaties 2030 tot 2040 (exclusief vitale kernen).
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werklocaties en de goede (boven)regiona-

le verbindingen. Alle woningbouwlocaties 

die ontwikkeld kunnen worden grenzen di-

rect aan bestaande wijken en werkgebie-

den. Als er wordt ingezet op transformatie 

en verdichting van de kansrijke locaties 

in de Grote U, is er tot 2040 nog ruimte 

voor 11.000 tot 68.000 woningen, boven 

op de reeds vastgestelde plannen. Daar-

mee biedt de Grote U ruim voldoende 

potentieel laadvermogen om de regionale 

binnenstedelijke woningbouwopgave van 

2030 tot 2040 een plek te geven.62 Maar 

dan moet er wel voldaan kunnen worden 

aan een groot aantal randvoorwaarden en 

condities op het gebied van leefbaarheid 

en bereikbaarheid. 

Cruciale voorwaarde voor een succesvolle 

ontwikkeling van deze kansrijke locaties 

is het slechten van fysieke barrières. De 

62 Dit potentieel laadvermogen  is exclusief 8.000 tot 14.000 
woningen die op andere stedelijke verdichtingslocaties buiten 
de Grote U gerealiseerd kunnen worden in het stedelijk kern-
gebied. In deze verkenningen is er rekening mee gehouden dat 
Lage Weide grotendeels gehandhaafd blijft als bedrijventerrein, 
bedrijvigheid in delen van de A12-zone gemengd kan worden 
met wonen en het erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
gerespecteerd wordt.

Kader 4- Woonmilieus in Utrecht

De MRU kent een grote diversiteit aan woonmilieus. Op de onderstaande kaart is goed te zien dat het centrum 

van Utrecht een unieke kwaliteit heeft met een groot aanbod van zeer stedelijke woonmilieus. En juist deze 

woonmilieus zijn de komende decennia heel erg in trek.

In dit MIRT-onderzoek zijn de bestaande woonmilieus als vertrekpunt genomen voor de mogelijke ontwikkeling 

van nieuwe woonmilieus. Daarbij is steeds het uitgangspunt geweest dat het mogelijk is om maximaal een stap 

stedelijker/compacter te bouwen dan de huidige situatie. Tenzij een locatie volledig vernieuwd gaat worden en/

of een volledig andere bereikbaarheid krijgt.

Bron: Companen 2020)
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Grote U valt op veel plekken samen met 

de gebieden die door grootschalige rijks-

wegen, kanalen en spoorlijnen een grote 

mentale afstand hebben. De realisatie van 

een fijnmazig fietsnetwerk met aantrekke-

lijke en sociaal veilige onderdoorgangen, 

oversteken of ondertunneling is daarom 

essentieel. Denk aan het enorme effect 

van de Dafne Schippersbrug op de nabij-

heid van Leidsche Rijn vanuit Oog in Al, 

Lombok en Kanaleneiland.

Een tweede belangrijke voorwaarde voor 

de ontwikkeling van nieuwe stedelijke 

woonmilieus is de aanpak van geluidshin-

der en emissie van fijnstof. Uit de effect-

analyse blijkt dat maximaal 39 procent van 

de nieuwe woningen in de geluidscatego-

rieën redelijk tot (zeer) goed ligt. Dit be-

tekent dus dat voor meer dan 60 procent 

van de woningen structurele oplossingen 

gerealiseerd moeten worden.63 Denk daar-
63 De opgave is fors. IenW verwacht groei van (met name 
stedelijke) mobiliteit en wil de effecten van mobiliteit terug-
dringen. Daarom wordt duurzaamheid en gezondheid integraal 
meegenomen. Hierover is een rapportage opgesteld die de 
impact van mobiliteit op CO2 en gezondheid in beeld brengt. 
Meer informatie hierover in het rapport: Analyse duurzame en 
gezonde mobiliteit, juli 2020.

Kader 5 - Woonmilieus in het MIRT-onderzoek in relatie tot woonmilieubehoefte

Voor de verkenning van de woningcapaciteit is per locatie gekeken welke dichtheid maximaal gerealiseerd 

kan worden, zowel bij een laag als bij een hoog ambitieniveau. De ligging en ov-bereikbaarheid zijn daarvoor 

maatgevend geweest. Deze verkenning leidt tot een mogelijk woningaantal met een mogelijke differentiatie 

van woonmilieus. Die is vervolgens vergeleken met de regionale woonmilieubehoefte die door Companen is 

onderzocht. Het lage en het hoge scenario sluiten redelijk goed aan op de behoefte. 

Wat opvalt is dat er een substantieel aanbod van hoogstedelijke leefmilieus mogelijk is, maar dat is niet 

onderzocht in het behoefteonderzoek van Companen. De bandbreedte tussen het lage en hoge scenario biedt 

echter voldoende ruimte om op zoek te gaan naar een optimale mix tussen buitencentrum, centrumstedelijk en 

hoogstedelijk. De woningdichtheid en de menging met andere stedelijke functies zijn daarbij de belangrijkste 

variabelen waarmee geschoven kan worden. 

(bewerking bron Companen 2020)
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bij aan de afscherming van snelwegen en 

spoorlijnen, maar ook het terugdringen 

van de geluidshinder van lokale wegen 

en bedrijvigheid. Deze noodzakelijke ver-

betering van de leefkwaliteit zorgt er ook 

voor dat de leefkwaliteit in alle bestaande 

aangrenzende wijken aanzienlijk verbetert, 

waarmee het gezond leven in een stedelij-

ke regio daadwerkelijk voor heel veel meer 

mensen gerealiseerd kan worden.

Door te bouwen in hoge stedelijke dicht-

heden is het mogelijk om met lage par-

keernormen te werken en slimme mobili-

teitsconcepten, zoals nu al het geval is bij 

de ontwikkeling van de Merwedekanaal-

zone. Maar dan moeten er wel goede al-

ternatieven zijn. Goede fietsverbindingen, 

HOV en betere bediening van bestaande 

en eventueel nieuwe treinstations is voor-

waarde om het woningaantal ook daad-

werkelijk gerealiseerd te krijgen.

Ten slotte is het op een aantal locaties 

noodzakelijk om bestaande extensieve 

functies uit te plaatsen of te integreren in 

de herontwikkeling. Extensieve bedrijven-

Grote U

Lage Weide - | -

Leidsche Rijn/ 4e kwadrant - | 2.700

Zuilen (werkspoorkwartier) 600 | 10.300

Papendorp - | 3.000

Galecopper zoom 1.000 | 10.000

Bedrijvengebied Kanaleneiland - | 2.800

Westraven (incl. tramremise) - | 10.000

Laagraven /Liesbosch - | 3.100

Lunetten Koningsweg (incl. deel Maarschalkerweerd) 2.000 | 9.100

Rijnsweerd 1.900 | 2.800

USP 3.000 | 7.400

Overvecht 2.500 | 7.300

subtotaal 11.000 | 68.500

Overig Stedelijk Kerngebied

Centraal station 2.500 | 2.500

Kanaleneiland 900 | 1.000

Maarssen 1.700 | 3.200

Nieuwegein 2.500 | 4.500

Overvecht Noord 800 | 1.000

Vleuten - | 1.600

subtotaal 8.400 | 13.800

Regionale poorten

Bilthoven/ De Bilt 1.000 | 2.000

Breukelen 1.000 | 3.000

Bunnik 800 | 1.900

Houten 5.000 | 6.100

Vianen 500 | 1.000

Woerden 2.000 | 4.000

Zeist-Noord - | 5.000

subtotaal 10.300 | 23.000

Vitale Kernen

Eventuele bovengrens te bepalen obv regionaal programma 7.400 | ntb

Overig

Woningen in lopende plannen 67.000 | 67.000

TOTAAL Utrecht Nabij 104.100 | 179.700

Doorgroei uitleglocaties

Bunnik-Zuid - | 5.000

Rijnenburg - | 30.000

Tabel 8 - bandbreedte woningaantallen 2030-2040 

CS HS

CS

BC

CS

BC

HS

HS

BC

HS

BC

CS HS

CS HS

CS CS

BC

CS

BC

BC

CS HS

CS CS

BC CS

CS

CS

BC

BC

CS

BC

GS

BC

GS

CS

BC

BC

GSGS

BC

BC

BC

GSGS

CS

Indicatie woonmilieu onderkant bandbreedte* Indicatie woonmilieu bovenkant bandbreedte*

* Afkortingen woonmilieus: Hoogstedelijk (HS), Centrumstedelijk (CS),  Buitencentrum (BC), Groenstedelijk (GS)

Onderkant bandbreedte (indicatief)
Bovenkant  bandbreedte (indicatief)
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complexen moeten bijvoorbeeld geïnten-

siveerd of verplaatst worden om ruimte 

voor ontwikkeling te maken.

Naast de woningbouw in de Grote U lig-

gen er ook nog een aantal andere kansen 

om binnen het stedelijk kerngebied te 

verdichten. Rondom Utrecht Centraal is 

ook na 2030 nog ruimte om woningen te 

realiseren, net als bijvoorbeeld in Maars-

sen, Nieuwegein en Overvecht. In totaal 

is er naar schatting ruimte voor 8.000 tot 

14.000 woningen.

8.2.2 Wonen in de Regiopoorten

De ontwikkeling van de Grote U voorziet 

in de grote behoefte aan centrum-stede-

lijke woonmilieus. De Regiopoorten (De 

Bilt-Bilthoven, Breukelen, Bunnik, Houten, 

Vianen, Woerden en Zeist) bedienen een 

andere grote woningbehoefte: de com-

pactere woonmilieus in de directe nabij-

heid van stads- en dorpscentra buiten het 

stedelijk kerngebied.64 Het gaat om wo-

ningbouwlocaties die zeer goed met het 

64 Kwalitatieve woningmarktanalyse U16, Companen, 2020.

ov bereikbaar zijn (vaak bij een station) en 

met het stads- of dorpscentrum op fietsaf-

stand. 

Het Ontwikkelperspectief biedt ruimte om 

10.000 tot 23.000 woningen te bouwen 

in de zeven Regiopoorten, boven op de al 

bestaande plancapaciteit. Op sommige 

locaties kan gebruik gemaakt worden van 

nog beschikbare ruimte. Op andere loca-

ties kunnen alleen woningen gerealiseerd 

worden door de herstructurering van be-

staande functies of een integrale gebieds-

ontwikkeling met forse investeringen in 

leefbaarheid en bereikbaarheid. 

Net als bij de locaties in de Grote U wordt 

er ingezet op nabijheid en compacte, ge-

mengde woonmilieus, zodat de groei van 

de automobiliteit als gevolg van de ont-

wikkeling van deze locaties zo klein moge-

lijk blijft. Dit betekent wel dat er maximaal 

moet worden ingezet op een goede be-

diening met het ov, zodat andere centra en 

werklocaties in de MRU en de omliggende 

regio’s goed bereikbaar blijven.

8.2.3 Wonen in de vitale kernen

In dit Ontwikkelperspectief wordt ervan 

uitgegaan dat er tussen 2030 en 2040 

ongeveer 7.400 woningen in en nabij de 

vitale kernen worden gebouwd. Dit is een 

ondergrens. Er zijn geen locaties aan-

gewezen, omdat dit onderdeel is van de 

regionale afspraken die tussen provincie 

Utrecht en U10 gemaakt worden in het 

kader van het regionaal programmeren.

8.2.4 Nieuwe uitleglocaties

Rijnenburg

Een Ontwikkelperpectief voor de Metro-

poolregio Utrecht kan niet zonder een 

visie op de ontwikkeling van Rijnenburg. 

Dit is immers een grote potentiële wo-

ningbouwlocatie die al meer dan tien jaar 

in beeld is. Tot 2035-2040 is Rijnenburg 

echter waarschijnlijk niet nodig om de 

woningaantallen en werklocaties te halen. 

Bovendien is auto- en ov-ontsluiting van 

het gebied complex en kostbaar.

Dit Ontwikkelperspectief geeft prioriteit 

aan verstedelijking rondom knooppunten 
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en in de Grote U, passend in het concept 

Wiel met Spaken, omdat dit beter aansluit 

bij de uitgangspunten van gezonde ver-

stedelijking. Op deze plekken is voldoende 

potentieel laadvermogen om op lange ter-

mijn te voorzien in de regionale woningbe-

hoefte op locaties waar mensen (conform 

de onderzochte woonmilieuvoorkeuren) 

ook willen wonen, namelijk gemengde 

(hoog)stedelijke woonmilieus in de nabij-

heid van de binnenstad van Utrecht en 

compacte stedelijke woonmilieus direct 

buiten het centrum van kleinere steden 

en grote dorpen. Ook werklocaties zijn op 

lange termijn in voldoende aantallen en 

diversiteit voor handen rondom knoop-

punten, in de Grote U en de regio. Tegelijk 

biedt Rijnenburg ruimte voor andere ste-

delijke functies zoals energie, recreatie, 

sport, water en groen. 

Rijnenburg is wel een potentiële locatie 

om binnen de MRU na 2035-2040 door 

te kunnen groeien. Als de A12-zone en 

Papendorp tussen 2030-2040 levendi-

ge grootstedelijke en goed bereikbare 

stadsdelen zijn geworden is de fysieke en 

mentale afstand tot Rijnenburg een stuk 

kleiner. Met de ontwikkeling van de Gro-

te U, met alle bijbehorende maatregelen 

op het gebied van landschapsstructuren, 

HOV, fietsnetwerken en ontsluitingswe-

gen, wordt de ontwikkeling van Rijnenburg 

beter inpasbaar dan nu het geval is.  

Mocht de planontwikkeling op andere 

locaties in de Metropoolregio tegenval-

len, of de woningbehoefte sneller groei-

en dan nu geraamd, dan kan een besluit 

over mogelijke ontwikkeling van deze 

locatie vervroegd worden. De gemeente 

Utrecht onderzoekt dan ook samen met 

U Ned-partners verder op de vraag onder 

welke condities Rijnenburg een functie 

kan hebben in de verstedelijkingsopgave 

na 2035-2040. Belangrijke condities zijn 

een goede wegontsluiting en een goede 

ov-bereikbaarheid middels realisatie van 

het Wiel met Spaken. Bij eerdere ontwik-

kelingen in de grote U is het dus van groot 

belang om rekening te houden met moge-

lijke doorgroei naar Rijnenburg. 

Bunnik-Zuid

Aan de zuidkant van Bunnik is mogelijk 

ruimte voor doorgroei, maar alleen als 

deze opgave deel uitmaakt van een grote-

re integrale ontwikkeling. Het kansrijkst is 

de ontwikkeling binnen de invloedssfeer 

van het knooppunt. Zowel de landschap-

pelijke afwegingen als de bereikbaarheids-

problematiek zullen door de regio ter hand 

worden genomen in de uitvoering van 

de Omgevingsvisie Provincie Utrecht en 

het REP (gezamenlijk regionaal program-

meren) en in vervolgonderzoek binnen U 

Ned. Uitgangspunt is dat de verkenning 

van de eventuele toekomstige verstede-

lijking ten zuiden van de A12 plaatsvindt 

in samenhang met de andere verstede-

lijkingslocaties in de Kromme Rijnstreek, 

zodat in dit waardevolle gebied de ge-

wenste kwaliteit voor wonen, mobiliteit en 

landschap gerealiseerd kan worden.
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8.3 Werk
Werkgelegenheid is een belangrijke motor 

voor het succes van de Metropoolregio 

Utrecht. Als de regio groeit moet er dus 

ook voldoende ruimte gevonden worden 

om de economische groei te accommo-

deren. Een belangrijk deel van de groei 

van arbeidsplaatsen zal plaatsvinden in de 

kenniseconomie en de dienstverlening, 

beide sectoren zijn sterk aangewezen op 

stedelijke interactiemilieus. De transitie 

naar een circulaire economie en de groei 

van opslag en distributie zullen in de Me-

tropoolregio ook tot veel veranderingen 

leiden, maar door automatisering zal de 

groei van het aantal arbeidsplaatsen in 

deze sectoren beperkt zijn. Wel vragen 

deze sectoren veel ruimte, terwijl be-

staande bedrijventerreinen steeds minder 

plaats hebben en er tot 2030 nauwelijks 

nieuwe bedrijventerreinen gepland staan.

Onderzoek heeft aangetoond dat er 

80.000 arbeidsplaatsen extra moeten 

worden gerealiseerd tot 2040. Deze be-

hoefte is verdeeld over kantooromgevin- Afbeelding 35 - Mogelijke werklocaties tot 2040 (exclusief vitale kernen).
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gen (28.000), bedrijventerreinen (13.000), 

wetenschap (5.000), winkels (3.000) en 

overige bedrijfsruimte (werken vanuit huis, 

overheid en zorg, gemengde bedrijvigheid 

in de wijk).65 In het Ontwikkelperspectief 

wordt uitgegaan van 80.000 arbeids-

plaatsen, conform de vastgestelde uit-

gangspunten voor het MIRT-onderzoek. 

Daarvan worden waarschijnlijk 65.000 

arbeidsplaatsen reeds gerealiseerd in lo-

pende plannen tot 2030, waarvan 59.000 

in de stad Utrecht en 6.000 in de andere 

delen van de Metropoolregio. De restop-

gave is dus 21.000 arbeidsplaatsen. Een 

groot deel van deze groei kan gerealiseerd 

in stedelijke gemengde milieus. Maar voor 

de hindergevende bedrijvigheid is nog 149 

hectare nieuwe bedrijventerreinen nodig, 

boven op de bestaande planvoorraad van 

60 hectare.

In het Ontwikkelperspectief is voldoende 

potentieel laadvermogen om aan de bo-

venstaande opgave te kunnen voldoen. 

65  Naar toekomstbestendige werklocaties in de regio U16, 
Stec groep, mei 2020.

Grote U

Lage Weide 3.000 | 3.800

Leidsche Rijn/ 4e kwadrant 5.600 | 10.500

Zuilen 500 | 2.000

Papendorp 3.000 | 4.000

Galecopper zoom ntb | ntb

Bedrijvengebied Kanaleneiland 2.000 | 4.000

Westraven (incl. tramremise) 4.000 | 6.000

Laagraven / Liesbosch 1.500 | 1.600

Lunetten Koningsweg (incl. deel Maarschalkerweerd) 4.000 | 6.000

Rijnsweerd 500 | 1.000

USP 3.000 | 5.000

Overvecht - | -

subtotaal 27.100 | 43.900

Overig Stedelijk Kerngebied

Centraal station 10.000 | 18.000

Kanaleneiland - | -

Maarssen 540 | 540

Nieuwegein - | -

Overvecht Noord 90 | 790

Vleuten - | -

subtotaal 10.630 | 19.330

Regionale poorten

Bilthoven/ De Bilt 2.000 | 2.200

Breukelen 550 | 1050

Bunnik ntb | ntb

Houten 1.100 | 1.100

Vianen 500 | 3.500

Woerden 1.100 | 1.100

Zeist-Noord ntb | ntb

subtotaal 5.150 | 8.950

Vitale Kernen

ntb | ntb

Overig

Werk in woonwijken en aan huis 20.000 | 30.000

TOTAAL Utrecht Nabij 62.880 | 102.180

Doorgroei uitleglocaties

Bunnik-Zuid - | -

Rijnenburg - | 4.000

Tabel 9 - bandbreedte arbeidsplaatsen 2020-2040
Onderkant bandbreedte (indicatief)

Bovenkant  bandbreedte (indicatief)
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In het meest optimistische scenario is er 

tot 2040 ruimte voor ongeveer 102.000 

arbeidsplaatsen. Maar dan wordt er wel 

uitgegaan van een forse verschuiving naar 

werkgelegenheid die goed mengbaar is 

met wonen en die relatief weinig opper-

vlak kost: kantoren, en onderzoek en inno-

vatie. Als er rekening wordt gehouden met 

meer ruimte voor maakindustrie en logis-

tiek en distributie, dan kunnen er aanzien-

lijk minder arbeidsplaatsen gerealiseerd 

worden. 

Het is ingewikkeld om werkgelegenheid 

te sturen. Er kunnen condities gecreëerd 

worden die aantrekkelijk zijn voor bepaal-

de bedrijven, maar het is altijd maar de 

vraag of deze zich ook daadwerkelijk zullen 

vestigen. Daarom is het in het aanbod van 

locaties bijvoorbeeld erg belangrijk om 

een zekere schaarste te creëren zodat be-

drijven gemotiveerd worden zich te vesti-

gen op de gewenste locaties en bereid zijn 

om zuinig om te gaan met de beschikbare 

ruimte in de MRU.

Om ruimte te maken voor een gezonde 

groei van werkgelegenheid worden in het 

Ontwikkelperspectief de navolgende keu-

zes gemaakt:

- Zoveel mogelijk mengen, werk moet 

nabij zijn zodat de pendel zoveel als 

mogelijk beperkt blijft.

- Verdichten en intensiveren om de 

schaarse ruimte maximaal te benutten, 

vooral op locaties met milieuhindercon-

touren.

- Kantoren alleen op multifunctionele 

HOV-knopen, bij voorkeur met een 

treinstation op loopafstand.

- Versterken circulaire ketens door bedrij-

ven te clusteren.

- Clustering van regionale distributiecen-

tra en het uitsluiten van nieuwe natio-

nale distributiecentra.

- Versterken van connectiviteit van in-

novatie- en onderzoeklocaties vanuit 

economisch perspectief door het pro-

grammeren van groeigebieden voor 

R&D, zoals satellietlocaties en laborato-

riumruimte. 

De Grote U speelt een belangrijke rol voor 

de werkgelegenheid, zowel nu als in 2040. 

Op dit moment is een groot deel van de 

Grote U al ingericht als een zeer divers 

werkgebied, van kantorenlocaties tot wa-

tergebonden industriële bedrijven. Het is 

een belangrijke zone met terreinen voor 

bedrijven die zich moeilijk laten mengen 

met een binnenstedelijk leefklimaat. Dit 

is een schaars goed in een Metropoolre-

gio waar de ruimte onder druk staat. In 

het Ontwikkelperspectief wordt ervan 

uitgegaan dat er in de Grote U voldoende 

ruimte beschikbaar moet zijn om tot 2040 

meer dan 11.000 arbeidsplaatsen te kun-

nen realiseren, boven op de reeds geplan-

de arbeidsplaatsen. Daarbij is rekening 

gehouden met voldoende ruimte voor 

meer extensieve bedrijven met minder 

werknemers per vierkante meter. Daar-

naast is er rekening mee gehouden dat er 

bedrijven uit andere delen van de MRU 

naar de Grote U worden verplaatst omdat 

ze moeilijk gemengd kunnen worden met 

woningbouwontwikkeling.
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De resterende 10.000 arbeidsplaatsen zijn 

nodig voor de groeiende beroepsbevol-

king in de omliggende gemeenten van de 

MRU. Deze arbeidsplaatsen zijn te realise-

ren door het ontwikkelen van kleine kanto-

ren bij stations, meer formele bedrijfsruim-

te (bedrijventerreinen), woningbouw (want 

toename werken vanuit huis), en voor een 

klein deel toename zorg en onderwijs. 

De Regiopoorten kunnen met ongeveer 

5.000 tot 9.000 arbeidsplaatsen een sub-

stantiële bijdrage leveren aan de groei van 

de werkgelegenheid binnen de MRU tus-

sen 2030 en 2040. De gemengde milieus 

rondom ov-knopen bieden aantrekkelijke 

vestigingscondities voor kleinere kantoren, 

onderwijs, detailhandel en bedrijfsruimte 

aan huis. Deze locaties zijn immers goed 

met het ov verbonden, met de economi-

sche structuren van de MRU en de om-

liggende regio’s. Daarnaast hebben een 

aantal Regiopoorten ook nog substantiële 

bedrijventerreinen die geïntensiveerd en 

op een aantal locaties uitgebreid kunnen 

worden. De resterende arbeidsplaatsen 

worden gerealiseerd in de kleinere vitale 

kernen van de MRU. Doel is om werk voor 

iedereen te kunnen blijven bieden, op de 

juiste plekken, met de juiste voorzieningen 

en bereikbaarheidsprofielen.

8.3.1 Onderzoek en innovatie

Onderzoek en innovatie is gebaat bij clus-

ters van onderwijs- en kennisinstellingen 

en samenwerking met bedrijfsleven en 

overheid. De lifesciences vormen in deze 

regio het belangrijkste cluster. Het bestaat 

uit een ecologie van bedrijven, instellin-

gen en opleidingen die op verschillende 

plekken aan de oostkant van de regio ge-

vestigd zijn. Daarbij speelt ieder onderdeel 

van het cluster een eigen rol. Het USP is 

de harde kern waar alles om draait, maar 

de groeiruimte is hier beperkt. Meer hoog-

stedelijke functies kunnen een goede plek 

vinden aan de westkant van de A27, waar-

door de barrière van de A27 geslecht kan 

worden. In De Bilt ontstaat schuifruimte 

omdat het RIVM verhuist. Hier is ruimte 

voor campusachtige milieus in een ont-

spannen omgeving. Zeist is de plek voor 

de ngo’s en de conferentiecentra, goed 

bereikbaar via station Driebergen-Zeist. 

Bunnik is de plek waar meer extensieve 

bedrijven en start-ups zich vestigen, om-

dat de prijzen er lager zijn, het dicht bij het 

USP is en goed bereikbaar. Lunetten is 

een mogelijke nieuwe knoop in het life-

sciences-cluster. De recreatieve en cul-

tuurhistorische waarden van het land-

schap vormen een belangrijke basis voor 

het vestigingsklimaat in dit economische 

cluster en dienen dus ook gekoesterd en 

versterkt te worden. Om de bereikbaar-

heid van het USP te verbeteren is het in 

ieder geval noodzakelijk om fors te inves-

teren in de internationale en regionale 

connectiviteit. Denk aan goede HOV-ver-

bindingen en hoogfrequente en snelle 

aansluiting op het nationale spoorwegen-

net. Dit betekent dat de verbetering van 

de bereikbaarheid van de Oostkant van de 

stad ook altijd positieve effecten zal heb-

ben op de verbetering van de bereikbaar-

heid op andere plekken in de MRU.
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8.3.2 Maakindustrie

De maakindustrie staat aan de vooravond 

van grote veranderingen door de energie-

transitie en de transitie naar een circulaire 

economie. De precieze toekomstige ruim-

tebehoefte voor circulaire economie is 

nog onbekend, maar het is wel al duidelijk 

dat het zal gaan om substantiële opper-

vlakken in de nabijheid van grote stedelijke 

regio’s die vanwege de milieuhinder moei-

lijk ingepast kunnen worden in gemengde 

stedelijke gebieden. De regio Utrecht 

moet er dus rekening mee houden dat er 

voldoende ruimte is om deze transities 

mogelijk te maken. Het bedrijventerrein 

Lage Weide speelt samen met negen an-

dere locaties aan de oost- en zuidkant van 

de MRU een essentiële rol in dit cluster. 

Lage Weide is dankzij de centrale ligging, 

multimodale ontsluiting en directe aan-

sluiting op de A2 een aantrekkelijk bedrij-

venterrein. Maar het belangrijkste is dat dit 

terrein gezoneerd is, waardoor bedrijven 

en functies die geluidshinder veroorzaken 

een plek kunnen vinden. Dit is een uniek 

profiel, op nationale schaal. Er zijn nauwe-

lijks nog binnenstedelijke bedrijventerrei-

nen die zowel over de weg als het water 

als per spoor zo goed bereikbaar zijn. En 

bovendien is er in de omliggende wijken 

een groot praktisch opgeleid arbeidspo-

tentieel dat op de fiets naar het werk kan 

komen. Minstens zo belangrijk is de rol 

van Lage Weide in de regionale ruimte-

lijke schuifpuzzel. Op meerdere plekken 

in het stedelijk kerngebied wordt ingezet 

op menging van wonen en werken. Er zijn 

echter bedrijven die vanwege milieueisen 

moeilijk met wonen gemengd kunnen 

worden. Lage Weide is dan een aantrek-

kelijke alternatieve locatie. Dit betekent 

wel dat er gestuurd moet worden op veel 

intensiever ruimtegebruik en dat de kost-

bare ruimte niet te snel weggegeven moet 

worden aan laagwaardige functies die op 

iedere andere plek in de regio hadden 

kunnen zitten. Bijkomend voordeel van 

het verder intensiveren van Lage Weide 

is dat er daardoor veel meer kansen ont-

staan voor synergie in de energievoorzie-

ning (restwarmte) en circulaire stromen.

8.3.3 Kantoorlocaties

De grootste groei van arbeidsplaatsen 

zit in kantoorlocaties. Maar er is geen be-

hoefte meer aan nieuwe solitaire kantoor-

locaties die vooral goed bereikbaar zijn 

vanaf de snelweg. De gewilde toekomstige 

locaties liggen ingebed in een aantrek-

kelijk stedelijk interactiemilieu, optimaal 

bereikbaar met fiets en openbaar vervoer. 

De Utrechtse binnenstad en vooral de 

directe omgeving van Utrecht Centraal 

bieden daarom het aantrekkelijkste ves-

tigingsklimaat. Al dreigt het gebied wel te 

druk te worden en zitten de prijzen in het 

topsegment. 

Kantoorlocaties die op loopafstand van 

een goed bereikbaar station liggen genie-

ten een belangrijke voorkeur. Daarnaast 

moet er substantiële ruimte zijn om vol-

doende kritische massa te kunnen realise-

ren voor een stedelijk interactiemilieu. Ten 

slotte moet er een humuslaag aanwezig 

zijn waarop deze nieuwe kantorenlocaties 

geënt kunnen worden. In het Ontwikkel-

perspectief voor MRU voldoen twee Me-
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tropoolpoorten aan deze criteria.

Metropoolpoort West ligt zeer strategisch 

ten opzichte van de corridor naar Amster-

dam en benut alle investeringen die de 

afgelopen decennia zijn gedaan. Er is al 

een humuslaag van kantoren, voorzienin-

gen en woningen, die alleen maar sterker 

kan worden. Zeker als er tussen stations 

Leidsche Rijn en Zuilen goede fiets- en 

ov-verbindingen gerealiseerd worden, zal 

de verbinding met Amsterdam (Zuidas) 

aanzienlijk verbeteren en het ontwikkelpo-

tentieel een flinke extra impuls krijgen. 

Metropoolpoort Oost kan verder ont-

wikkeld worden. De mate waarin is erg 

afhankelijk van de uitkomsten van de 

MIRT-verkenning OV en Wonen in de 

MRU. Het huidige station Lunetten wordt 

goed bediend en is via Utrecht Centraal 

ook bovenregionaal verbonden. Mocht er 

een HOV-verbinding tussen Westraven en 

USP komen, dan raakt Lunetten regionaal 

beter verbonden, en met een dubbelstati-

on Lunetten Koningsweg ontstaan er ook 

kansen om daarnaast directe verbindingen 

richting Arnhem en Eindhoven te reali-

seren. De Nieuwe Hollandse Waterlinie 

geeft deze Metropoolpoort een unieke 

identiteit die goed past bij het profiel van 

een kantorenlocatie in het even verderop 

gelegen USP.

8.3.4 Distributie

Distributie is in rap tempo aan het veran-

deren. Daarbij kunnen twee schaalniveaus 

onderscheiden worden.

Op nationale schaal vindt een forse 

schaalvergroting van logistieke centra 

plaats. Bedrijven centraliseren de logistie-

ke processen in steeds grotere, zeer goed 

bereikbare distributiecentra. Vanwege de 

centrale ligging in Nederland heeft de re-

gio Utrecht een aantal van dit soort grote 

logistieke centra. De ruimte is echter te 

schaars om dit soort extensieve functies 

nog op zo’n centrale plek in de regio een 

plek te bieden. In het stedelijk kerngebied 

is daarom waarschijnlijk geen ruimte meer 

om nieuwe nationaal georiënteerde distri-

butiecentra te realiseren.

Ook op regionale schaal groeit de distri-

butie. Dit heeft enerzijds met de schaal-

vergroting op nationale schaal te maken. 

Langere en Zwaardere Vrachtautocom-

binaties zijn te groot om nog de bebouw-

de kom in te rijden en hebben regionale 

overslagpunten nodig. Bovendien neemt 

het onlinewinkelen en thuisbezorgen een 

grote vlucht. Omdat deze logistiek steeds 

schoner en stiller moet worden, groeit de 

distributie met kleine elektrische voertui-

gen en bakfietsen explosief. Deze hebben 

echter een kleine actieradius, dus de dis-

tributiecentra moeten dicht bij de klant 

zitten. Vooral de bedrijventerreinen in de 

A12-zone zijn daarom ideale locaties van 

waaruit het merendeel van de adressen 

in de MRU snel bereikbaar zijn. Het voor-

deel van deze kleiner distributiecentra is 

overigens dat ze relatief goed gemengd 

kunnen worden met andere stedelijke 

functies.

8.4 Transitie naar een samenhangend 
en multimodaal mobiliteitssysteem
De ruimtelijke ontwikkeling van de regio 

Utrecht vraagt om een multimodale mobi-

liteitstransitie. Het gaat om zowel een tran-
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sitie qua mobiliteitsaanpak als qua reisge-

drag. De mobiliteitsopgave richting 2040 

is voor de regio Utrecht fors en vraagt om 

een samenhangende aanpak van lokale, 

regionale en nationale interventies. Daar-

voor zijn drie onderdelen leidend: het ver-

minderen van de autoafhankelijkheid en 

het stimuleren van actieve mobiliteit, een 

samenhangend netwerk van ov-verbindin-

gen, en tot slot een wegennet dat optimaal 

wordt benut en robuust is opgebouwd. In 

deze driedeling staat dat hieronder uitge-

werkt. 

8.4.1 Verminderen autoafhankelijkheid

De toename van het aantal inwoners en 

arbeidsplaatsen leidt, ook bij een lage par-

keernorm voor de nieuwe woonlocaties, 

tot een toename van het aantal autover-

plaatsingen. Ook is er normaliter sprake 

van een autonome groei van het autover-

keer voor de bestaande woon- en werklo-

caties. Deze evenredige toename van het 

aantal autoverplaatsingen moet zoveel 

mogelijk voorkomen worden door de au-

toafhankelijkheid te verminderen. 

Kader 6 - Nabijheid draagt bij aan minder autogebruik en meer fietsgebruik

In het centrum van Utrecht is nu al sprake van nabijheid. Mede hierdoor heeft de auto in dit gebied een laag 

aandeel in de modal split. Het verdichten van het stedelijk kerngebied, en daarmee vergroten van de nabijheid 

van voorzieningen, is dus vanuit mobiliteit bezien een logische keuze; het aandeel vervoersbewegingen met 

de auto neemt af. Onderstaande afbeelding toont het aandeel verplaatsingen met de fiets in de ochtendspits. 

Links de autonome situatie in 2030, rechts het effect van het Ontwikkelperspectief Utrecht Nabij 2040.
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Hiertoe wordt ingezet op:

- Nabijheid van wonen, werken, voorzie-

ningen en groen, waardoor de mobili-

teitseffecten van de demografische en 

economische groei zo klein mogelijk 

blijven. De noodzaak voor verplaatsin-

gen wordt zo klein mogelijk door een 

mix van functies in hoge dichtheid te 

bouwen in de directe nabijheid van 

bestaande voorzieningen. Hierdoor 

ontstaat er een regio van korte afstan-

den, die uitnodigt om zoveel mogelijk te 

lopen en te fietsen.

- De realisatie van een fijnmazig 

non-stopfietsnetwerk zorgt ervoor dat 

de fiets vanzelfsprekend de eerste keu-

ze wordt voor afstanden tot maximaal 

15 km. Deze strategie betekent wel dat 

fietsers op de meeste kruispunten com-

fortabel moeten kunnen oversteken, 

dat er voldoende ruimte is in de straat-

profielen om aantrekkelijke en veilige 

fietsroutes te maken en dat er fors 

wordt ingezet op het slechten van ruim-

telijke en mentale barrières, vooral in de 

Grote U (denk aan spoorlijnen, kanalen 

en rijkswegen). 

- De introductie van regionale P+R-lo-

caties op grotere afstand van de Ring 

Utrecht, die het bovenregionale au-

toverkeer met een bestemming in het 

stedelijk kerngebied afvangen met 

passend voor- en natransport via het 

ov-netwerk, fiets en bedrijfsvervoer. Via 

een regionale structuur van P+R-loca-

ties (de voorstoppers) kunnen reizigers 

comfortabel reizen naar de belangrijk-

ste bestemmingen in het stedelijk kern-

gebied. Zo wordt het (boven)regionale 

autoverkeer met een bestemming in 

het stedelijk kerngebied een aantrekke-

lijk en betaalbaar alternatief geboden, 

waardoor de overbelasting van de Ring 

Utrecht aanzienlijk verminderd kan wor-

den. 

- Stimulerings- en ontmoedigingsbeleid 

(bijvoorbeeld beperken van het aan-

tal parkeerplaatsen, betaald parkeren 

en/of betalen naar gebruik) om zoveel 

mogelijk mensen aan te moedigen te 

Referentie 2030: forensen parkeren 
grotendeels gratis bij werkgever

Parkeerbeleid: werkgever beperkt 
parkeren, ‘P+R-gedrag’ in woon-

wijken niet meer toegestaan

Transitie stedelijk newerk:
non-stopfietsroutes, maar met 

huidige situatie parkeren

Combinatie van bouwstenen:
restrictief parkeerbeleid, 

non-stopfiets en uitgebreid ov 
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100.000

80.000

60.000

40.000
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0

Auto Fiets

Tabel 10 - Aantal (deel)ritten in de keten op weg naar werkgevers in de MRU 
(ochtendspitsuur)
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gaan fietsen, gebruik te maken van het 

openbaar vervoer of thuis te werken. Dit 

is dubbel gezond. Inwoners gaan meer 

bewegen en bovendien leidt minder 

autoverkeer tot minder fijnstofemissie 

en geluidshinder. De schaarse openba-

re ruimte wordt vooral benut om een 

prettig (klimaatadaptief) leefklimaat te 

realiseren gericht op de voetganger en 

fietser. Ruimte voor parkeerplaatsen 

wordt tot een minimum beperkt.

- Er wordt ingezet op slimme, gezonde en 

veilige mobiliteit, ook voor goederen-

transport. Dat zijn belangrijke uitgangs-

punten voor stadsdistributie en daarbij 

zijn lichtere en schonere voertuigen 

van groot belang. Ook concepten als 

smart city en last mile delivery dragen 

daaraan bij. Dit ook in relatie tot verde-

re verstedelijking en transformatie van 

bedrijventerreinen waar logistiek een 

belangrijke rol speelt.

Door bovengenoemde strategie ontstaat 

ruimte voor autoverkeer op het hoofdwe-

gennet en daarmee tot een verbetering 

van de nationale draaischijf.66  Datzelfde 

geldt voor het stedelijk wegennet, waar-

66 Het MIRT-onderzoek toont aan dat de combinatie van P+R 
op afstand in combinatie met hoogwaardig openbaar vervoer, 
goede regionale wegontsluiting en flankerend parkeerbeleid 
leidt tot een substantiële afname (tot 20 procent) van de ver-
keersbelasting op de HWN-Ring (A2, A12, A27 en A28). Daarbij 
moet wel opgemerkt worden dat een effectieve benutting 
van het P+R-systeem alleen mogelijk is als het parkeren op de 
bestemming ontmoedigd wordt. 

door lokaal verkeer minder wordt afge-

wikkeld via het hoofdwegennet. Ook dat 

geeft ruimte op het hoofdwegennet.

Bovenstaande wordt nader uitgewerkt tot 

een pakket regiobrede mobiliteitsmaat-

regelen dat al op korte tot middellange 

Kader 7 - Transitie van stedelijke netwerken voor non-stop fietsen

Gegeven het grote aandeel korte autoritten is de fiets veruit het meest kansrijke alternatief voor de auto. Op dit 

moment ervaart de fietser nog veel vertraging onderweg. Als stip op de horizon is gesteld dat deze vertraging 

voor fietsers zeer sterk wordt teruggebracht zodat de fietser een non-stopkwaliteit krijgt. De ontwikkeling van 

de fietsen, zoals elektrische fietsen en de speed pedelec, maken fietsen bovendien een steeds interessanter 

alternatief voor de iets langere autoritten. Daarom is het zinvol in te zetten op fietsvoorzieningen. Hierbij 

maken we onderscheid in de transitie van het stedelijk netwerk dat moet leiden tot de non-stopbeleving en het 

aanleggen van snelfietsroutes in de regio. 

Idee achter de transitie van het stedelijk netwerk is het inrichten van dit stedelijk wegennet via het 

principe Langzaam Rijden Gaat Sneller. De stedelijke ontsluitingswegen worden ingericht met het (voor 

de verkeersafwikkeling) belangrijk kenmerk dat op de kruispunten de rijstroken van het verkeer in de 

voorrangsrichting van elkaar zijn gescheiden met middenbermen zodat het oversteken en invoegen vanuit 

de zijwegen stapsgewijs kan plaatsvinden. Dankzij een goede vormgeving ontstaat er een situatie waarbij 

de auto gestaag kan doorstromen. De traagste auto bepaalt het tempo waardoor er hiaten ontstaan in de 

stroom voertuigen. Deze hiaten zijn goed bruikbaar voor overstekend verkeer. Verkeerslichten zijn dus niet 

meer (overal) nodig om deze hiaten te regelen. De wachttijden bij de kruispunten zijn zo sterk gereduceerd 

dat de fietser niet meer het ongemak ervaart van het moeten afstappen en wachten totdat alle autoverkeer is 

gepasseerd. 

De lage rijsnelheid van het autoverkeer heeft een belangrijk positief effect op de verkeersveiligheid. De nieuwe 

kruispuntvormen vragen minder asfalt; er is geen opstelruimte meer nodig voor wachtende auto’s wat ten 

goede komt aan de ruimtelijke kwaliteit (groen, waterberging). 
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termijn kan zorgen voor ontlasting. Doel is 

deze strategie de komende jaren te reali-

seren en daarvoor wordt de komende tijd 

een plan van aanpak uitgewerkt.

Ook al wordt ingezet op actieve mobili-

teit en het verminderen van autoafhan-

kelijkheid, het is tevens duidelijk dat dit 

de groeiende mobiliteitsbehoefte niet 

voldoende zal faciliteren. Er is meer no-

dig. Daarom is de inzet tegelijkertijd om 

tot een meer samenhangend, robuust en 

multimodaal mobiliteitssysteem voor ov 

(8.4.2), weg (8.4.3) en fiets te komen.

8.4.2 Samenhangend netwerk van 

ov-verbindingen. 

De ambitie is een duurzaam bereikbaar en 

polycentrische MRU67 te ontwikkelen waar 

mensen voor lokale en regionale verplaat-

singen concurrerende alternatieven heb-

ben voor de auto, waar ze zoveel mogelijk 

gebruikmaken van actieve mobiliteit, en 

als dat niet mogelijk is kiezen voor het ov. 

67 De ontwikkeling van een polycentrisch stedelijk kerngebied 
sluit goed aan op de uitgangspunten die in het concept Ruim-
telijke Strategie Utrecht zijn geformuleerd.

Kader 8 - Mobiliteitseffecten van het Wiel met Spaken

Onderstaande figuren tonen de toe- en afname van reizigers in tram en bus door de realisatie van het Wiel met 

Spaken, in een scenario met Lunetten Koningsweg als tweede hoofdknoop in het ov-netwerk. Links de autono-

me situatie van tram en bus in 2030. De overbelasting van de Uithoflijn is duidelijk zichtbaar. Rechts het effect 

van de realisatie van het Wiel met Spaken. Er vindt een grote verschuiving in het ov-gebruik plaats. De Uithoflijn 

wordt aanzienlijk ontlast, evenals Utrecht CS. Alleen de versnelde SUNIJ-lijn groeit aanzienlijk. Dit komt omdat 

deze in het verkeersmodel ‘gevoed’ wordt met reizigers die, via P+R -locaties langs de A12, met deze lijn naar de 

binnenstad van Utrecht reizen. Hiervoor zijn ook alternatieve oplossingen denkbaar. Een belangrijke kantteke-

ning is dat het pakket met generieke mobiliteitsmaatregelen essentieel is. Het toevoegen van extra ov-verbin-

dingen zonder ondersteunende, generieke maatregelen, is onvoldoende effectief.
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Naast het pakket van mobiliteitsmaatrege-

len vraagt dit om een schaalsprong in het 

regionale ov-netwerk. Daarnaast dient het 

Multimodale Knooppunt Utrecht Centraal 

in de toekomst verder ontlast te worden. 

Alle ov-lijnen komen hier momenteel sa-

men, dat zorgt voor een piekbelasting in 

overstapbewegingen.

Daarom is de inzet een samenhangend 

netwerk van HOV-verbindingen te rea-

liseren dat de centra en knooppunten in 

en buiten de MRU met elkaar verbindt, 

middels het ov-concept Wiel met Spaken. 

Dat maakt Utrecht Science Park beter 

bereikbaar, zorgt voor een verbetering 

van de bereikbaarheid binnen de regio, 

de doorstroming op het hoofdwegen, het 

ontlast het regionale ov-verkeer van en 

naar Utrecht Centraal en maakt verdere 

binnenstedelijke verstedelijking mogelijk. 

Het concept Wiel met Spaken wordt on-

dersteund door de principes en uitkom-

sten van het MIRT-onderzoek. Delen van 

het Wiel met Spaken worden al uitgewerkt 

in de MIRT-verkenning OV en Wonen. In 

het vervolg wordt het Wiel verder uitge-

werkt (in tijd en qua uitvoering), in samen-

hang met verstedelijking en het gehele 

mobiliteitssysteem. In de uitwerking wordt 

bijvoorbeeld gekeken welke functie de 

knopen (waar het Wiel de Spaken kruist) 

krijgen in het nationale én regionale sys-

teem. Zijn er knopen bij die bijvoorbeeld 

een tweede knooppunt worden?

8.4.3 Balans in een samenhangend 

wegennet

Voor het autoverkeer is het van belang een 

balans te vinden op lokaal, regionaal en 

(inter)nationaal niveau, om op die manier 

te zorgen voor een goede doorstroming 

op het netwerk en een goede bereikbaar-

heid van de woonwerkcentra. Dit is een 

complexe opgave omdat de netwerkni-

veaus met elkaar verweven zijn en auto-

mobilisten kiezen voor de voor hen meest 

logische route. Lokaal verkeer gebruikt 

daarom ook het nationale wegennet. 

Ontvlechten van die stromen is niet zinvol 

door het diffuse patroon van herkomsten 

en bestemmingen. Het uitgangspunt is 

dat het hoofdwegennet er is om optimaal 

gebruikt te worden door verkeer dat geen 

alternatief voor de auto heeft. Dat verkeer 

is welkom. Dat geldt ook voor lokaal en re-

gionaal verkeer totdat er een afwikkelings-

probleem dreigt. Op dat moment vindt 

sturing via onder andere verkeersmanage-

ment plaats, waarbij het nationaal belang 

van de draaischijf wordt geborgd. Om te 

voorkomen dat bij een dergelijke strategie 

het lokale verkeer te vaak een probleem 

krijgt, benadrukt de visie dat er voor de 

lokale, regionale en bovenregionale stro-

men goede vervoersalternatieven moeten 

zijn. Voor korte autoritten is dat vooral de 

fiets. Voor (boven)regionale autoritten is 

dat de combinatie van fiets (of auto naar 

P+R) met openbaar vervoer. En voor de 

bovenregionale en nationale autoritten 

komen ook mobiliteitsalternatieven buiten 

de regio Utrecht in beeld. 

Als mogelijke uitwerking voor het beha-

len van de reductie van het verkeer op de 

HWN-ring kan gedacht worden aan de 

transitie van het stedelijk netwerk door 

het inrichten van zogenoemde stadsbou-
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levards. Het gaat hier om het inrichten 

van kruispunten volgens het concept van 

Langzaam Rijden gaat Sneller.

Behalve in te zetten op alternatieven 

wordt ook gewerkt aan het vergroten van 

de robuustheid van het wegennetwerk. 

Een relatief klein incident kan leiden tot 

een grote verstoring in alle netwerken en 

heeft daarmee impact op de leefbaarheid 

in de MRU en de draaischijffunctie van 

de Ring en Utrecht Centraal. Er wordt 

daarom gezocht naar maatregelen die de 

robuustheid vergroten bij incidenten. Het 

gaat daarbij in de regio Utrecht primair om 

maatregelen die bij incidenten sturen op 

het benutten van het totale netwerk, zo-

wel voor het hoofd- als het onderliggend 

wegennetwerk. Ook kleinschalige infra-

structuuraanpassingen, zoals het volledig 

maken van knooppunt Everdingen be-

hoort tot de mogelijkheden.

Daar waar bovenstaande stappen on-

voldoende zijn, kan gedacht worden aan 

uitbreiding van het wegennet in en buiten 

de regio Utrecht en aan herbezinning op 

de hoofdfunctie van delen van het wegen-

net. Dat lijkt in ieder geval aan de orde te 

zijn om het toekomstige knelpunt (2030) 

aan de zuidkant van de Ring Utrecht (A12/

A2) te voorkomen. Een kansrijke oplos-

singsrichting lijkt een parallelle regionale 

ontsluitingsweg ten zuiden van de A12. 

Deze zal in het vervolg nader onderzocht 

worden, ook in relatie met de verdere ver-

stedelijking van de Merwedekanaalzone 

en de brede A12-zone. In het vervolgon-

derzoek moet worden uitgezocht hoe om 

te gaan met de aanzuigende werking en 

latente onderliggende vraag die derge-

lijke maatregelen met zich meebrengen. 

Ook de toekomstvastheid van de functie 

van de A2 rond de Leidsche Rijntunnel zal 

nader worden onderzocht. Als het zwaar-

tepunt van de verstedelijking ten zuiden 

en zuidoosten van Utrecht komt te liggen, 

wordt hier namelijk rond 2040 een com-

plex knelpunt voorzien. Dat vraagt dan om 

een structurele oplossing voor knelpunten 

op de A2.

Het is ook belangrijk een balans te vinden 

tussen het wegennet binnen de Metro-

poolregio Utrecht en ontwikkelingen in 

de andere metropolitane gebieden in Ne-

Tabel 11 - Reductie van auto’s op HWN-ring

Totaalpakket

Parkeerbeleid en prijsbeleid

Non-stopfietsroutes stedelijk kerngebied

Snelfietsroutes

Stadsboulevards

HOV-pakket

Spoorpakket

P+R

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22%
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derland. De daily urban systems van met 

name MRA en MRU overlappen richting 

2040 steeds meer. Multimodale inves-

teringen in de netwerken elders hebben 

ook effect op het Utrechtse netwerk: meer 

doorstroming daar kan leiden tot capaci-

teitsproblemen in Utrecht. Van belang is 

die investeringen in samenhang te bekij-

ken en ook in te zetten op alternatieven 

van en naar die gebieden.

Kader 9 - Conclusie beoordelingskader

Uit de beoordeling blijkt dat Utrecht Nabij positief bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen zoals die 

zijn vastgelegd in het beoordelingskader. Burgers en bedrijven hechten waarde aan een gevarieerde, gezonde 

en aantrekkelijke leefomgeving. Aantrekkelijkheid schuilt in de stedelijke voorzieningen, in een aantrekkelijk 

buitengebied, een goede bereikbaarheid en de kans op een goede baan voor iedereen.

Doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid vragen nu al om extra maatregelen. Veel 

van de onderzochte mobiliteitsmaatregelen zijn nodig om de mobiliteitstransitie te faciliteren. Over de 

onderzochte combinatie van ruimtelijke ontwikkeling en het mobiliteitspakket tot 2040 constateren we 

dat mobiliteitsknelpunten dan nog steeds onvoldoende worden opgelost. Problemen op HWN-ring en 

het onderliggend wegennet blijven bestaan. De groei van woningen en arbeidsplaatsen heeft daarnaast 

een negatief effect op al bestaande knelpunten in het openbaar vervoer. Doelstellingen op het gebied van 

luchtkwaliteit, CO2-uitstoot en geluid worden niet behaald. Deze doelstellingen komen nog verder onder druk 

te staan als er meer woningen worden toegevoegd. Nadere analyse moet uitwijzen hoe doelen wel kunnen 

worden gehaald.

Een aandachtspunt is dat bij de verstedelijking rond knopen relatief veel bedrijventerrein wordt 

getransformeerd. Hier zitten bijvoorbeeld logistieke functies die van belang zijn voor het functioneren van stad 

en regio. Ook zijn er op deze locaties relatief veel banen voor lager geschoolde arbeidskrachten. Behoud van 

deze functies en arbeidsplaatsen is een serieus aandachtspunt, het intensiveren van bedrijventerreinen een 

noodzaak. 

Utrecht Nabij scoort goed op het gebied van maatschappelijke baten, maar scoort minder goed op 

‘haalbaarheid, kosten en opbrengsten’. In feite wordt hier de rekening betaald om de maatschappelijke 

baten – de positieve scores op de maatschappelijke doelen – te verzilveren. Dit zijn waarden die zich niet in 

euro’s laten uitbetalen, maar die wel in euro’s kunnen worden gewaardeerd, zoals dat onder meer gebeurt in 

maatschappelijke kosten-batenanalyses.

Zie voor meer informatie de bijlage ‘Beoordeling verstedelijking Utrecht Nabij’, oktober 2020
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9. Route naar de toekomst – 
het Ontwikkelpad
De druk op de Metropoolregio Utrecht is geen keuze. Steeds 

meer mensen willen in de MRU wonen, werken en verblijven. Hoe 

betrokken overheden en andere partijen met deze druk willen 

omgaan vergt wel keuzes. Keuzes die de regio en het Rijk samen 

maken, uiteraard in samenspraak met de samenleving. Er is regi-

onaal draagvlak om de woningbehoefte en werkgelegenheid te 

faciliteren en om de draaischijffunctie binnen Nederland te ver-

sterken. Regio en Rijk delen de ambitie om ‘gezond stedelijk leven 

voor iedereen’ te bewerkstelligen. En de kwaliteiten van waar-

devolle landschappen als het Groene Hart, de Nieuwe Holland-

se Waterlinie en de Utrechtse Heuvelrug te verzilveren. Ook de 

ambitie om de sterke economische positie op het gebied van Life 

Sciences & Health uit te bouwen, wordt breed gedeeld. 
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Dé belangrijkste gezamenlijke keuze is 

om de groei van wonen en werken te con-

centreren en altijd te combineren met de 

opgaven op gebied van bereikbaarheid, 

klimaatadaptatie, energietransitie en ge-

zondheid. Randvoorwaarde voor de groei 

van wonen en werken is een goede bereik-

baarheid – van de regio in het algemeen 

en in het bijzonder van het stadscentrum, 

de drie Metropoolpoorten en de Regio-

poorten. Het ligt in de verwachting dat 

die gebieden de dragers van de polycen-

trische ontwikkeling zullen zijn. Voor het 

openbaar vervoer is het Wiel met Spaken 

het perspectief dat invulling zou kunnen 

geven aan de bereikbaarheidsopgave. 

Daarnaast zal een effectieve multimodale 

mobiliteitstransitie worden ingezet om 

aantrekkelijke alternatieven te bieden voor 

de autoritten in de regio, zoals inzetten op 

actieve mobiliteit en regionale parkeer-

strategie met parkeren op afstand. Naar 

verwachting is er daarnaast nog meer 

nodig om de regio op termijn bereikbaar 

te houden. Een randvoorwaarde voor de 

groei is ook dat het groen meegroeit met 

de verstedelijking. Partijen zetten erop in 

om het groen in en om de stad te verster-

ken en beter toegankelijk te maken.

Het Ontwikkelperspectief schetst een 

toekomstbeeld van de Metropoolregio 

Utrecht tot 2040 met een doorkijk naar 

2050. De bestuurders van de betrok-

ken partijen verbinden zich aan het per-

spectief en spannen zich gezamenlijk en 

maximaal in om de visie en het Ontwik-

kelpad de basis te laten zijn voor verdere 

uitwerking en verankering in hun eigen 

beleidsproducten (denk daarbij aan NOVI, 

provinciale omgevingsvisie, U16/REP, 

gemeentelijke omgevingsvisies, en ook 

vervolg BOL/BO MIRT-afspraken), ieder 

vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en 

bevoegdheid. Het Ontwikkelperspectief 

is een visie, geen vastomlijnd plan. In 2021 

wordt de visie in vervolgstappen nader 

uitgewerkt en zal er een blijvend interac-

tief gesprek met alle betrokken partijen 

plaatsvinden. Het Ontwikkelpad wordt 

periodiek geijkt en bijgesteld, gezamenlijk 

vervolgonderzoek kan aanleiding geven 

tot bijsturing en aanscherping op het Ont-

wikkelperspectief en Ontwikkelpad. Partij-

en hebben een titel om elkaar aan te spre-

ken indien beslissingen genomen zouden 

worden die niet rijmen met het pad. Naar 

verwachting zal dit een solide basis geven 

aan de regionale samenwerking om ant-

woord te geven aan de uitdagingen bij de 

ruimtelijke en mobiliteitsontwikkelingen.

In het Ontwikkelperspectief zijn de ver-

schillende ontwikkelingen en maatrege-

len op het gebied van wonen, werken, 

landschap en bereikbaarheid beschreven. 

Om tot een keuze te kunnen komen wat 

wanneer gerealiseerd moet worden is het 

echter noodzakelijk om de verschillende 

locaties en opgaven samen te brengen in 

een logisch Ontwikkelpad waarin duidelijk 

wordt wat de afhankelijkheden zijn, wel-

ke volgorde van realisatie wenselijk en/of 

mogelijk is en met welke omslagpunten 

rekening moet worden gehouden. Een 

dergelijk Ontwikkelpad dient periodiek 

herijkt te worden aan relevante ontwik-

kelingen (denk aan beleidswijzigingen of 
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opgeleverde projecten, maar ook woning- 

en arbeidsmarktontwikkelingen). Het Ont-

wikkelpad moet adaptief zijn. 

9.1 Adaptief ontwikkelen
Het Ontwikkelpad laat de afhankelijkhe-

den tussen verdere verstedelijking, mo-

biliteit en leefbaarheid zien. Hoe verder 

reikend een bepaald gebied wordt ontwik-

keld, hoe eerder bepaalde infrastructurele 

maatregelen nodig zijn en er passende 

schaalsprongen voor het landschap moe-

ten worden mee ontwikkeld. En andersom 

ook: de wijze waarop het multimodale net-

werk zich ontwikkelt heeft direct invloed 

op de wijze van verstedelijken. 

9.1.1 Grenzen aan mogelijkheden

Voor wat betreft mobiliteit en het Ont-

wikkelperspectief wordt op alles ingezet. 

Het gaat om én fiets én openbaar vervoer 

én weg én generiek beleid om mensen te 

motiveren de fiets of het openbaar vervoer 

te nemen, vaker thuis te werken of te par-

keren op afstand. En tegelijkertijd leeft het 

besef dat er bij blijvende binnenstedelijke 

verdichting op termijn tegen de grenzen 

van het mobiliteitssysteem aangelopen 

zal worden. Ook de mobiliteitstransitie van 

ontmoedigen van het autogebruik en sti-

muleren van de alternatieven kan op een 

gegeven moment de groei van de stad 

niet meer aan en dan zal ook de auto op 

bepaalde plekken meer ruimte moeten 

krijgen. Daarvoor moeten maatregelen 

achter de hand worden gehouden, die de 

druk op het netwerksysteem opvangen. 

Ook de verstedelijking zelf (binnen de 

Grote U en de regionale ov-knopen) kent 

grenzen, fysiek en maatschappelijk. Er 

komt een moment in de toekomst dat ook 

elders meer ruimte voor verstedelijking 

nodig is. Daarom is het van belang locaties 

achter de hand te houden om die woon-

werkopgave te kunnen faciliteren. Het is 

de verantwoordelijkheid van regionale en 

nationale bestuurders om te anticiperen 

en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen 

en daar – in samenspraak met de samenle-

ving – op te reageren. Met dit Ontwikkel-

pad wordt een basis gelegd voor adaptief 

denken en ontwikkelen in deze regio.

9.2 Leeswijzer 
Het adaptief Ontwikkelpad is een visua-

lisatie van de mogelijke instrumenten die 

ingezet kunnen worden om aan de gestel-

de doelen te gaan voldoen. Boven in de 

visualisatie, op de volgende pagina, staan 

de bandbreedtes van de woonwerkopgave 

benoemd. Om deze opgave te halen zijn 

er nog veel verschillende locaties waar 

op ingezet kan worden. Door periodieke 

monitoring en actualisatie ontstaat er een 

praatplaat voor betrokken partijen om te 

bezien of de gewenste doelen behaald 

worden, en/of bijsturing nodig is.

9.2.1 Verbeelding van het Ontwikkelpad 

In de visualisatie van het adaptief Ont-

wikkelpad staan de grootste potentiële 

woonwerkontwikkellocaties genoemd 

(oranje) met bandbreedtes van ontwik-

keling, en wordt de relatie gelegd met de 

daarbij behorende mobiliteitsknelpunten 

die moeten worden opgelost (blauw), en 

welke directe relatie deze hebben met de 
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groenontwikkeling (groen). 

Naast de locatiespecifieke verstedelij-

kingskansen in de Metropoolpoorten 

hebben de bereikbaarheidsmaatregelen 

effect op het regionale en bovenregionale 

systeem. Deze samenhang is weergege-

ven door enerzijds de mobiliteitsknel-

punten te relateren aan de gebieden en 

anderzijds de regiobrede opgaven te be-

noemen. Ook deze opgave dient verder 

geconcretiseerd te worden om de keuzes 

te kunnen maken die op hun beurt effect 

hebben op het verstedelijkingspotentieel 

in de gebieden.

In de komende periode worden én de 

woonwerklocaties verder uitgewerkt in 

bijvoorbeeld het Knooppuntenprogram-

ma én de gebiedsonderzoeken en regio-

nale programmering (zie hieronder), dan 

worden de bandbreedtes verder aange-

scherpt. Daarnaast wordt er gewerkt aan 

een strategie voor de mobiliteit. Op gezet-

te tijden wordt deze kennis uitgewisseld 

en wordt het adaptieve pad aangevuld, zo 

kunnen er kansen ontstaan. Het oplossen 

van een autonoom bereikbaarheidsknel-

punt kan bijvoorbeeld goed gekoppeld 

worden aan gebiedsontwikkeling waar-

door een logische fasering ontstaat. 

9.2.2  Fasering van het Ontwikkelpad 

In de legenda zijn ook een aantal omslag-

punten benoemd. Dit zijn momenten in de 

tijd waar naar verwachting besluiten geno-

men moeten worden. Het adaptief Ont-

wikkelpad is immers niet in beton gegoten, 

het is gemaakt op basis van de huidige 

inzichten. In de komende periode worden 

deze omslagpunten en de fasering wan-

neer besluiten genomen moeten worden 

verder uitgewerkt.

Het Ontwikkelpad begint niet op nul, veel 

van de planvoorraad tot 2030 is al ‘hard’ 

en zal komende jaren rondom ov-knopen 

en binnenstedelijk worden gebouwd. De 

grootste binnenstedelijke transformatie 

vindt nu bijvoorbeeld plaats op de ‘centra-

le as’, de hoogstedelijke ontwikkeling van 

de Merwedekanaalzone, van noord (Jaar-

beurs) tot wellicht ver in het zuiden (rich-

ting Nieuwegein). Met de startbeslissing 

van de MIRT-verkenning OV en Wonen 

wordt er door ov-ontwikkeling een impuls 

gegeven aan deze verstedelijking aan de 

zuidkant van de stad Utrecht tot 2030. 

Ook zijn het beter bereikbaar maken van 

USP, het ontlasten van het verwacht NM-

CA-knelpunt Utrecht Centraal, en de ont-

sluiting van nieuwe woon- en werklocaties, 

opgaven van de verkenning. Daarnaast is 

er afgelopen jaar gewerkt aan een pak-

ket van binnenstedelijke infrastructurele 

maatregelen die op kortere termijn ver-

stedelijking mogelijk maken: no-regret-

maatregelen. In het vervolg wordt verdere 

fasering van het adaptief Ontwikkelpad 

ingevuld, mede op basis van de resultaten 

van de MIRT-verkenning. 

9.3 Vervolgstappen
Het gedeelde eindbeeld dat Utrecht Nabij 

schetst behoort tot de eerste stappen, nu 

is het zaak de komende periode in samen-

hang concrete vervolgstappen te zetten. 

Hieronder volgen daarbij een aantal aan-

bevelingen.
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9.3.1 Ontwikkelpad inclusief monitoring

De bijlage bij dit Ontwikkelperspectief is 

een eerste aanzet tot een Ontwikkelpad. 

Op basis van ervaring opgedaan in andere 

grootstedelijke programma’s kan ook in 

U Ned het Ontwikkelpad verder worden 

uitgewerkt. De bestuurders van de be-

trokken partijen committeren zich aan 

het perspectief en laten de visie en het 

Ontwikkelpad doorwerken in hun eigen 

beleidsproducten. Ze spreken daarnaast 

af om het Ontwikkelpad periodiek te ijken 

en bij te stellen. Partijen hebben dan ook 

een titel om elkaar aan te spreken indien 

beslissingen genomen zouden worden die 

niet rijmen met het pad. Naar verwachting 

zal dat een solidere basis geven aan de 

regionale samenwerking om antwoord te 

geven op de uitdagingen bij de ruimtelij-

ke- en mobiliteitsontwikkelingen. 

In de uitwerking van het Ontwikkelpad 

kunnen onder andere de mobiliteitspro-

grammadoelen kwantitatiever worden 

gemaakt (onder andere output netwerk-

strategie). Bij de doorontwikkeling van het 

Ontwikkelpad hoort ook een voorstel om 

periodiek te bezien of de programmadoe-

len gehaald worden en of bijsturing nodig 

is. Daarvoor is een monitoringsprogramma 

aan te bevelen.

9.3.2 Concrete mobiliteitsaanpak van de 

verstedelijking

Het onderzoek voor dit verstedelijkings-

perspectief heeft duidelijk gemaakt dat 

woningbouwplannen tot 2030 weliswaar 

zijn vastgesteld, maar dat nog lang niet 

alles is geregeld om deze gerealiseerd te 

krijgen. Randvoorwaarden voor 2020-

2030 zijn nog niet op orde, met name op 

het gebied van bereikbaarheid. 

Doorrekeningen laten zien dat maatrege-

len nodig zijn om de regio bereikbaar te 

houden, de mobiliteitstransitie verder op 

gang te helpen én verstedelijking mogelijk 

te maken. Daartoe verdient het aanbeve-

ling toe te werken naar een concreter en 

breed pakket van (kleinere) infrastructure-

le en gedragsmaatregelen. 

De aanbeveling is om dit te beleggen in 

een programmalijn Mobiliteitsaanpak 

2030 / Duurzaam Reizen onder het U 

Ned-programma. Deze nieuwe program-

malijn bundelt de krachten met het be-

staande programma Goed Op Weg. Doel 

is om in de periode tot 2030 een pakket 

aan stimulerings- en ontmoedigingsmaat-

regelen op het gebied van mobiliteit neer 

te zetten: non-stopfiets, regionaal sturend 

parkeerbeleid, werkgevers-/onderwijs-

aanpak en openbaar vervoer. De al eerder 

geïdentificeerde no-regretmaatregelen 

worden ook hierin geïntegreerd en de ver-

wachte werkzaamheden aan onder meer 

de A12 worden ingezet als katalysator; zo 

kan ook de minder-hinderaanpak in dit 

programma geborgd worden.

9.3.3 Regiopoorten en Groene Poorten 

Om verstedelijking rondom Regiopoorten 

mogelijk te maken en voort te bouwen 

op de mobiliteitspotentie, die gecreëerd 

is met de realisatie van Randstadspoor, is 

het een aanbeveling om in de volgende 

fase de verstedelijking rondom de knopen 

op de ov-corridors concreter te maken, 

en te bezien welke verstedelijkings- en 

bereikbaarheidsopgaven randvoorwaarde 
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zijn om hierover wederkerige afspraken te 

maken tussen Rijk, spoorsector en regio. 

In het stedelijk gebied van Zuid-Holland is 

een vergelijkbare opgave opgepakt in het 

ontwikkelingsprogramma Stedenbaan. 

De aanbeveling is om in een programma-

lijn Knooppuntenprogramma onder de U 

Ned-koepel de opgave op te pakken om 

bij de Regiopoorten door beter voor- en 

natransport, door optimalisatie van het 

ov-product en door intensiever grond-

gebruik in de omgeving van stations, de 

gecreëerde potentie van Randstadspoor 

verder te benutten en zo invulling te ge-

ven aan (een deel van) de Spaken uit het 

concept Wiel met Spaken. Ook de Groene 

Poorten moeten in dit programma worden 

uitgewerkt, om de noodzakelijke betere 

en snellere verbindingen naar groen en 

landschap vanuit het verdichte stedelijke 

gebied mogelijk te maken.

9.3.4 Mobiliteitsstrategie 

Utrecht Nabij schetst een visie voor mo-

biliteit voor deze regio. Aanbeveling is 

deze visie komende periode verder uit te 

werken naar een mobiliteitsstrategie. Deze 

strategie moet inzicht geven in hoe de 

verstedelijkingskeuzes uit de visie zich ver-

houden tot de systeemopgaven voor de 

verschillende modaliteiten (weg, spoor, ov/

HOV, fiets) op zowel lokaal, metropolitaan 

en regionaal alsook (inter)nationaal ni-

veau. Daarnaast zou zich uit deze strategie 

een voorkeursnetwerk tot 2040 kunnen 

ontwikkelen, inclusief afspraken over het 

beoogde oplossend vermogen van bij-

voorbeeld eerder af te spreken generieke 

maatregelenpakketten, (weg)infra-aan-

passingen en uitwerking van het ov-con-

cept Wiel met Spaken. Het gaat daarbij 

niet alleen over realisatie van het netwerk, 

maar ook over exploitatie ervan (met name 

ov). De uitgewerkte mobiliteitsstrategie zal 

ontwikkeld moeten worden in nauwe sa-

menhang met de verdiepende gebiedson-

derzoeken van de Metropoolpoorten (zie 

het volgende punt).

9.3.5 Metropoolpoorten en verstedelij-

king Grote U

Om de binnenstedelijke verdichting bin-

nen de Grote U mogelijk te maken is een 

samenhangende ontwikkelingsstrategie 

nodig. De materie is te veelomvattend om 

dat in één onderzoek te kunnen doen. Om 

dat op hanteerbare wijze te doen is het no-

dig nu door te gaan met drie verdiepende 

gebiedsonderzoeken én een mobiliteits-

strategie voor het geheel van de Metro-

poolregio. In de onderzoeken worden de 

bandbreedtes en knelpunten van gebieds-

ontwikkeling scherper in beeld gebracht. 

De onderzoeken leggen de noodzakelijke 

keuzes voor investeringen, inbedding in 

het mobiliteitsnetwerk, toegankelijkheid 

tot groen en landschap, de potenties voor 

de energietransitie, fasering en inpassings-

maatregelen helder op tafel. Zo wordt 

gerichte besluitvorming door regio en Rijk 

over deze gebieden mogelijk. 

De drie gebieden zijn de Metropoolpoor-

ten West (Leidsche Rijn – Zuilen), Oost 

(Lunetten Koningsweg –USP) en Zuid 

(A12-zone). De aanbeveling is om in 2021 

drie verdiepende gebiedsonderzoeken 

te starten. Zo snel mogelijk dient van elk 
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van de drie gebieden de (geografische) 

afbakening vastgesteld te worden,  waar-

bij ook naar aanpalende gebieden (zoals 

Overvecht) gekeken zal worden. Een plan 

van aanpak moet worden opgesteld zodat 

idealiter, maar niet tegen elke prijs, bij het 

BO MIRT 2021 een resultaat kan worden 

opgeleverd.

9.3.6 Groenopgave

Gezond stedelijk leven is het motto van 

deze Metropoolregio, dit betekent dat het 

in de vervolgstappen essentieel is om een 

plan te ontwikkelen hoe de handvatten 

die op het gebied van groen geboden 

worden, in de visie verder uit te werken, 

zodat ook de groenopgave gelijktijdig met 

de verstedelijking doorontwikkelt. Bezien 

zal moeten worden welke partijen dit sa-

men uitwerken en hoe financiering ervan 

georganiseerd kan worden. Daarbij wordt 

aangesloten op het programma ‘Groen 

groeit mee’ dat door regio en provincie is 

geïnitieerd.
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Voorwoord

Onze mooie stad Utrecht is in 
beweging en groeit hard. Het 
aantal inwoners van Utrecht 
verdubbelt tussen 2000 en 
2040. U en al onze nieuwe 
inwoners en bezoekers gun ik 
een prettige en gezonde stad 
waarin u zich gemakkelijk en 
snel kunt verplaatsen, met 
voldoende ruimte om elkaar te 
ontmoeten, voor groen, spelen 

en sporten. Daarom zetten wij al jarenlang in op duurzame manieren 
van vervoer die zo min mogelijk ruimte innemen. Lopen, fietsen, open-
baar vervoer en deelmobiliteit dus. Dit moet een goed alternatief voor 
de (eigen) auto zijn. Hoe wij deze lijn doorzetten en tegelijkertijd een 
schaalsprong maken naar een heel ander mobiliteitssysteem leest u in 
voorliggend mobiliteitsplan 2040. 

U leest over hoe we willen investeren in een veel beter regionaal 
OV-systeem (‘Wiel met Spaken’) en nog meer fietsverbindingen willen 
maken om grote stromen fietsers beter te spreiden. Over hoe we ook 
na de coronacrisis kunnen vasthouden aan één dag extra thuiswerken. 
En hoe we werken aan het ontwikkelen en verbeteren van mobiliteits-
diensten zoals elektrische deelauto’s en bakfietsen als mooi alternatief 
voor een eigen auto.

Dit plan is een actualisering van het mobiliteitsplan Slimme Routes, 
Slim Regelen, Slim bestemmen (2016). Het beschrijft hoe we de grote 
groei tot aan 2040 gaan opvangen en kent een nauwe samenhang met 
de Ruimtelijke Strategie Utrecht, waarin beschreven staat hoe en waar 
de stad zich ontwikkelt. We hebben hierbij aandacht voor de klimaatop-
gave, de energietransitie, vergroening en een gezonde omgeving voor 
bewoners en bezoekers. Hoewel de toekomst zich nooit helemaal laat
voorspellen ben ik blij dat we nu een plan kunnen voorleggen met een
heldere stip op de horizon waar we in stappen naartoe kunnen werken.

Het bereiken van al onze ambities kan alleen als we samen de schouders 
eronder zetten. Het vraagt wat van werkgevers, onderwijsinstellingen en 
grote publiekstrekkers. Het vraagt ander reisgedrag van een deel van 
onze bewoners en bezoekers. En last but not least: er zijn forse investe-
ringen nodig. Hierover zijn we in gesprek met Rijk en regio. Gelukkig 
hebben we afgelopen najaar al een mooie afspraak kunnen maken over 
een gezamenlijke eerste investering in het Wiel met Spaken om Utrecht 
Centraal en de binnenstad ontlasten en Utrecht Science Park beter 
bereikbaar te maken.

Zo werken we samen aan een gezonde, bereikbare en prettige stad 
voor iedereen.

Lot van Hooijdonk
wethouder Mobiliteit, Energie en Groen
Gemeente Utrecht
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Samenvatting

Utrecht zet onverminderd in op gezond en slim verplaatsen
Utrecht is een aantrekkelijke stad. Dat merken we aan het toenemend 
aantal inwoners en bezoekers. Intussen moeten we het met dezelfde 
ruimte blijven doen. Om onze groeiende stad gezond en bereikbaar te 
houden, geven we daarom voorrang aan schone manieren van vervoer 
die zo min mogelijk ruimte innemen. Lopen, fietsen en openbaar vervoer 
dus. Zo maken we de lucht schoner en jouw straat rustiger en veiliger. 

Gelukkig is de afgelopen jaren al te zien dat de inzet op actieve en 
schone vormen van mobiliteit succesvol is: het gebruik van fiets
 en OV in de stad groeit ten opzichte van het autogebruik. Met dit 
geactualiseerde mobiliteitsplan waarbij de horizon is verlegd van 2025 
naar 2040 zetten we vol in op het doorzetten van deze positieve 
ontwikkeling. We werken hier stap voor stap aan.

Waar werken we naar toe?
Als we kijken naar het jaar 2040, hoe ziet Utrecht er dan uit en hoe 
verplaatsen we onszelf? Utrecht houdt vast aan de keuze om woningen, 
werkgelegenheid en voorzieningen te realiseren in de bestaande stad, 
met veel aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving en het bieden 
van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Vrijwel elke wijk heeft een 
centrum waar sprake is van een mix van wonen, werken en andere 
functies. Hiermee bieden we mensen meer voorzieningen binnen hun 
bereik. We willen de groei van de mobiliteit opvangen met lopen, 

fietsen,OV en deelmobiliteit. Dit zijn gezonde en ruimte-efficiënte 
vervoerwijzen. We kiezen voor meer ruimte voor groen, spelen en
verblijven door verkeers- en parkeerruimte anders in te richten. Zo 
zorgen we voor relatief minder (hinder van) verkeer en een betere 
bereikbaarheid. Alle bestemmingen zijn per auto bereikbaar, maar 
niet altijd via de kortste of snelste route.

Utrecht wil een inclusieve stad zijn. We werken aan het wegnemen 
van zowel fysieke als niet-fysieke barrières en belemmeringen. Zo kun 
je voorzieningen zoals supermarkten en scholen goed te voet bereiken 
en zijn er maatwerkoplossingen voor bijvoorbeeld mensen met een 
fysieke of andere beperking. Voor inwoners voor wie er geen geschikt 
alternatief voor de auto is, blijft het gebruik ervan mogelijk.

Hoe gaan we dat doen?
Om de groeiende stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar te houden, 
moeten we keuzes maken. We gaan voor ‘de Utrechtse mobiliteitsaan-
pak’; 5 stappen die samenhangen, maar niet verplicht in deze volgorde. 
We zetten ze tegelijkertijd in om gezond stedelijk leven voor iedereen 
mogelijk te maken. Dit mobiliteitsplan 2040 verduidelijkt deze stappen 
en is het uitgangspunt voor projecten en programma’s. We houden 
goed in de gaten hoe de mobiliteit ontwikkelt in de stad en wat de 
effectiviteit is van de genomen maatregelen zodat we tussentijds 
kunnen bijsturen.
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Utrechtse mobiliteitsaanpak
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1 Slim bestemmen
De groei van de stad stimuleren we langs het OV-netwerk. Wonen, 
werken en voorzieningen brengen we hiermee dichter bij elkaar zodat 
mensen minder hoeven te reizen. 

2 Anders reizen 
Samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en publiekstrekkers in 
de stad gaan we inwoners en bezoekers stimuleren om waar mogelijk 
niet, op een ander tijdstip of anders te reizen (met een duurzaam vervoer-
middel of via een andere route). Denk bijvoorbeeld aan bedrijven waar 
regelmatig thuiswerken de norm wordt en onderwijsinstellingen die 
anders gaan roosteren. We benutten de kansen die zich nu voordoen 
door veranderde inzichten over de potentie van thuiswerken in verband 
met het Coronavirus.

3 Netwerken op orde 
Om de groei van de mobiliteit op te vangen met lopen, fietsen en 
openbaar vervoer moeten deze netwerken worden aangepast. Gezien 
de beperkte ruimte vraagt dat om keuzes. Omdat Utrecht Centraal en 
de binnenstad de groei van de reizigersstromen niet meer kunnen 
verwerken, zetten we zowel voor fiets als OV in op spreiding van deze 
reizigers. Daarmee wordt lopen, fietsen, het openbaar vervoer en het 
gebruik van deelmobiliteit aantrekkelijker én voorkomen we knelpunten 
die het gebruik van deze duurzame vervoerwijzen in de weg staan. 

Zeker op afstanden tot 15 kilometer is de fiets een gezonde en 
aantrekkelijke manier om je te verplaatsen. We werken aan een nog 
aantrekkelijker regionaal fietsnetwerk met meer capaciteit en meerdere 
routekeuzes voor alle doelgroepen en voldoende voorzieningen om je 
fiets makkelijk en veilig te stallen. We spreiden het fietsverkeer over 
meer, veilige en aantrekkelijke hoofdfietsroutes. Zo creëren we voor de 
omvangrijke stromen fietsers aantrekkelijke routesom het centrum 
heen en sluiten we het fietsnetwerk beter aan op de OV-knooppunten 
aan het Wiel. Ook zorgen we daarnaast voor rustige routes geschikt 
voor alle doelgroepen.

Wiel met Spaken als ruggengraat van het OV-netwerk
De regio Utrecht zet in op het mobiliteitsconcept Wiel met Spaken 
als ruggengraat voor de mobiliteitstransitie en als basis voor de 
verstedelijkingsopgave. Het Wiel met Spaken is een netwerk van 
hoogwaardige bus-, tram- en treinverbindingen. Het netwerk bestaat 
uit spaken die vanuit de regio en daarbuiten verbindingen bieden met 
het nationaal knooppunt Utrecht Centraal en het centrum. En uit 
directe en frequente wielverbindingen tussen de regio, P+R-locaties 
en economische kerngebieden. Op de knooppunten (waar spaken en 
wielverbindingen elkaar kruisen), kunnen reizigers zeer comfortabel 
overstappen (ook op fiets en deelmobiliteit). Deze knooppunten zijn 
interessant voor verstedelijking (wonen en werken). In 2040 rijdt er op 
alle belangrijke treinverbindingen minimaal elke 10 minuten een trein. 
Doordat een deel van de Intercitytreinen ook de stations Leidsche Rijn 
Centrum, Overvecht en Lunetten (inclusief station Koningsweg) 
aandoet, is het OV aantrekkelijker én is er minder noodzaak om via 
Utrecht Centraal te reizen. De verbindingen over het wiel en via de 
OV-knooppunten zijn zodanig snel en aantrekkelijk, dat minder 
mensen via station Utrecht Centraal zullen reizen. 
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Wat zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte van het 
mobiliteitsplan uit 2016?
De basis van het mobiliteitsplan uit 2016 blijft overeind. Wel voegen we 
onderdelen toe, verleggen we accenten, of zetten we keuzes steviger 
aan. De belangrijkste zijn:
• Netwerk op orde voor het OV: in het mobiliteitsplan is het concept 

Wiel met Spaken als ruggengraat van het OV-netwerk verder uitge-
werkt. O.a. door het concretiseren van spaak- en wielverbindingen  
en OV-knooppunten en aan te geven op welke verbindingen een tram 
waarschijnlijk nodig is.

• Netwerk op orde voor de fiets: we zetten in grotere mate in op het 
spreiden van het fietsverkeer over veilige en aantrekkelijke hoofdfiets-
routes voor de omvangrijke stromen fietsers, vooral om het centrum 
heen en meer naar OV-knooppunten aan het Wiel. Daarnaast zorgen 
we voor rustige routes geschikt voor alle doelgroepen.

• Netwerk op orde voor de multimodale reis: we faciliteren de multi-
modale reis door het realiseren van een netwerk van aantrekkelijke 
P+R-locaties in de regio waar je gemakkelijk kunt overstappen op  
OV, (deel)fiets en andere vormen van deelvervoer. 

• Anders reizen: thuiswerken en reizen buiten de spits willen we in 
grotere mate stimuleren. Zo creëren we ruimte voor nieuwe inwoners 
en werknemers. We benutten de kansen die zich nu voordoen door 
veranderde inzichten over de potentie van thuiswerken in verband 
met het coronavirus.

• Slim parkeren: We faciliteren initiatieven van bewoners voor  
 herinrichting van woonstraten waarbij parkeerplaatsen worden  
 getrans formeerd naar ruimte voor spelen, stallen van fietsen, groen  
 en verblijven. Parkeren gebeurt steeds minder bij de bestemming en  
 meer buiten de wijk. Een deel van de bezoekers kan gemakkelijk  
 parkeren bij een ‘P+R 2.0’ buiten de snelwegring.
• Slim sturen: In de A-zones (gebieden waar verkeersruimte schaars  
 is en verblijfskwaliteit van het grootste belang is) maken we meer  
 ruimte voor verblijf. Voetgangers en fietsers krijgen hier prioriteit 
 en doorgaand autoverkeer wordt geweerd, te weten op de plekken  
 Catharijnesingel, Ledig Erf en Utrecht Science Park. 

4 Slim parkeren 
Op straat komt meer ruimte voor voetgangers, groen of speelplekken. 
We faciliteren initiatieven van bewoners voor herinrichting van woon-
straten waarbij parkeerplaatsen worden getransformeerd naar ruimte 
voor spelen, stallen van fietsen, groen en verblijven. Door meer thuis-
werken en op een andere manier te reizen, zijn er minder parkeerplekken 
per inwoner nodig. Bij nieuwbouwprojecten is het aantal parkeerplaatsen 
daarom beperkt en wordt zoveel mogelijk geparkeerd in een garage. 
Bewoners en bezoekers kunnen ook gebruikmaken van P+R’s. Parkeren 
vindt steeds minder direct bij de bestemming plaats en meer in de regio 
of buiten de wijk. Een deel van de bezoekers parkeert gemakkelijk bij 
een ‘P+R 2.0’ buiten de Ring Utrecht. Hier kunnen ze overstappen op 
(deel)fiets en OV.

5 Slim sturen 
We gaan beter sturen op het functioneren van het gehele netwerk met 
fiets- en voetpaden, autowegen en openbaar vervoer. Hiermee houden 
we de openbare ruimte aantrekkelijk en maken we de groei mogelijk van 
schone vervoermiddelen die zo min mogelijk ruimte innemen. Waar het 
knelt, sturen we op de verkeersdoorstroming en routekeuze of doen 
we aanpassingen aan de inrichting van een gebied of straat. Bij de 
oversteek Vredenburg/Catharijnesingel(uitgewerkt plan), het Ledig Erf 
(participatie) en op het Utrecht Science Park (in studie) faciliteren we 
het doorgaand autoverkeer niet meer. Hier is de ruimte nodig voor 
lopen, fietsen en andere functies, zoals verblijven en groen.
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Niet alles in hetzelfde tempo
Een nieuwe tramlijn leg je niet in een paar jaar aan. De investeringen 
zijn hoog en de voorbereiding duurt lang. Ook verdwijnen niet van de 
ene op de andere dag parkeerplaatsen in bestaande wijken. Dat 
gebeurt voorlopig alleen op initiatief van bewoners. We starten met het 
toepassen van de nieuwste uitgangspunten in de nieuw te ontwikkelen 
gebieden en gaan daarna langzaam maar zeker nieuwe concepten 
introduceren in de bestaande wijken. Dit gaat allemaal heel geleidelijk. 
Net zoals dat afgelopen decennia is gegaan. Nu kun je je toch ook 
niet meer voorstellen dat we in 1970 onze auto parkeerden op het 
Vredenburg of de Neude? 

 

Vredenburg in 1969 (Bron: Het Utrechts Archief) Vredenburg nu
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Dit plan is een actualisering van het mobiliteitsplan 

Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen (2016). 
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gewijzigde tekst nieuwe tekst

1. Inleiding

Utrecht kent een dynamische ontwikkeling. Naar verwachting groeit de 
stad van ruim 350.000 inwoners nu naar ruim 450.000 inwoners in 2040. 
Dit zal het aanzien en gebruik van de stad fundamenteel veranderen. De 
mobiliteit groeit ook mee, terwijl de beschikbare ruimte hetzelfde blijft. 
Voor een gezonde, kwalitatieve doorgroei van de stad is het nodig om 
de mobiliteit anders te organiseren. In dit mobiliteitsplan wordt onze 
visie op mobiliteit in een groeiende stad verduidelijkt en worden de 
keuzes die nodig zijn om de stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar 
te houden aangescherpt. Zo werkt Utrecht aan een gezonde toekomst, 
waarin economische vitaliteit, toeristische aantrekkingskracht, culturele 
vitaliteit, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid in wijken en buurten 
met elkaar verbonden zijn.

 

Wijzigingen ten opzichte van het mobiliteitsplan uit 2016:

• Cijfers in algemene inleiding geactualiseerd.
• Inhoud paragraaf 1.1 verplaatst naar H2 (Trends en ontwikkelingen) en H3  
 (Visie), paragraaf 1.1 is daarmee geschrapt. Datzelfde gedaan met doel  
 mobiliteitsplan (voorheen paragraaf 1.2) waardoor die paragraaf veel korter  
 is geworden. De inleiding is daarmee meer een proceshoofdstuk geworden.
• Paragraaf 1.2 (totstandkoming): geactualiseerd op huidige participatie.
• Paragraaf 1.3 (status plan): aanleiding actualisering wat uitgebreider  
 toegelicht en positionering ervan verduidelijkt, ook t.o.v. U Ned, andere  
 programma’s en nationale ambities uit b.v. Klimaatakkoord, planhorizon  
 aangepast en beargumenteerd waarom, info over rekentool verwijderd  
 (komt aangepast in verantwoording terug).
• Paragraaf 1.4 (leeswijzer): aangepast op nieuwe structuur.

Station Lunetten
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1.1  Doel van het mobiliteitsplan   
 Utrecht

Een goed georganiseerde stedelijke mobiliteit is een belangrijke voor-
waarde voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht op lange 
termijn. Met het verlengen van het mobiliteitsplan naar 2040 versterken 
we de samenhang tussen verstedelijking en mobiliteit. Daarnaast 
scherpen we onze visie en de keuzes op het gebied van mobiliteit aan 
om zo meer houvast te bieden voor de uitvoering van projecten. Het 
mobiliteitsplan bevat ook informatie voor inwoners, bezoekers, bedrijven, 
onderwijsinstellingen, medeoverheden en andere belanghebbenden 
over hoe we mobiliteit in de stad schoon en duurzaam vorm willen 
geven. Samen met hen willen we invulling geven aan onze ambitie om 
de groeiende stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar te houden voor 
iedereen. Zo zorgen we voor voldoende ruimte om de groei van Utrecht 
in de stad mogelijk te maken. Daarmee leveren we een bijdrage aan de 
ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord om Nederland gezonder te 
maken en aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Het huidige Westplein verandert in een groen Lombokplein waar je 

kunt wonen en genieten van groen en water
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Online sessies met bewoners, 18 en 22 juni 2020

1.2  Totstandkoming van het 
 mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan is opgesteld in overleg met bewoners, maatschappelijke
organisaties, werkgevers, kennisinstellingen, provincie, omliggende 
gemeenten en het Rijk. Vanaf het begin is een interactief werkproces 
doorlopen. In diverse bijeenkomsten in 2019 en 2020 heeft de gemeente 
samen met bewoners, organisaties en andere overheden nagedacht over 
de wenselijke verkeersnetwerken en de bijbehorende maatregelen. 
Dat gebeurde niet alleen tijdens het gesprek met de stad in november 
2019 en twee digitale workshops met inwoners in juni 2020, maar ook 
tijdens diverse werksessies met medeoverheden, belangenorganisaties, 
kennisinstellingen en werkgevers. Het bewonersinitiatief Het Wiel heeft 
tussentijds als klankbord voor de gemeente gefungeerd. 

Gesprek met de stad, 25 november 2019
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Jurjen Lerou - Denktank Het Wiel 

“In denktank Het Wiel ontmoeten bewonersgroepen 
uit verschillende wijken elkaar sinds 2017. Ons doel 
is het college te stimuleren met meer lef, toekomst-
gerichter en integraal te werken aan de mobiliteit van 
onze stad. We hebben constructief meegedacht in 
de totstandkoming van het mobiliteitsplan, tonen 
initiatief, doen zelf onderzoek en geven tegengas als 
dat nodig is.”

1.3  Status van dit mobiliteitsplan
Het mobiliteitsplan 2040 is een gemeentelijk verkeers- en vervoerplan, 
volgens de Planwet verkeer en vervoer (1998) en maakt deel uit van 
de Omgevingsvisie Utrecht. Het geldt als uitgangspunt bij alle nieuwe 
verkeersprojecten en planologische besluiten van de gemeente. Het 
mobiliteitsplan is dus primair bindend richting de gemeente zelf, zonder 
direct rechtsgevolg richting de samenleving. Wanneer de gemeente bij 
besluiten afwijkt van dit mobiliteitsplan dan moet zij dit goed kunnen 
motiveren. Bewoners en organisaties kunnen zienswijzen indienen bij  
de besluitvorming van het mobiliteitsplan. Pas bij de daarop volgende 
besluitvorming van uitwerkingsprojecten (bijvoorbeeld verkeersbesluiten 
en planologische besluiten) is bezwaar en beroep mogelijk, omdat deze 
besluiten wel direct rechtsgevolg hebben richting de samenleving.
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Jeroen Willem Klomps – wethouder 
Stichtse Vecht, namens de U10 

“De keuzes die de gemeente met dit mobiliteitsplan 
maakt hebben effect op de gehele regio Utrecht. 
Daarom is de U10 intensief bij de totstandkoming 
van dit plan betrokken. Het mobiliteitsplan vormt 
een belangrijke bouwsteen voor de gezamenlijke 
regionale visie op gezond leven in een stedelijke 
regio voor iedereen.”

Het mobiliteitsplan is een verlenging en aanscherping van het  
mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen uit  
2016 en heeft 2040 als planhorizon. Voor deze termijn is gekozen 
vanwege de sterke samenhang met de Ruimtelijke Strategie Utrecht 
(RSU) die ook 2040 als horizon heeft en die de belangrijke keuzes over 
ruimtelijke ontwikkeling van de stad presenteert. De lange voorbereiding 
en doorlooptijd van grotere mobiliteitsprojecten speelt ook een rol.  
Om op tijd – en vaak samen met andere organisaties - de benodigde 
investeringen, ruimtereserveringen en uitwerking van projecten te 
organiseren, moet verder vooruit gekeken worden. Dat gebeurt al volop 
in het programma U Ned waarin Rijk, provincie en gemeenten samen 
aan maatregelen voor de regio Utrecht werken op het gebied van wonen, 
werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit mobiliteitsplan laat de 
Utrechtse inzet zien voor de verschillende programmalijnen uit U Ned, 
waaronder het MIRT1-onderzoek Metropoolregio Utrecht en de 
MIRT-verkenning OV en Wonen. Tegelijkertijd vormt dit mobiliteitsplan 
het beleidskader voor verschillende uitwerkingen binnen de gemeente. 
Daarbij kun je denken aan omgevingsvisies voor de verschillende 
gebieden in de stad, maar ook aan programma’s binnen mobiliteit, 
zoals bijvoorbeeld verkeersmanagement of fiets. 

De keuzes die de gemeente met dit mobiliteitsplan maakt hebben 
effect op de gehele regio Utrecht. Daarom is de U10 intensief bij de 
totstandkoming van dit plan betrokken. Het mobiliteitsplan vormt een 
belangrijke bouwsteen voor de gezamenlijke regionale visie op gezond 
leven in een stedelijke regio voor iedereen.

1 MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, het investerings  

 programma van de Rijksoverheid voor infrastructuurnetwerken
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1.4  Leeswijzer
Dit mobiliteitsplan kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 worden  
de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit 
in en rond Utrecht beschreven en kijken we vooruit naar 2040. Na  
een analyse van de verwachte situatie in 2040 zonder aanvullende 
maatregelen volgt het visiehoofdstuk (hoofdstuk 3). Daarin leggen  
we uit hoe we invulling geven aan de ambitie om de groeiende stad 
gezond, aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Dat gebeurt op basis 
van 10 doelen en aan de hand van ‘de Utrechtse mobiliteitsaanpak’.  
De vijf stappen uit deze aanpak komen terug in de daarop volgende 
hoofdstukken: 

1 Slim bestemmen (hoofdstuk 4): hierin staat de koppeling van 
 mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling centraal
2 Anders reizen (hoofdstuk 5): gaat in op ander reisgedrag van 
 verschillende doelgroepen
3 Netwerken op orde (hoofdstuk 6): beschrijft de benodigde netwerken  
 van de verschillende vervoerwijzen
4 Slim parkeren (hoofdstuk 7): gaat in op de rol van parkeren bij het  
 sturen op verkeersstromen en het vergroten van de leefbaarheid 
5 Slim sturen (hoofdstuk 8): verduidelijkt de totale sturing op en de  
 prioritering binnen het netwerk als basis voor herinrichtingen en  
 verkeersmanagement. 

In hoofdstuk 9 (Programmering van projecten van stedelijk belang) 
komen vervolgens de lijnen uit de eerdere hoofdstukken samen. 
Hoofdstuk 10 (Onderbouwing en effecten) geeft kwalitatief en kwantitatief 
weer hoe maatregelen bijdragen aan de gestelde doelstellingen en 
welke effecten dit heeft op de mobiliteit in stad en regio. Tot slot 
beschrijft hoofdstuk 11 (Monitoring en evaluatie) hoe we de voortgang 
van het mobiliteitsplan de komende jaren op straat meten en evalueren.

Kruispunt Vredenburg
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2. Trends: Mobiliteit in de groeiende stad

2.1  Aantrekkelijk wonen, werken 
 en verblijven 
Steeds meer mensen en bedrijven kiezen voor onze stad. Volgens 
de Europese Commissie is de regio Utrecht één van de meest con-
currerende regio’s in Europa2. Door de centrale ligging in het hart van 
Nederland, is Utrecht een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en 
verblijven. De groei van de stad brengt stevige uitdagingen mee op het 
gebied van vervoer, woningbouw, werkgelegenheid, duurzame energie 
en leefbaarheid. We zien deze opdracht ook als een kans om te kunnen 
investeren in een gezonde en prettige stad voor iedereen.

 

Wijzigingen ten opzichte van het mobiliteitsplan uit 2016:

• Geheel nieuwe tekst. 
• De mobiliteitsopgave ten gevolge van de groei van de stad (wonen en  
 werken) is veel groter omdat we kijken naar 2040 ipv 2025. We stellen dan  
 ook het faciliteren van die groeiopgave meer centraal.
• Naast de groei in de afgelopen 10 jaar kijken we ook naar de verwachte groei  
 tussen nu en 2040.
• We maken geen vergelijking meer met andere grote steden (G4).
• We geven niet meer aan waar de stromen naar Utrecht vandaan komen,   
 en zoomen ook niet meer in op de zones A, B en C en de binnenstad,  
 Leidsche Rijn en Utrecht Science Park.
• We duiden nu wat er gebeurt als we geen aanvullende maatregelen nemen  
 (probleemanalyse 2040 bij niets extra doen).

2 https://invest.utrechtregion.com/top-meest-competitieve-regios/regio-utrecht-

 opnieuw-in-top-van-europas-meest-concurrerende-regios
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Wonen
De bevolking van Utrecht groeit al ruim 20 jaar met gemiddeld 5.000 
inwoners per jaar. Deze groei zet naar verwachting door, waardoor de 
stad naar verwachting rond 2040 ruim 450.0003 inwoners telt. Daarmee 
verdubbelt het aantal inwoners in 40 jaar tijd (tussen 2000 en 2040). 
Het aantal inwoners neemt tussen 2020 en 2040 toe met 28%. Ook het 
aantal inwoners van de regio Utrecht groeit stevig door. Utrecht is een 
studentenstad waar veel studerende jongeren en starters wonen. Van 
de overige huishoudens in Utrecht bestaat 21% uit tweepersoonshuis-
houdens zonder kinderen, 21% uit een paar mét kinderen en 6% uit 
eenoudergezinnen. Het aandeel jonge kinderen in de stad neemt relatief 
gezien de laatste jaren wat af, terwijl het aandeel ouderen toeneemt.  
De verwachting is dat het aantal inwoners met een belemmering (vooral 
bewegingsaandoeningen) daarom de komende jaren ook zal toenemen. 
Door de enorme groei van de stad neemt het aantal inwoners voor elke 
leeftijdscategorie toe. 

3 Bevolkingsprognose 2019

Groei van Utrecht (wonen en werken) Figuur: Bevolkingsgroei

  2019 2040

Inwoners  352.940 455.000

Woningvoorraad  153.845 + 60.000

Banen  261.165 + 70.000

Utrecht

Amersfoort
Amsterdam
Den Haag
Eindhoven
Rotterdam
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Recreëren en verblijven
Met de groei van het aantal inwoners en bezoekers van de stad en de 
regio zal de behoefte om te recreëren, sporten, winkelen, op het terras 
te zitten of naar een restaurant te gaan in dezelfde mate meegroeien. 
Een deel van deze behoefte kan opgevangen worden in de wijken, een 
deel in nieuwe gebiedsontwikkelingen, maar een deel zal ook extra 
ruimte voor verblijven vergen in de binnenstad. Daarmee neemt de druk 
op de openbare ruimte in Utrecht toe en dat geldt in het bijzonder voor 
de binnenstad. Binnenstedelijke ontwikkeling moet hand in hand gaan 
met vergroening en het versterken van de openbare ruimte om daarmee 
te voldoen aan de behoefte van groen in de leefomgeving en een veilige 
en prettige openbare ruimte voor iedereen.

Werken
De werkgelegenheid in Utrecht groeit naar verwachting met gemiddeld 
ruim 4.000 banen per jaar, waarmee Utrecht in 2040 naar verwachting 
350.000 3 arbeidsplaatsen heeft. Dit komt neer op ruim 25% groei 
tussen 2020 en 2040 en een verdubbeling van het aantal werkplekken 
tussen 2000 tot 2040. De sterke groei van de werkgelegenheid in de
centrale stad is een ontwikkeling die in alle steden zichtbaar is. Dit komt 
onder andere voort uit de behoefte bij met name de zakelijke dienst-
verlening om dichtbij concentraties van potentiële werknemers
én dichtbij OV-knooppunten te zitten.

Utrecht is een forenzenstad. Zo’n 70% van de werkgelegenheid wordt 
op dit moment ingevuld door werknemers van buiten de gemeente. 
Ook werkt ruim 50% van de inwoners van Utrecht buiten de gemeente. 
Bijna de helft van de forenzen die in Utrecht werkt, doet dat op 1 van 
de 5 grote kantorenlocaties: Stationsgebied, Leidsche Rijn Centrum, 
Papendorp, Westraven/Kanaleneiland en het Utrecht Science Park/ 
Rijnsweerd. Naar verwachting zal het aandeel forenzen door de verdere 
groei van werkgelegenheid verder toenemen4.

4 Betreft een voorlopige schatting. Cijfers worden in de RSU nog geactualiseerd
5 Utrecht monitor
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2.2 Mobiliteit neemt toe 
 en verandert

De groei van de stad zorgt voor meer mobiliteit. De prognoses hiervoor 
gaan uit van ongeveer 35% meer verplaatsingen in 2040 ten opzichte 
van 2015. De groei treedt voornamelijk op bij fiets (72%) en OV (51%). 
Het autoverkeer groeit relatief minder hard met zo’n 10%. Groeicijfers 
betreffen de referentiesituatie 2040 waarbij het vastgestelde beleid uit 
het mobiliteitsplan uit 2016 als uitgangspunt is genomen, maar dan 
verlengd tot 2040.

Figuur: Groei van het aantal verplaatsingen per vervoerwijze tussen 2015  

en 2040, waarbij indexcijfers zijn weergegeven ten opzichte van 2015. Een 

indexcijfer 133 betekent 33% groei. Groeicijfers gaan over de referentie-

situatie 2040 waarbij het vastgestelde beleid uit het mobiliteitsplan uit 2016 

als uitgangspunt is genomen, maar dan verlengd tot 2040. De bandbreedte 

in de figuur illustreert dat er nog allerlei onzekerheden zijn. De cijfers 

betreffen het vervoer in, van en naar Utrecht exclusief Leidsche Rijn en 

Vleuten-De Meern (dus de stad ten oosten van de A2). Voor het deel 

Leidsche Rijn en Vleuten- De Meern zijn de ontwikkelingen iets anders,  

maar ook daar neemt het aandeel fiets en OV toe ten opzichte van de auto.Fietsdrukte Smakkelaarsveld
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Deze verschuiving in welk vervoermiddel mensen gebruiken in stedelijk 
gebied komt enerzijds doordat inwoners van steden minder belang 
hechten aan het reizen per auto en vaker kiezen voor een duurzamer 
alternatief. Tegelijkertijd kiezen steden, ook Utrecht, al jarenlang voor 
het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte ter ondersteuning 
van lopen, fietsen en OV en het geven van minder prioriteit en ruimte 
aan de auto. Dit kan vaak ook niet anders, omdat de ruimte er simpel-
weg niet is in de steden om meer auto’s te faciliteren.

Deze ontwikkeling per vervoerwijze is al enkele jaren gaande en niet 
nieuw. De mobiliteitsmonitor 2019 laat zien dat het aandeel fiets fors 
groeit en het autoverkeer eigenlijk nauwelijks meer groeit. Ook een 
analyse van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid6 over de periode 
van 2005-2015 laat een forse groei van het aandeel fiets zien en  
tegelijkertijd een daling van het aandeel auto. Naar verwachting zet  
deze verschuiving door richting 2040.

6 Mobiliteit in Stedelijk Nederland, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, 2019

Bron: CBS. Tot en met 2017: OViN. 2018: ODiN. Vanwege de overgang naar een 

nieuwe onderzoeksmethode kunnen de cijfers van 2018 niet met de cijfers van 

voorgaande jaren vergeleken worden

Bron: KIM 2019 

Aandeel vervoerwijze op verplaatsingen binnen de gemeente Utrecht (%) Verandering 2005-2015 van de modal split (op basis van verplaatsingen), 

in procentpunten, in stadsgewest hoogstedelijk Utrecht
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Ondanks dat we de toekomst niet precies kunnen voorspellen, kunnen 
we op basis van huidige vervoerstromen, het huidige reisgedrag en 
trends een onderbouwde inschatting van deze ontwikkelingen maken. 
Dit noemen we een prognose. Prognoses over mobiliteit in de toekomst 
maken we met een verkeersmodel. Het Utrechtse verkeersmodel VRU7

heeft als basisjaar 2015. Dat betekent dat we alle prognoses afzetten 
tegenover 2015 als referentie. De ontwikkeling van de mobiliteit tussen 
2015 en 2020 gebruiken we om te toetsen of de prognose en recente 
ontwikkelingen in elkaars verlengde liggen.

Ontwikkeling verdeling vervoerwijzen tussen 2005 en 2015 en de verwachting voor 

2040 bij ongewijzigd beleid. Cijfers betreffen vervoer in, van en naar Utrecht exclusief 

Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

Ontwikkeling verdeling vervoerwijzen tussen 2005 en 2015 en de verwachting voor 

2040 bij ongewijzigd beleid voor Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. 
7 Verkeersmodel Regio Utrecht, versie 3.4

2005 2015

2015

Referentie 2040

Referentie 2040

auto 52%

fiets 28%

OV 20%

auto 47%

fiets 32%

OV 21%

auto 37%

fiets 39%

OV 23%

auto 60%

fiets 29%

OV 11%

auto 53%

fiets 34%

OV 13
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Enorme groei fiets vraagt om schaalsprong
In Utrecht wordt veel gefietst en daar zijn we trots op. Door de verdichting 
van de stad, de doorontwikkeling van het stedelijke en regionale 
fietsnetwerk en de ontwikkeling van elektrische fietsen is het fiets-
gebruik de afgelopen jaren met gemiddeld 3-5% per jaar gestegen9.  
De verwachting is dat deze groei doorzet, wat resulteert in ongeveer 
75% meer fietsritten in 2040 ten opzichte van 2015. Als we verder  
geen maatregelen treffen raken vooral routes naar het centrum en 
station Utrecht Centraal daardoor verder overbelast. Ook raken de 
fietsen stallingen rondom Utrecht Centraal dan overvol ondanks de 
enorme capaciteitsuitbreidingen van de afgelopen jaren. Nu al is het 
fietspad op het Vredenburg het drukste fietspad van Nederland en zijn 
de grote fietsenstallingen bij Utrecht Centraal (Stationsplein en Jaar-
beursplein) soms al vol. Steeds meer verschillende maten fietsen, 
waaronder een groeiend aantal vrachtfietsen, en meer snelheids-
verschillen tussen fietsen vergroten de druk op het netwerk.

Zonder verdere uitbreiding en verbeteringen van het fietsnetwerk neemt 
de drukte zodanig toe dat de aantrekkelijkheid van fietsen afneemt, 
(het gevoel van) onveiligheid toeneemt en kwetsbare doelgroepen 
(kinderen en ouderen) in de spits niet meer overal kunnen (of willen) 
komen met de fiets. Drukke fietsroutes en het stallen van fietsen leveren 
overlast op voor de omwonenden en voetgangers die moeilijk kunnen 
oversteken. Als we daar niets aan doen, wordt dit in en rond de binnen-
stad, rondom Utrecht Centraal en op routes naar het Utrecht Science 
Park een groot probleem.

Meer lopen door verdichting van de stad
In Nederland wordt meer dan de helft van de verplaatsingen tot 1 kilometer 
afstand te voet afgelegd. In Utrecht wordt 25-30% van alle verplaatsingen 
te voet gemaakt8. Hierbij telt het lopen naar de auto of het openbaar 
vervoer nog niet eens mee. Het aandeel lopen is in de afgelopen jaren iets 
afgenomen, ten gunste van fietsen. Dat komt onder andere door de bouw 
van Leidsche Rijn met relatief langere verplaatsingsafstanden naar veel 
bestemmingen in Utrecht. Met de verdichting van de stad neemt het 
aandeel lopen naar verwachting weer toe. De mate waarin dit gebeurt, 
hangt af van de kwaliteit van de omgeving en de aantrekkelijkheid van 
looproutes in de stad. In en rondom de binnenstad en Utrecht Centraal 
komt de voetganger steeds meer in de knel, ofwel door te weinig ruimte 
ofwel door looproutes met omwegen. Deels is dit tijdelijk (alle verbouw-
ingen in het stationsgebied) en maar deels wordt dit structureel (meer 
ruimteclaims door bebouwing, barrières van infrastructuur en hindernissen 
op de stoep) als we de voetganger niet meer ruimte geven.

 
8 Bron: Monitor Mobiliteitsplan 2019. Modal split

 
9 Bron: Monitor Mobiliteitsplan 2019. Groei fietsverkeer op vaste telpunten

Korte Jansstraat (heringericht in 2014)
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trams, taxi`s en auto’s elkaar op steeds meer plekken in de stad in de 
weg zonder aanvullende maatregelen. Hierdoor functioneert het 
OV-systeem steeds minder snel, betrouwbaar en veilig. Op meerdere 
drukke OV-corridors (onder andere in de binnenstad, maar ook op de 
Van Zijstweg en Koningin Wilhelminalaan) gaan zoveel bussen rijden dat 
de omgeving hier bij het uitblijven van aanvullende maatregelen veel 
last van ondervindt, ook omdat oversteken lastig wordt.

Uit onderzoek10 blijkt dat in Utrecht 63% van de schoolfietsroutes te smal 
is. Hoewel Utrecht daarmee minder slecht scoort dan het landelijk 
gemiddelde (81%) is de achterstand aanzienlijk. Volgens het onderzoek 
gaat het in Utrecht om 66 kilometer fietspad dat te smal of veel te smal is. 
Uit een eerste bestudering van de analyse blijkt dat de krapte vrijwel in 
heel de stad speelt.

Groei openbaar vervoer leidt tot overbelasting van Utrecht Centraal
De verdichting van de stad en de groei van het aantal forenzen van 
buiten Utrecht heeft in de afgelopen jaren geleid tot fors meer OV-ge-
bruik. Met name het gebruik van de trein en de OV-fiets in het algemeen 
en het vervoer naar het Utrecht Science Park in het bijzonder is flink 
toegenomen. Door de genoemde trends verwachten we dat de vraag 
naar openbaar vervoer in 2040 zo’n 50% toeneemt ten opzichte van 
2015. Dit heeft vooral invloed op de directe omgeving van Utrecht 
Centraal als we verder geen maatregelen treffen. Het openbaar vervoer 
in Utrecht is namelijk zo georganiseerd dat Utrecht Centraal fungeert als 
de spin in het web. Veruit de meeste overstappen in Utrecht (ongeveer 
tweederde) vindt plaats op Utrecht Centraal. In en rondom Utrecht 
Centraal kunnen de huidige bussen, trams (met name de Uithoflijn), 
fietsenstallingen en haltes deze groei niet aan11. Op de aanwezige 
infrastructuur is er geen ruimte voor extra bussen en trams naar Utrecht 
Centraal. Ook zitten (kruisende) stromen voetgangers, fietsers, bussen, 

 
10 Bron: Onderzoek Sweco: https://www.sweco.nl/nieuws/nieuwsartikelen/2020/

 sweco-onderzoek-voor-bouwend-nederland/
11 Bron: U Ned Pre-verkenning Multimodale knoop Utrecht Centraal

Drukte op Utrecht Centraal
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25Figuur: Verwachte capaciteitsknelpunten in openbaar vervoernetwerk bij ongewijzigd beleid
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dat de spitsfiles langer duren en vaker voorkomen. Zonder aanvullende 
maatregelen neemt de overlast van het verkeer toe, neemt de nationale, 
regionale en lokale autobereikbaarheid af en stagneert de groei en 
ontwikkeling van de stad. Bij grote werklocaties neemt de parkeerdruk 
toe, waardoor werknemers en bezoekers in de directe (woon)omgeving 
een parkeerplaats proberen te vinden. Op verschillende plekken in 
Kanaleneiland, Rijnsweerd Zuid, de Dichterswijk, de Rivierenbuurt, 
Nieuwegein-Noord en Zeist-West is de parkeerdruk daarom nu overdag 
vaak al hoger dan na werktijd. Dit zorgt voor overlast.

Verkeersveiligheid
Het aantal verkeersongevallen is in de afgelopen jaren stapsgewijs 
afgenomen. 40% van de Utrechters is tevreden over de verkeersveilig-
heid in de eigen buurt. 27% van de Utrechters geeft aan vaak last te 
hebben van gevaarlijk verkeer in de buurt. 15% van de Utrechters heeft 
vaak last van fietsers op de stoep, 10% van auto’s of bussen die dicht 
langs de stoep rijden. Deze laatste twee problemen spelen vooral in de 
binnenstad. ‘Verkeersproblematiek’ is al jaren het door Utrechters meest 
genoemde buurtprobleem dat volgens inwoners moet worden opgelost.

Meer auto’s op de Ring Utrecht, het stedelijke wegennet zit vol, 
parkeerdruk neemt toe
De afgelopen jaren is het autogebruik in Utrecht binnen de Ring  
nauwelijks gestegen, terwijl het autoverkeer op en buiten de Ring fors  
is toegenomen. Zowel het stedelijke wegennet als de snelwegen zijn  
zodanig druk, dat een klein knelpunt of kleine vertraging tot file op  
het netwerk leidt. Het gevolg is dat automobilisten bijvoorbeeld bij 
vertraging op de snelweg besluiten om (verder) door de stad te rijden, 
waardoor de doorstroming in de stad stagneert. Door de groei van het 
aantal inkomende forenzen verwachten we zonder verdere ingrepen een 
grote groei van het autogebruik naar de belangrijke werklocaties. Deze 
groei leidt tot knelpunten op de Ring Utrecht, bij vrijwel alle op- en 
afritten aan de Ring Utrecht en op het stedelijke wegennet naar deze 
werklocaties. Doordat veel van deze verplaatsingen op de drukste 
momenten van de dag (ochtend- en avondspits) plaatsvinden, zien we 

Corona laat zien dat trendbreuk mogelijk is
Sinds maart 2020 staat de wereld door het coronavirus op zijn kop. Ook 
op het gebied van mobiliteit is hierdoor sprake van een trendbreuk, want 
in één klap gingen mensen massaal thuiswerken waardoor er vrijwel geen 
woon-werkverkeer meer was, werd het openbaar vervoer gemeden en 
werd er meer gewandeld en gefietst. Wat dit voor de toekomst betekent  
is nog erg onzeker. Met ons gemeentelijk beleid zetten we in op het 
behouden van de positieve mobiliteitseffecten van de coronamaatregelen 
(meer thuiswerken, spitsmijden en lopen en fietsen). Ongewenste mobili-
teitseffecten van de coronamaatregelen, zoals minder OV-gebruik en (een 
mogelijke) toename van het autoverkeer willen we juist zoveel mogelijk 
tegengaan. Het uitbreken van het Coronavirus laat tegelijkertijd zien hoe 
lastig de ontwikkeling van de mobiliteit te voorspellen is. 

Avondspits op snelweg A28 bij het Utrecht Science Park
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Innovatie
De technologische ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren een vlucht 
genomen. De elektrische auto en elektrische fiets zijn vast onderdeel 
geworden van het straatbeeld. De eerste hubs, waar verschillende 
mobiliteitsdiensten zoals auto- en fietsverhuur of taxidiensten worden 
aangeboden zijn een feit. Ook zien we in stedelijk gebied in toenemende 
mate nieuwe vervoermiddelen zoals e-steps, e-scooters, e-bikes, e-deel-
bakfietsen, Light Electric Vehicles (LEV’s), speed-pedelecs en autonome 
deelshuttles. Andere nu bekende innovaties zijn bijvoorbeeld elektrische 
en zelfrijdende voertuigen.

Technologische ontwikkelingen maken de meervoudige ruimtevraag in 
de toch al drukke steden veelal complexer, maar bieden tegelijkertijd ook 
kansen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid. Zo biedt deelmobiliteit 
voor inwoners die slechts af en toe een auto nodig hebben een (goed-
koper) alternatief voor de eigen auto en heeft de toename van elektrisch 
rijden een positief effect op de luchtkwaliteit. Innovaties op het gebied 
van (realtime) data bieden steeds meer mogelijkheden voor monitoring
en (bij)sturing.

Verschoning van de mobiliteit
In 2040 is 75% van het personenverkeer in Nederland emissieloos (zonder 
uitstoot), als alle nieuw te verkopen auto’s vanaf 2030 emissieloos zullen 
zijn. In het huidige coalitieakkoord is de ambitie van een zero emissie 
zone voor personenverkeer in de binnenstad van Utrecht vanaf 2030 
neergelegd. Verschoning van het personenverkeer is al in volle gang. Tot 
2030 zal ca 25% van het personenverkeer in Nederland emissieloos zijn, 
vanaf 2030 stijgt dat percentage met 5% per jaar volgens de huidige 
prognoses. In 2025 zullen alle nieuwe bussen in het OV in Utrecht  
emissieloos zijn, vanaf 2028 ook alle bestaande bussen. Vanaf 2025  
komt er in Utrecht een zero emissie zone voor logistiek in de binnenstad. 
Dit geldt voor zowel bestelbusjes als vrachtverkeer. Ook de overgang  
van doelgroepenvervoer naar emissieloos vervoer zet door. 

Kerncijfers verkeersveiligheid
    

   2016 2017 2018 2019**

Verkeersongevallen* 2242 2062 1905 1742
Verkeersgewonden* 581 519 490 414
Verkeersdoden* 7 3 7 5

Figuur: Cijfers verkeersveiligheid Utrecht Monitor12

*  Betreft alleen verkeersongevallen op wegen in het beheer van de gemeente  

 Utrecht, geregistreerd door de politie. 

**  Cijfers 2019 kunnen nog licht wijzigen.

 
12 Utrecht Monitor
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Gezond stedelijk leven vraagt om herverdeling ruimte
De uitgangspunten van de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 vragen 
om een kwalitatieve en kwantitatieve herverdeling van de ruimte. Zo is 
er extra ruimte nodig voor klimaatadaptatie (groen en waterberging), 
de energietransitie, wonen, werken en voorzieningen. Ruimte-efficiënte 
mobiliteit en slim gecombineerd ruimtegebruik (bijvoorbeeld groene 
middenbermen) is nodig om ook andere functies de ruimte te geven.

Noodzaak tot keuzes maken
De lucht is al uit het bestaande mobiliteitssysteem. Om de groei van 
de stad mogelijk te maken moeten we ons mobiliteitssysteem daarom 
anders organiseren. Daarvoor zijn grootschalige investeringen nodig, 
die vaak een lange doorlooptijd kennen. Als we daar nu niet aan 
beginnen, is er straks geen ruimte meer om te groeien, te verduurzamen 
en een gezonde, inclusieve stad te blijven. Omdat Utrecht een cruciale 
plek in het landelijke spoor- en snelwegennetwerk inneemt, heeft 
dit niet alleen invloed op de inwoners van Utrecht, maar ook op de 
regionale en landelijke bereikbaarheid.

Kortom, het is nu nodig om krachtig in te zetten op het doorzetten van 
de transitie naar lopen, fietsen, OV en deelmobiliteit om Utrecht aan-
trekkelijk en bereikbaar te houden en stedelijke ontwikkeling mogelijk 
te maken.

2.3  Versneld naar een duurzaam   
 mobiliteitssysteem

Samenhang tussen de modaliteiten
In Utrecht zien we een gestage verschuiving in de vervoerwijzekeuze van 
auto naar OV en fiets. Hierdoor wordt de groei van de stad vooral door 
lopen, fietsen en OV opgevangen. Echter, als we deze grote verwachte 
groei niet faciliteren met uitbreiding van de capaciteit voor deze 
vervoermiddelen dan is die verschuiving minder groot. Ook loopt 
dan de druk op het autosysteem op. Met meer files in en om de stad, 
een hogere parkeerdruk en veel langere reistijden tot gevolg. Inzet 
op capaciteitsuitbreiding van het wandel-, fiets- en OV-netwerk is 
daarom belangrijk. Daarnaast is het een uitdaging om de groei van 
bevoorradingsstromen duurzaam en efficiënt te organiseren.

De gevolgen van klimaatverandering op mobiliteit
Klimaatverandering heeft direct en indirect invloed op onze mobiliteit. 
Door hogere temperaturen in de zomer en meer regen in de winter 
verandert het reisgedrag. Op de (extreem) hete dagen reizen meer mensen 
met het openbaar vervoer en op aangename winterdagen wordt er veel 
gefietst. Hitte en regen zijn aanleiding om de openbare ruimte te vergroenen 
en ruimte voor de opvang van water te creëren. Dit zorgt voor een aan-
trekkelijkere openbare ruimte en maakt lopen en fietsen aangenamer
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3.  Onze visie: de bijdrage van mobiliteit aan 
  gezond stedelijk leven

In het vorige hoofdstuk is de problematiek voor 2040 geschetst
 wanneer er geen aanvullende maatregelen worden getroffen. De 
bedoeling is uiteraard om de verwachte problematiek juist wél aan te 
pakken. Dit hoofdstuk verduidelijkt de visie daarbij. Met dit mobiliteits-
plan geven we vanuit mobiliteit invulling aan de ambitie van gezond 
stedelijk leven voor iedereen. Of het nu gaat om “gezond”, “stedelijk 
leven” of “voor iedereen”: keuzes op het gebied van mobiliteit zijn van 
invloed op deze aspecten. In dit hoofdstuk verduidelijken we de doel-
stellingen en ‘de Utrechtse mobiliteitsaanpak’ daarbij, gebaseerd op 
het mobiliteitsconcept van het Wiel met Spaken.

 

Wijzigingen ten opzichte van het mobiliteitsplan uit 2016:

• Nieuw hoofdstuk dat o.b.v. de probleemanalyse aangeeft met welke visie we  
 de ambities willen gaan realiseren.
• De Utrechtse mobiliteitsaanpak (5 stappen) wordt geïntroduceerd.
• De 10 doelen van het mobiliteitsplan zijn licht aangepast. 

3.1 Gezond stedelijk leven 
 voor iedereen

In de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU 2040) wordt het ruimtelijke 
toekomstperspectief geschetst voor 2040 en op hoofdlijnen uitgewerkt 
hoe we invulling willen geven aan gezond stedelijk leven voor iedereen. 
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Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van deze ruimtelijke strategie. 
Het verbindt verschillende functies in de stad (wonen, werken en 
recreëren) die van belang zijn voor inwoners en bezoekers van de stad. 
Actieve vormen van mobiliteit zoals lopen en fietsen dragen bij aan de 
gezondheid. Mobiliteit neemt tegelijkertijd ook ruimte in beslag en gaat 
gepaard met hinder (drukte, verkeersonveiligheid, geluidshinder en 
vermindering van de luchtkwaliteit).

De belangrijkste uitgangspunten uit de RSU op het gebied van 
mobiliteit zijn:

1. Nabijheid: We concentreren de groei van de stad zo
 veel mogelijk binnenstedelijk rondom knooppunten.
  Hierdoor reizen mensen minder (ver) naar hun werk  
 en voorzieningen, nemen ze gemakkelijker deel aan  
 uiteenlopende activiteiten en kiezen ze vaker voor  
 lopen, fietsen, het OV en deelmobiliteit.

2. Inclusiviteit: De gemeente Utrecht bouwt aan een  
 inclusieve stad, waar plek is voor iedereen en waar  
 maatschappelijke en fysieke barrières worden  
 be  slecht. Het mobiliteitssysteem richten we zodanig  
 in, dat iedereen mee kan doen.

3. Geen groei autoverkeer: Door de mobiliteitsgroei 
op te vangen met lopen, fietsen, OV en deel-
mobiliteit dragen we bij aan gezonde mobiliteit 
die zo min mogelijk ruimte inneemt en met zo min 
mogelijk hinder gepaard gaat. Daarmee scheppen 
we ruimte voor verdichting en een groene en 
klimaat-bestendige inrichting van de stad waar 
het fijn wonen, werken en recreëren is.

ge
zo

nd
 st

edelijk leven voor iedereen

werk
mobiliteitgroen

natuur

sport

speelruimte

culturele 
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zorg/ medische 
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energie
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(drink-) water
veiligheid
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Utrecht Aantrekkelijk en bereikbaar
Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar is de 
ambitie waarmee Utrecht sinds 2012 richting 
geeft aan de stedelijke mobiliteit en de 
inpassing daarvan in de openbare ruimte. De 
doelen uit het ambitiedocument zijn samen-
gevat in onderstaande vijfhoek van Utrecht 
Aantrekkelijk en Bereikbaar. Mobiliteit draagt 
bij aan het bereiken van deze doelen. 

Utrecht 
Aantrekkelijk 

en
bereikbaar

Bereikbaarheid en economie
Garanderen van de 
bereikbaarheid van 

economische kern gebieden 
met alle vervoerwijzen

Ruimtelijke kwaliteit
Ruimte bieden voor 

stedelijke intensivering 
en kwaliteitsopslag 

maken in openbare ruimte 

Financieel verantwoord
Een effectieve en efficiënte inzet van middelen 
voor investering in infrastructuur en exploitatie 

van mobiliteitsdiensten

Sociaal en gezond
Een stad waarin voorzieningen 

bereikbaar zijn voor iedereen en 
de gezondheid wordt bevorderd. 

Gezonde stad!

Duurzaam en leefbaar
Stedelijke mobiliteit die schone 
lucht, weinig geluidsoverlast, 
laag energiegebruik en hoge 
verkeersveiligheid oplevert
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3.2 Doelen van dit mobiliteitsplan

Op basis van de Ruimtelijke Strategie en Utrecht Aantrekkelijk en 
Bereikbaar stellen we 10 doelen voor dit mobiliteitsplan centraal:

1. Meer verblijfskwaliteit, betere oversteekbaarheid, toegankelijkheid  
 en betere leefbaarheid
2. Kiezen voor maatwerkoplossingen: plek in de stad bepaalt de  
 mobiliteitsaanpak
3. Meer ruimte voor de voetganger
4. Schaalsprong fiets: Meer ruimte voor de fietser, stedelijk en  
 regionaal
5. Systeemsprong voor het openbaar vervoer
6. Goede autobereikbaarheid van noodzakelijk bestemmingsverkeer  
 via de snelwegen en de stedelijke verbindingswegen met efficiënte  
 benutting van het asfalt
7. Efficiënter en schoner goederenvervoer, inzetten op water  
 en spoor waar zinvol 
8. Verkeersveilige stad, zo veel mogelijk inrichten met een 30  
 kilometer per uur-regime
9. Sturen op reisgedrag: minder reizen, vaker buiten de spits reizen  
 en meer gebruik van gezonde en gedeelde vervoerwijzen (lopen,  
 fiets, OV en deelmobiliteit)
10. We bouwen alleen als de bereikbaarheid te organiseren is en  
 benutten verstedelijking om het mobiliteitssysteem te versterken Elektrische deelauto
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Geen groei autoverkeer
Efficiënt gebruik van de openbare 
ruimte en gezonde en duurzame 
mobiliteit zijn van wezenlijk belang om 
de doelen uit de RSU en dit mobiliteits-
plan te behalen. Daarom zetten we in 
op lopen, fietsen, openbaar vervoer en 
deelmobiliteit om de groei van de 
mobiliteit op te vangen. Voor meer 
autoverkeer is immers in de stad geen 
ruimte. De mobiliteitstransitie naar 
duurzame mobiliteit die gaande is, 
willen we maximaal ondersteunen om 
zo ruimte-efficiënte, schone en actieve 
vormen van mobiliteit nog meer te 
stimuleren. Daarmee verminderen we 
emissie van CO2, stikstof, fijnstof en 
geluid. Op deze manier maken wij de 
groei van de stad mogelijk en dragen 
we bij aan een gezonde en aantrekkelijke 
stad en de omvangrijke klimaat- en 
milieuopgaven waar we voor staan.

Auto
50 km/u, met 1 inzittende

Auto
geparkeerd

Bus
20 inzittenden

Tram
50 inzittenden

Fietser
15 km/u

Fietser
geparkeerd

Voetganger
lopend

Voetganger
stilstaand

Efficiënter & 
gezonder

140 m2

20 m2 8 m2 7 m2 5 m2 2 m2 2 m2 0,5 m2

Figuur: Ruimtebeslag per vervoerwijze (Bron: G4 position paper Mobiliteitstransitie 2020)
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In 2040 rijden er ongeveer net zoveel auto’s binnen de Ring Utrecht 
als in 2020. Het merendeel daarvan is dan emissieloos. Om de groei 
van de stad en lopen, fietsen en OV mogelijk te maken, kiezen we 
soms voor minder ruimte voor deze auto. Dat geldt op locaties waar 
de groei van het aantal voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer 
anders gaat knellen, maar ook voor nieuwe gebiedsontwikkelingen. 

3.3 Onze visie op mobiliteit in 2040

In 2040 zal Utrecht meer dan 450.000 inwoners en ruim 350.000 
arbeidsplaatsen hebben. Utrecht houdt vast aan de keuze om die 
woningen en kantoren te realiseren in de bestaande stad, met veel 
aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving en de bereikbaarheid 
van groen in en om de stad. We willen dat mensen lopen, fietsen en 
het OV gebruiken als dat kan, want dat is gezond en helpt bij het 
verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

Vrijwel elke wijk heeft in 2040 een centrum waar sprake is van een mix 
van wonen, werken en andere functies. In en tussen de wijken zijn de 
voorzieningen goed lopend of met de fiets te bereiken. We zorgen 
ervoor dat deze loop- en fietsroutes logisch aansluiten op de knoop-
punten in stad en regio. Voor iedereen moet een aantrekkelijk aanbod 
van deelmobiliteit beschikbaar zijn.

Zeker op afstanden tot 15 kilometer is de fiets een gezonde en 
aantrekkelijke wijze om je te verplaatsen. Daarvoor wordt het fiets-
netwerk uitgebreid en aantrekkelijker gemaakt voor fietsers vanuit stad 
en regio en zorgen we dat overal in de stad voorzieningen aanwezig 
zijn om je fiets makkelijk en veilig te stallen. In 2040 zal er op alle 
belangrijke treinverbindingen minimaal elke 10 minuten een trein 
rijden. Doordat (een deel van de) Intercitytreinen ook Leidsche Rijn 
Centrum, Overvecht en Lunetten met het nieuw te realiseren station 
Koningsweg aan gaat doen, kiezen meer reizigers ervoor om wel met 
het OV, maar niet via Utrecht Centraal te reizen. Hoogwaardige 
openbaar vervoer- en fietsverbindingen zullen de Intercitystations  
met de wijken, de belangrijke centra in de stad en de regio verbinden. 

Merwede als voorbeeld van een nieuwe autoluwe stadswijk
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Alle bestemmingen blijven per auto bereikbaar, maar niet altijd via de 
kortste of snelste route. We zetten erop in dat de geparkeerde auto 
stapje voor stapje minder dominant in het straatbeeld wordt, omdat 
bewoners en bezoekers hun eigen auto of deelauto op aantrekkelijke 
plekken buiten de wijken en aan de rand van de stad kunnen parkeren. 
Hierdoor ontstaat ruimte in de straat voor meer groen, spelen, verblijven 
en duurzame mobiliteit. Denk aan bredere stoepen, genoeg plek om je 
fiets te stallen en ruimte voor deelmobiliteit. Lopend, fietsend, met het 
OV en met vormen van gedeelde mobiliteit kun je zonder file naar jouw 
bestemming. In 2040 is voor veel bezoekers reizen met een combinatie 
van verschillende vervoersmiddelen standaard bij het afleggen van 
grote afstanden. Door het aanbod aan goede alternatieven zullen 
bewoners van de stad Utrecht gemiddeld steeds minder vaak een auto 
gebruiken en naar verwachting ook minder behoefte aan een eigen auto 
hebben. We maken mogelijk dat als ze een auto nodig hebben, ze dan 
eenvoudig een deelauto vanuit huis kunnen reserveren en ophalen in 
hun eigen buurt.

We willen dat Utrecht in 2040 een inclusieve stad is, omdat belemme-
ringen in de mobiliteit zoveel mogelijk zijn weggenomen. Zo maken we 
voorzieningen zoals supermarkten en scholen met goede looproutes 
toegankelijk en zorgen we ervoor dat er maatwerkoplossingen voor 
degenen zijn, die dat nodig hebben vanwege fysieke of andere 
beperkingen. Voor de inwoners en bezoekers voor wie er geen 
geschikt alternatief voor de auto is, blijft het gebruik ervan mogelijk.

Verstedelijking rond OV-knooppunt (Portland, Oregon, USA)
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Wiel met Spaken

Het Wiel met Spaken is door stad, regio 
en provincie omarmd als ontwikkelconcept 
voor het openbaar vervoer van de toekomst 
in de regio Utrecht. Dit vormt de basis 
voor het mobiliteits- en verstedelijkings-
concept van de stad Utrecht.

Toelichting: Het OV-netwerk ziet er in 2040 
ongeveer uit als een Wiel met Spaken. 
Utrecht Centraal is de as van het wiel en 
andere belangrijke centra en knooppunten 
liggen op de kruisingen van de spaken met 
het wiel. Deze centra en knooppunten zijn 
vanwege de goede OV-bereikbaarheid dé 
plekken voor nieuwe woningen, werkplekken 
en voorzieningen. OV-verbindingen lopen 
vanuit stations en P+R voorzieningen in de 
regio via de ‘doorgetrokken’ spaken naar  
het dichtstbijzijnde knooppunt op het wiel  
en verder naar de bestemmingen aan het  
wiel (via een overstap of met een directe 
verbinding via het wiel) of Utrecht Centraal. 
Door het fijnmazige netwerk van fietsroutes 
zijn wijken, knoop punten en bestemmingen  
in stad en regio door logische, directe en 
aantrekkelijke routes met elkaar verbonden. 
Voor fietsers zonder bestemming in het 
centrum lopen deze routes zo veel mogelijk 
om het centrum heen. 
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Met dit mobiliteitssysteem zijn de alternatieven voor de auto in en 
rondom de stad aantrekkelijker geworden, wat uitnodigt tot ander 
reisgedrag. Om dit extra te ondersteunen hebben we met werkgevers, 
onderwijsinstellingen en publiekstrekkers afspraken over duurzaam 
reisgedrag gemaakt. Hierdoor reizen veel mensen:

• Met de fiets en het openbaar vervoer via andere, snellere routes 
 naar hun werk, waardoor Utrecht Centraal niet langer het enige  
 overstappunt in de stad is en daarmee wordt ontlast. 
• Minder met de auto op de Ring Utrecht, omdat forenzen en 

bezoekers vaker fietsen of kiezen voor een multimodale reis (bijvoor-
beeld auto-OV/fiets of fiets-OV-lopen). Daarmee draagt de regio 
maximaal bij aan het ontlasten van het hoofdwegennet rond Utrecht. 
Het functioneren van de Ring Utrecht is van (inter)nationaal belang. 
Voor de stad en regio is enige doorstroming van de Ring Utrecht van 
belang om zo lang mogelijk rijden via de Ring, Zuilense ring en NRU 
aantrekkelijker te laten zijn dan rijden door de stad, maar niet zo 
aantrekkelijk dat dit leidt tot meer autoverkeer.

P+R Westraven
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3.4 Beleid dat past bij de 
 verschillen in de stad

De kwaliteit en aard van de verschillende gebieden in de stad bepalen 
(mede) de oplossing voor mobiliteitsopgaven. Er zijn per gebied  
verschillende oplossingen en manieren van werken. Dit noemen we 
mobiliteitsprofielen A, B en C:

• Zone A: in zone A is de verkeersruimte schaars en is verblijfskwaliteit 
van het grootste belang. Fietser en vooral voetganger zijn hoofd-
gebruiker en krijgen prioriteit. In zone A rijdt alleen autoverkeer en 
logistiek verkeer met een eindbestemming in deze zone (te gast). De 
inrichting van de openbare ruimte moet zo helder zijn dat het verkeer 
zichzelf regelt en verkeerslichten zo min mogelijk nodig zijn. A-zones 
zijn nu het centrum, Leidsche Rijn Centrum en het centrum van 
Utrecht Science Park. Tussen nu en 2040 komen er mogelijk A-zones 
bij, afhankelijk van keuzes voor verstedelijking. Mogelijke A-zones 
zijn het centrum en/of stationsgebied van Overvecht, stationsgebied 
Lunetten-Koningsweg, het 4e kwadrant van Leidsche Rijn Centrum 
en het gebied rondom OV-knooppunten Westraven en Papendorp als 
centra van mogelijke verstedelijking in de A12-zone.

• Zone B (de stadsdelen ten oosten van de A2 en de oude kernen 
Vleuten en De Meern). De B-zone is ruimer ingericht dan de A-zone, 
maar ook hier is de ruimte schaars. Binnen de B-zone maken we 
onderscheid in de vooroorlogse wijken die oorspronkelijk niet 
ontworpen zijn voor veel autoverkeer en de naoorlogse wijken die 
ruimer zijn met meer plek voor de auto. Echter, in 2040 zal door 
verdere ruimtelijke ontwikkeling ook in die wijken minder ruimte 
beschikbaar zijn. Dit geldt ook voor de delen van Leidsche Rijn die 
rondom Papendorp en Leidsche Rijn Centrum liggen, indien er extra 
verstedelijking rond die twee OV-knooppunten gaat plaatsvinden.  

Figuur: kaart met A, B- en C-zones uit het het mobiliteitsplan uit 2016 met nieuwe A-zones erbij



39gewijzigde tekst nieuwe tekst

• Zone C (het gebied ten westen van de A2 en Lage Weide). In de 
C-zone is in het algemeen voldoende ruimte om elke vervoerwijze 
zijn eigen plek te geven. De focus ligt vanuit leefbaarheid op het 
stimuleren van het gebruik van fiets en openbaar vervoer. Goede 
banen, stations en fietsroutes zijn cruciaal. Er is geen ruimte voor 
doorgaand autoverkeer tussen A2 en A12. 

De balans tussen verkeersstromen en de ruimte wordt hersteld,  
met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en verblijfsfuncties. Er  
is geen ruimte voor autoverkeer zonder herkomst of bestemming  
in omliggende wijken. De inrichting van de openbare ruimte moet  
zo helder zijn, dat het verkeer zichzelf zo veel mogelijk regelt en 
verkeerslichten beperkt nodig zijn. Door de B-zone lopen de hoofd-
netwerken van auto, bus en tram. Deze hoofdnetwerken en vooral  
de kruisingen bepalen voor een belangrijk deel de bereikbaarheid  
én leefbaarheid van de wijken in deze zone.

Voorbeeld C-zone (Willhelminalaan in Vleuten)Voorbeeld B-zone (Adriaen van Ostadelaan)
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Stap 1 Slim bestemmen (hoofdstuk 4)
Door ruimtelijke ontwikkelingen te concentreren binnen de bestaande 
stad en te voorzien van een aantrekkelijk aanbod aan mobiliteit, bieden 
we mensen meer voorzieningen binnen hun bereik. Zo zorgen we voor 
meer nabijheid en minder reisbewegingen, minder verkeershinder en 
minder vertraging. De gemeente Utrecht vangt de groei van de stad op 
in de volgende prioriteitsvolgorde: (1) verdichten rondom binnenstedelijke 
knooppunten, (2) verdichten bij knooppunten aan de rand van de stad 
en verdichten binnenstedelijk (3) buiten de stad (uitgangspunten RSU). 
In de RSU 2040 wordt uitgewerkt hoe de stad zich verder moet 
ontwikkelen. De knooppunten en onderlinge wiel- en spaakverbindingen 
bieden de basis voor een robuust mobiliteitssysteem bij ruimtelijke 
ontwikkelingen.

3.5 De Utrechtse mobiliteitsaanpak

De stad groeit hard en we lopen tegen de grenzen van het mobiliteits-
systeem aan. Gelukkig is de afgelopen jaren al te zien dat de inzet op 
actieve en schone vormen van mobiliteit succesvol is: het gebruik van 
fiets en OV in de stad groeit ten opzichte van het autogebruik. Met dit 
mobiliteitsplan brengen we meer samenhang in de dingen die we al 
doen en willen we deze positieve ontwikkeling maximaal mogelijk 
maken. Deze visie helpt daarbij als stip op de horizon. Met een samen-
hangende aanpak gaat het ons lukken om de ambities waar te maken. 
De aanpak bevat vijf stappen:

Figuur: Utrechtse mobiliteitsaanpak in 5 stappen

1
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Stap 3 Netwerken op orde (hoofdstuk 6)
Om de groei van de mobiliteit op te vangen met lopen, fietsen en openbaar 
vervoer moeten deze alternatieven voor de auto op orde zijn en moet de 
toegankelijkheid voor iedereen tot het mobiliteitssysteem geborgd zijn. 
Ook de auto zal onderdeel uit blijven maken van het reisgedrag van 
onder andere forenzen en bezoekers. Om hen te verleiden om tijdens 
hun reis over te stappen van de auto op bijvoorbeeld de fiets, het OV of 
een vorm van deelmobiliteit moet deze multimodale reis minimaal net 
zo aantrekkelijk zijn als de autoreis naar de eindbestemming. Daarvoor 
moeten alle onderdelen van deze multimodale reis op orde zijn. Om de 
gewenste groei van fiets en OV te faciliteren pakken we de routes die 
verbeterd moeten worden aan en maken we nieuwe routes om de 
drukste routes te ontzien. Loop- en fietsroutes nodigen uit om (ook) 
recreatief gebruikt te worden. Parken, natuur en sportvoorzieningen zijn 
goed met lopen, fietsen, het OV of deelmobiliteit te bereiken. Bij het op 
orde brengen van de hierboven genoemde netwerken hebben we 
aandacht voor nood- en hulpdiensten en logistiek verkeer.

Stap 2 Anders reizen (hoofdstuk 5)
Je prettig kunnen verplaatsen biedt kansen om je te ontwikkelen, om 
naar je werk te gaan, om vrienden te ontmoeten en om gezond te leven. 
Tegelijkertijd willen we de nadelen van ons reisgedrag (drukte, onveilige 
situaties en andere hinder) beperken. Samen met werkgevers, onder-
wijsinstellingen, publiekstrekkers en aanbieders van mobiliteitsdiensten 
in de stad willen we inwoners en bezoekers daarom stimuleren om 
minder te reizen (bijvoorbeeld door thuis te werken of te studeren), op 
een ander tijdstip te reizen (buiten de spits) of anders te reizen (met 
gezonde en gedeelde vervoermiddelen). Daarbij zetten we vooral in op 
gedragsverandering onder forenzen, studenten, nieuwe bewoners en 
bezoekers van de binnenstad en evenementen. 

2

3
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Stap 5 Slim sturen (hoofdstuk 8)
Bij de uitwerking van de netwerken blijven we prioriteit geven aan 
duurzame vormen van vervoer: lopen, fietsen en openbaar vervoer en 
zetten we in op de multimodale reis en deelmobiliteit om groei van het 
autoverkeer in de stad te voorkomen. Daar zijn fysieke projecten voor 
nodig (bijvoorbeeld herinrichtingen en het verbeteren van fiets- en 
OV-infrastructuur), maar het vereist ook integrale netwerksturing aan 
de hand van de 10 doelen uit dit hoofdstuk. Tegelijkertijd zetten we 
verkeersmanagement in om autoverkeer over de gewenste routes  
te verdelen en de overlast van autoverkeer te beperken. Gebieds-
ontwikkeling vindt zoveel mogelijk autoluw plaats. Er is in en rondom 
het centrum geen ruimte voor autoverkeer dat hier geen bestemming 
heeft, ook om de bereikbaarheid van het centrum te waarborgen.

Op basis van de visie in dit hoofdstuk en de vijf stappen uit boven-
staande aanpak gaan we de forse groei van de mobiliteit opvangen 
met lopen, fietsen, deelmobiliteit en OV. Bezoekers die met de auto 
naar Utrecht komen, stimuleren we om een P+R te gebruiken en te 
kiezen voor een duurzaam alternatief op het laatste stuk van hun reis. 

Stap 4 Slim parkeren (hoofdstuk 7)
Parkeerbeleid kan van grote invloed zijn op het autogebruik. Door de 
inzet van de stappen 1 (binnenstedelijk bouwen, bij OV-knooppunten),  
2 (thuiswerken) en 3 (aantrekkelijke fiets- en OV-netwerken) zal de 
behoefte aan parkeren relatief afnemen. De inzet is dat bij economische 
kerngebieden en multifunctionele ontwikkelgebieden de bestaande 
hoeveelheid parkeerplekken op termijn voldoende is om ook nieuwe 
inwoners en werknemers te faciliteren. Ook omdat we gaan werken aan 
een regionaal netwerk voor P+R, waarin we aantrekkelijke P+R-locaties 
op plekken aan de stadsrand en in de regio voor verschillende doel-
groepen willen realiseren. Ontwikkelaars worden uitgedaagd om in te 
zetten op lopen, fietsen, OV en deelmobiliteit en het aantal parkeer-, 
laad- en losplekken te beperken. 

Tegelijkertijd gaan we de huidige P+R-locaties beter benutten en 
realiseren we een P+R in Papendorp om de Merwedekanaalzone en 
verdere ontwikkelingen in Zuidwest mogelijk te maken. We zorgen dat 
de alternatieven voor de auto op orde zijn en gebruiken dat als basis 
om afspraken te maken over het maximale parkeergebruik met werk-
gevers en publiekstrekkers. Met dit parkeerbeleid sturen we op  
bereikbaarheid voor alle modaliteiten, leefbaarheid en kwaliteit van  
de openbare ruimte.

4

5
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Naast een betere bereikbaarheid biedt deze totale mobiliteitsaanpak 
kansen om aantrekkelijke woon- en werkmilieus te creëren, de kwaliteit  
van de openbare ruimte, de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid te 
verbeteren en andere verkeershinder te beperken. Locaties blijven per 
auto bereikbaar maar automobilisten moeten, met name binnen de 
Ring Utrecht, rekening houden met een langere reistijd in de spits 
gelet op de noodzakelijke prioriteit voor voetgangers, fietsers en OV.

De vijf geschetste stappen grijpen in op verschillende momenten in het 
keuzeproces van de reiziger. Ze zijn onderling afhankelijk, maar niet 
volgordelijk. We zetten ze tegelijkertijd in om gezond stedelijk leven 
voor iedereen mogelijk maken. Als het alternatief voor de auto bijvoor-
beeld niet op orde is, wordt het lastig om het parkeerbeleid anders 
vorm te geven. Tegelijkertijd zorgt alleen een goed fiets- en OV-aanbod 
niet automatisch voor ander reisgedrag. Daarnaast is de groei van de 
mobiliteit afhankelijk van de groei en de economische ontwikkeling van 
de stad en die laat zich niet precies voorspellen. Deze dynamische 
aanpak is veerkrachtig en stelt ons in staat om te gaan met wijzigende 
omstandigheden en voortschrijdend inzicht. Belangrijk onderdeel van 
deze aanpak is monitoring op zowel de effectiviteit van genomen 
maatregelen als de ontwikkeling van de mobiliteit. Zo is bijsturing 
mogelijk om de gestelde doelen te bereiken.

De mobiliteitsaanpak is een aanpak voor de komende 20 jaar. Veel grote 
investeringen vergen een lange voorbereidingstijd en kunnen niet voor 
2030 gerealiseerd worden. Er zijn onderdelen van de aanpak die al op 
korte termijn ruimte voor verandering en ontwikkeling bieden. Door het 
stimuleren van thuiswerken kan op korte termijn ruimte worden gecreëerd 
voor verdichting op kantorenlocaties doordat nieuwe werknemers of 
inwoners gebruik kunnen maken van bestaande verkeers- en parkeer-
ruimte die dan vrijkomt. Door te sturen op een mobiliteitstransitie in 
stapjes van jaar tot jaar, ontstaat ruimte die de jaarlijkse groei van de stad 
kan faciliteren. 

Visieontwikkeling in samenwerking –U Ned/MIRT
Samen met de U10, de provincie en de ministeries I&W, BZK en EZK 
werken we in het programma U Ned aan een samenhangend ruimtelijk en 
mobiliteitsbeleid. Afspraken hierover worden vastgelegd in het BO MIRT. 
In 2020 is gezamenlijk een perspectief op de ruimtelijke ontwikkeling van 
de regio opgesteld (“Utrecht Nabij; Ontwikkelperspectief verstedelijking 
en bereikbaarheid Metropoolregio Utrecht 2040, met een doorkijk naar 
2050”). Bij het maken van dit perspectief is de inbreng van de gemeente 
Utrecht gebaseerd op de vastgestelde raadsdocumenten zoals de 
Uitgangspunten RSU. Het MIRT-ontwikkelperspectief beschrijft de koers 
op hoofdlijnen en geeft richting met brede marges. Met het vaststellen 
van RSU 2040 en het mobiliteitsplan geeft de gemeente Utrecht hier 
verdere invulling aan voor het Utrechtse grondgebied. En wordt ook de 
Utrechtse inzet vastgesteld voor de verdere uitwerkingen van het 
MIRT-onderzoek, zoals gebiedsverkenningen, regionale mobiliteitsstrate-
gie en straks ook MIRT-verkenningen. Deze onderzoeken worden naar 
verwachting in 2021 afgerond.
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4. Slim bestemmen (stap 1) 

Bereikbaarheid als onderdeel van ruimtelijke planvorming
Een robuust mobiliteitsbeleid staat of valt met de keuzes in de ruimtelijke 
ontwikkeling van de stad. Omdat in Utrecht de komende jaren veel 
grotere en kleinere gebieden worden ontwikkeld, is Slim bestemmen 
een belangrijk speerpunt. We willen alleen bouwen als de bereikbaar-
heid te organiseren is en benutten verstedelijking om het mobiliteits-
systeem te versterken. De gemeente gaat stedelijke ontwikkeling en 
bereikbaarheid daarom nog meer afstemmen en samen laten optrekken. 
Dit gaat gebeuren op alle planniveaus; van ruimtelijke strategie tot 
omgevingsplan.

   

Wijzigingen ten opzichte van het hoofdstuk ‘Slim bestemmen’ 
in het mobiliteitsplan uit 2016:

• In lijn gebracht met actualisering RSU.
• Dubbele informatie zoals al in de inleiding en hoofdstuk visie staat eruit gehaald.
• Eerste paragraaf aangevuld op huidige RSU, uitgangspunten actualisering RSU  
 en kaartje met harde en zachte plancapaciteit.
• Tweede paragraaf geschrapt (Gebiedsvisies, Omgevingsvisies op gebiedsniveau  
 en UAB-gebiedsagenda’s), omdat de gebiedsgerichte aanpak terugkomt in het  
 hoofdstuk Netwerken op orde.
• Algemene (ontwerp)uitgangspunten vanuit mobiliteit voor gebiedsontwikkeling  
 aangescherpt en omgekeerd ontwerpen als uitgangspunt expliciet gemaakt
• Aangepaste 10e doel terug laten komen in tekst (we bouwen alleen als de  
 bereikbaarheid te organiseren is en benutten verstedelijking om het mobiliteits-
 systeem te versterken). 
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4.1 Ruimtelijke Strategie Utrecht

Mobiliteit steeds bepalender voor ruimtelijke planvorming
Er is een grote samenhang tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. 
De gemeente zet in op binnenstedelijk verdichten om de nabijheid  
van wonen, werken en andere voorzieningen te vergroten. Dit is al 
vastgelegd in de Ruimtelijk Strategie uit 2016. Nieuw bij het verlengen 
van de horizon van zowel de RSU als het mobiliteitsplan naar 2040 is 
dat Utrecht kiest voor het koppelen van verstedelijking aan de uitrol van 
een OV-systeem dat de ruggengraat zal vormen voor de groei van de 
stad: het Wiel met Spaken. 

In juni 2020 zijn de uitgangspunten voor de herijking van de RSU door 
de gemeenteraad vastgesteld met het document ‘Op weg naar de 
RSU’. Op basis van deze uitgangspunten vindt een afweging plaats 
voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, vanuit de ambitie van 
gezond stedelijk leven voor iedereen en rekening houdend met alle 
functies die om ruimte vragen in de stad. ‘Op weg naar de RSU’ maakt 
de volgende ruimtelijke principekeuzes met grote relevantie voor 
mobiliteit. De typologie hieronder beschrijft waar de stad zal groeien en 
geeft kaders voor de invulling ervan. De keuzes voor de specifieke 
plekken worden in de RSU 2040 nader uitgewerkt. De gemeente 
Utrecht vangt de groei van de stad op met de volgende prioritering:

1. Verdichten rondom binnenstedelijke knooppunten;
2. Verdichten bij knooppunten aan de rand van de stad en verdichten 
 binnenstedelijk waarbij groen (inclusief klein groen) en openbare  
 ruimte (specifiek pleintjes) waar mogelijk ontzien worden; waarbij hier  
 niet pas op ingezet wordt als (1) volledig benut is;
3. Buiten de stad.

De gemeente Utrecht stimuleert een groei van de werkgelegenheid  
die in aard en omvang aansluit bij de groei van de (beroeps)bevolking. 
Met ons ruimtelijk-economisch beleid dragen we bij aan het mobiliteits-
beleid, door:

1. Nabijheid: Functiemenging van wonen, werken en voorzieningen in  
 een goede mix, zodat minder (lange) verplaatsingen nodig zijn;
2. Concentratie: Intensiveren van het aantal werknemers per hectare  
 bedrijvigheid, zodat OV en voorzieningen voor deelmobiliteit met een  
 hogere kwaliteit kunnen worden georganiseerd en de sociale 
 veiligheid verbetert; 
3. Verdichten rond stedelijke knooppunten, omdat hierdoor gebruik van  
 fiets en OV gestimuleerd wordt;
4. Zoveel mogelijk de mobiliteitsvraag (in de spits) beperken door  
 middel van het stimuleren van thuiswerken (en spitsmijden) om 
 het mobiliteitssysteem te ontlasten (met name autonetwerk, OV 
 en parkeren).

Per locatie wordt gestreefd naar een optimale, passende inzet op deze 
vier punten.



46Figuur: Zachte en harde plancapaciteit voor verstedelijking tot 2040 (Bron: uitgangspunten RSU)
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Door ruimtelijke ontwikkeling te concentreren binnen de stad bieden  
we mensen meer voorzieningen binnen hun bereik. Zo zorgen we voor 
minder reisbewegingen, minder verkeershinder en minder vertraging.  
In de stad kiezen mensen vaker om te gaan lopen of de fiets of het 
openbaar vervoer te pakken. Binnenstedelijk verdichten leidt tot minder 
autoverkeer en meer draagvlak voor voorzieningen op loop- en fiets-
afstand en openbaar vervoer. Een ander positief effect van verdichting 
is dat hoge dichtheden kansen bieden om het mobiliteitsaanbod te 
versterken. Er zijn dan voldoende reizigers om bijvoorbeeld een mobi-
liteitshub in het gebied te starten en betere fiets- en OV-verbindingen 
naar omliggende gebieden te maken. Met het uitvoeren van het  
Wiel met Spaken spelen we hierop in en faciliteren we de ruimtelijke 
concentratie met een toekomstvast mobiliteitssysteem dat gezond 
stedelijk leven ook na 2030 mogelijk maakt. Het vergroten van de 
nabijheid en, het concentreren van functies biedt kansen om ook het 
goederenvervoer efficiënter te organiseren.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kenniswerkers
Werknemers stellen steeds hogere eisen aan hun werk- en leefomgeving. 
Die werknemer is een cruciale vestigingsplaatsfactor voor bedrijven. Door 
het toevoegen van wonen aan een werkmilieu krijgt de levendigheid een 
impuls, doordat er ook ‘buiten kantoortijden’ mensen aanwezig zijn en 
omdat het extra draagvlak oplevert voor voorzieningen die de
werkomgeving aantrekkelijk maken: van lunchtentjes tot mobileitshub en 
van bruisende straat tot park. Anderzijds levert dit aantrekkelijke, stedelij-
ke woonmilieus op waar veel vraag naar is.

Bron: College van Rijksadviseurs: Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij (2019)

Figuur: Ontwikkeling van een mobiliteitssysteem met één centraal knooppunt naar 

een mobiliteitssysteem met meerdere knooppunten

Utrecht Science Park
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Inbreiding is een uitdaging en een kans voor mobiliteit
Uitdagingen zitten in de beperkte ruimte; meer mensen zullen zich 
gaan verplaatsen, maar hebben ook behoefte aan meer verblijfsruimte 
en -kwaliteit. De locatie- en programmakeuzes in de RSU en de 
(toekomstige) netwerken moeten daarom zorgvuldig op elkaar worden 
afgestemd, waarbij vanuit het mobiliteitsbeleid wordt ingezet op zo  
veel mogelijk gebruik van ruimte-efficiënte vervoerwijzen, zoals lopen, 
fietsen en openbaar vervoer en duurzame en efficiënte bevoorrading. 
Dit maakt in de stad capaciteit vrij die nodig is voor de bereikbaarheid 
van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Ook leidt het tot een betere 
milieuprestatie (zoals lucht en geluid). Daarbij blijft het belangrijk ook 
inzichtelijk te maken welke infrastructuurinvesteringen nodig zijn om 
ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en de verschuiving naar 
duurzame mobiliteit te versnellen. Bij deze verschuiving is verkeers-
veiligheid een belangrijk aandachtspunt.

Slimme en duurzame mobiliteit maakt inbreiding mogelijk 
Ruimtelijke verdichting, functiemenging en knooppuntontwikkeling 
bieden kansen voor duurzame en efficiënte mobiliteit: betere exploitatie 
voor het openbaar vervoer, knooppuntontwikkeling en deelmobiliteit  
en een grotere rol voor fietsen en lopen. Hoge ruimtelijke dichtheden 
bieden kansen om de frequenties van openbaar vervoer te verhogen, 
(deel-)mobiliteitsknooppunten te versterken met voorzieningen dichtbij 
en een systeemsprong te maken van bus naar tram. Voorwaarde is dat 
er goede afstemming plaatsvindt tussen de ruimtelijke ontwikkeling, de 
OV- knooppunten en de kwaliteit van het (deel)mobiliteitsaanbod.

Thijs van Loon – VodafoneZiggo 

“We willen zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor 
onze bezoekers en werknemers en merken dat 
de auto daarbij steeds minder belangrijk wordt. 
We zijn daarom blij met de inzet van de gemeente 
op duurzame mobiliteit.”
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Mate van verdichting en gebruik vervoerwijzen in G4
De afgelopen jaren is in Utrecht ingezet op binnenstedelijke verdichting: 
ruimtelijke ontwikkeling heeft binnen de bestaande stad plaatsgevonden, 
waarmee het aantal banen en inwoners per vierkante kilometer is  
toe genomen. Utrecht staat hierin niet alleen. De vier grote steden van 
Nederland (G4) kennen een vergelijkbare ontwikkeling. De mate van 
verdichting heeft effect op het reisgedrag van inwoners en bezoekers.  
In hoogstedelijk gebied kiezen mensen vaker voor lopen, de fiets of het 
openbaar vervoer. Binnenstedelijk verdichten leidt daarom tot minder 
autoverkeer en meer draagvlak voor voorzieningen op loop- en fiets-
afstand en openbaar vervoer. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat  
het mobiliteitsaanbod aansluit op deze veranderende vraag. 
 

Stedelijkheidsklasse Dichtheid in cirkel van r = 2,3 km

Hoogstedelijk  meer dan 12.500 inwoners + banen per km2

Stedelijk 6.000 - 12.500 inwoners + banen per km2

Suburbaan 4.000 - 6.000 inwoners + banen per km2 

Laag suburbaan 2.000 - 4.000 inwoners + banen per km2

Hoogstedelijk Stedelijk Suburbaan Laag suburbaan

overig

btm overig

btm
overig overig

11%

51% 47%
41% 40%

22%
29% 32%

Figuur: Modal split per verstedelijkingsklasse (Bron: College van Rijksadviseurs)

Wittevrouwesingel
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Ruimte en mobiliteit verknopen
Ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteitsknooppunten kunnen elkaar 
versterken: een ruimtelijke ontwikkeling profiteert van de goede ver-
bindingen en een knooppunt profiteert van de extra gebruikers. Bij het  
Wiel met Spaken staat de koppeling tussen ruimtelijke ontwikkeling,  
het OV-systeem en knooppunten dan ook centraal. Het ruimtelijk 
ontwikkelgebied Merwedekanaalzone ligt niet direct bij een (groot) 
knooppunt. Hier is voor de gebiedsontwikkeling een hoogwaardige  
bus- of tramontsluiting nodig, om het gebied goed aan te sluiten  
op knooppunten.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
De gemeente ziet een goede bereikbaarheid als een gedeelde verant-
woordelijkheid van alle partijen: ontwikkelaars, gemeente en huidige  
en toekomstige gebruikers. Het realiseren van mobiliteitsvoorzieningen 
en -services ten behoeve van een goede ruimtelijke ontwikkeling is dus 
geen taak van alleen de gemeente, maar ook van de initiatiefnemers 
van een ontwikkeling. Dit wordt als uitgangspunt opgenomen in  
gebiedsvisies en omgevingsvisies.

Vredenburgplein
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4.2 Programma’s van eisen en
 omgevingsplannen

Afstemming tussen ruimtelijke functies en infrastructuurcapaciteit
Op gebiedsniveau is afstemming nodig tussen enerzijds ruimtelijke 
functies en stedenbouwkundige structuur en anderzijds goed ingepaste 
straten en fijnmazige loop- en fietsroutes. Op tactisch niveau neemt de 
gemeente de hierna volgende punten op in toekomstige gebiedsvisies 
en omgevingsvisies op gebiedsniveau. Deze werkwijze continueren we 
onder de nieuwe Omgevingswet.

Stimuleren van lopen, fietsen, openbaar vervoer, deelmobiliteit en 
efficiënt goederenvervoer
Ruimtelijke plannen moeten bijdragen aan een ruimte-efficiënt en 
duurzaam mobiliteitssysteem. Daarom hanteren we als ontwerpvolgorde: 
verblijven, lopen, fietsen, OV, deelmobiliteit, auto. Bij ruimtelijke plannen 
moet ook rekening gehouden worden met slimme en efficiënte logistiek, 
met logische distributievoorzieningen en mogelijkheden voor bundeling 
van goederenstromen.

Bereikbaarheidsrandvoorwaarden geconcretiseerd
De gemeente zorgt dat concrete bereikbaarheidseisen worden opge-
nomen in ruimtelijke programma’s van eisen en in Omgevingsplannen, 
gebaseerd op de tien doelen uit paragraaf 3.2 van het mobiliteitsplan. 
Partijen krijgen vervolgens de ruimte om deze randvoorwaarden 
concreet in te vullen met creatieve oplossingen en dit uit te werken tot 
een passend mobiliteitsconcept. Het gaat concreet om onderstaande 
eisen. Bij elk plan is het nodig deze lijst door te lopen en voor elk punt 
aan te geven hoe dit invulling krijgt óf aan te geven dat er een beter 
alternatief is, dan wel te onderbouwen waarom het niet wenselijk of 
mogelijk is de randvoorwaarde toe te passen.

Verblijven, voetganger en fiets
• De openbare ruimte in een gebied dient aantrekkelijk te zijn om te ver-
 blijven (groen, rust, ruimte, uitstraling), te spelen en een ommetje te maken.
• De openbare ruimte is goed toegankelijk, ook voor mindervaliden. 
• Ontwikkelgebieden moeten om de 50 tot 100 m voetgangers- en  
 fietsverbindingen krijgen.
• Lokale fietsverbindingen sluiten aan op het hoofdfietsnet met een  
 omrijfactor van maximaal 1,4, gerekend vanaf de voordeur (conform  
 CROW13 aanbeveling).
• Voordeuren van woningen en voorzieningen krijgen een primaire  
 oriëntatie op de voetgangers- en fietsontsluiting.
• Ontbrekende schakels in het hoofdfietsnet moeten zo vroeg mogelijk  
 worden aangelegd binnen de ruimtelijke ontwikkeling.

 
13 Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw.
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Openbaar Vervoer
• Grote ruimtelijke ontwikkelingen krijgen ontsluiting op trein, tram en/ 
 of hoogwaardig openbaar vervoer.
• Rondom (toekomstige) haltes en stations wordt ontwikkeld in hogere  
 dichtheden (woningen, werk, publiekstrekkers).
• Lokale voetgangersverbindingen sluiten aan op haltes van het  
 openbaar vervoer met een omloopfactor van maximaal 1,4, gerekend  
 vanaf de voordeur. De OV-haltes zijn zichtbaar vanuit het ontwikkel 
 gebied door heldere loop- en zichtlijnen.
• OV-haltes zijn goed toegankelijk voor alle doelgroepen.
• De (OV- of weg-) infrastructuur maakt een betrouwbare doorstroming  
 van het OV mogelijk.

Auto en (her)inrichting van straten
• Grote ruimtelijke ontwikkelingen krijgen directe aansluiting op  
 stedelijke verbindingswegen.
• De (toekomstige) capaciteit van het omliggende wegennet is rand- 
 voorwaardelijk voor de ontwikkelmogelijkheden en functionele  
 invulling van een locatie. Het gaat om de uurcapaciteit van de  
 afwikkeling, de capaciteit vanuit luchtkwaliteits- en geluidsnormen  
 de benodigde oversteekbaarheid en verkeersveiligheid. 
• De stedenbouwkundige structuur en ruimtelijke functies krijgen zo’n  
 invulling dat ze lopen, fietsen en OV-gebruik stimuleren en dat voor  
 het autoverkeer de rustige momenten en routes met meer vrije  
 capaciteit worden benut (al dan niet met bijdragen voor verkeers - 
 managementmaatregelen om zo ruimte te creëren voor extra 
 verkeersstromen van en naar de ruimtelijke ontwikkeling).
• De herinrichting van aangrenzende stedelijke verbindingswegen tot  
 stadsboulevard en inrichting van overige wegen in en bij het gebied  
 tot 30 kilometer per uur straten zijn onderdeel van de ruimtelijke  
 ontwikkeling.
• Voor goederenvervoer is maatwerk nodig om te bekijken op welke  
 wijze goederenstromen schoon, stil en efficiënt ingepast kunnen  
 worden. Laden en lossen vindt bij voorkeur inpandig plaats.

Parkeren en mobiliteitsmanagement
• De geldende fiets- en autoparkeernormen van de gemeente zijn 
 van toepassing. 
• Mobiliteitsmanagementmaatregelen en het realiseren/aanbieden 
 van  schone en (ruimte-)efficiënte vervoeropties zoals deelauto’s en  
 –fietsen zijn integraal onderdeel van een ruimtelijke ontwikkeling  
 (bijvoorbeeld als onderdeel van ontwikkel-/koop/huurovereen - 
 komsten of parkmanagement).
• Voorzieningen voor deelmobiliteit bij een ontwikkeling moeten 
 voor iedereen toegankelijk zijn door aansluiting bij MaaS (Mobility 
 as a Service). 

Algemeen
• De mobiliteitstoets van de provincie Utrecht wordt toegepast 
 bij de beoordeling van de mobiliteitssituatie bij grotere ruimtelijke  
 ontwikkelingen.

J.M. de Muick Keizerlaan (heringericht tot stadsboulevard in 2014)
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5. Anders reizen (stap 2) 

Het is belangrijk om je prettig te kunnen verplaatsen. Dat biedt kansen 
om je te ontwikkelen, om naar je werk te gaan, om vrienden te ontmoeten 
en om gezond te leven. Tegelijkertijd kan ons reisgedrag voor drukte, 
onveilige situaties en andere hinder zorgen en zijn er aanzienlijke investe-
ringen nodig om de stad en regio bereikbaar te houden. We willen 
inwoners en bezoekers daarom stimuleren om waar mogelijk minder te 
reizen (bijvoorbeeld door thuis te werken of te studeren), op een ander 
tijdstip te reizen (buiten de spits) of anders te reizen (met een duurzaam 
vervoermiddel of via een andere route). 

 

Wijzigingen ten opzicht van het mobiliteitsplan uit 2016:

• Nieuw hoofdstuk waarin beperkte info over mobiliteitsmanagement en De  
 Gebruiker Centraal uit het mobiliteitsplan 2016 is herschreven (meer vanuit  
 gebruiker ipv netwerk)
• Aanleiding herschreven, link met corona-periode gelegd
• Driedeling naar drie paragrafen vertaald (minder reizen, op ander tijdstip 
 en met gezond en gedeeld vervoermiddel)
• Beprijzen en MaaS als kaders toegevoegd 
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1 2

3
Thuiswerken (Foto: Goedopweg / Shutterstock)

Dit doen we niet alleen als gemeente. Samen met medeoverheden, 
werkgevers, onderwijsinstellingen, publiekstrekkers en aanbieders van 
mobiliteitsdiensten in de stad en regio zetten we ons in om inwoners én 
bezoekers te verleiden tot duurzame mobiliteitskeuzes. Dit noemen we 
mobiliteitsmanagement. Informatievoorziening en marketing gericht op 
anders reizen zijn ook onderdeel van deze aanpak. De coronamaatregelen 
versnellen anders reizen. Noodgedwongen werken en leren mensen 
massaal thuis. Werkgevers, onderwijsinstellingen en vervoerders maken 
afspraken over het spreiden van mobiliteit over de dag. Bovendien 
kiezen mensen vaker voor de fiets en deelmobiliteit. Werkgevers en 
werknemers lijken bereid dit “nieuwe” gedrag vast te houden, ook na 
de corona-maatregelen.

Met dit mobiliteitsplan zetten we vooral in op het stimuleren van anders 
reizen door forenzen, studenten, nieuwe bewoners en bezoekers van de 
binnenstad en evenementen. Deze doelgroepen hebben een groot 
aandeel in de drukte tijdens de spits én hebben meestal de mogelijk-
heid om hun reisgedrag aan te passen.

Figuur: Anders reizen

Paragraaf 5.1 Paragraaf 5.2

Paragraaf 5.3
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5.1 Stimuleren van minder reizen

Voor steeds meer werk- en studieactiviteiten is het niet langer nood-
zakelijk om altijd fysiek aanwezig te zijn. Samen met werkgevers, 
onderwijsinstellingen, vervoerders, publiekstrekkers en aanbieders 
van mobiliteitsdiensten maken we afspraken over het stimuleren 
van thuiswerken en thuis studeren. Hierdoor wordt er minder gereisd, 
wat de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad ten goede komt.

Richting 2040 zijn er een paar grote gebeurtenissen waarbij we ons 
extra inspannen om ander reisgedrag te stimuleren:

• Komende tijd zetten we ons extra in om de gewenste mobiliteits - 
 effecten ten gevolge van de coronamaatregelen verduurzamen: denk  
 aan meer thuiswerken en vaker buiten de spits reizen..
• Werkzaamheden in de stad zijn goede momenten om mensen extra  
 te stimuleren hun reisgedrag aan te passen. Daarom zetten we in op  
 mobiliteitsmanagement bij lopende projecten, maar werken we ook  
 aan maatregelpakketten voor bijvoorbeeld de meerjarige werkzaam 
 heden aan de ring Utrecht, Zuilense ring en NRU (2024-2028).
• Bij nieuwe grootschalige woningbouw zoals de Merwedekanaalzone  
 is het kansrijk om nieuwe bewoners andere keuzes in reisgedrag aan  
 te bieden.

Met de inzet op anders reizen proberen we mensen de mogelijkheid 
te geven meer plaats- en tijdsonafhankelijk te werken en te studeren 
met als doel om zo de drukte op het wegennet, op Utrecht Centraal 
en in het openbaar vervoer te verminderen en/of beter over de dag te 
spreiden, de uitstoot van luchtverontreiniging en geluid te beperken en 
de stad aantrekkelijker te maken en bereikbaar te houden. Mobiliteits-
management is daarvoor een relatief goedkoop middel maar alleen 
effectief als het alternatief op orde is. Daarover meer in het volgende 
hoofdstuk. 

Wittevrouwensingel
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5.2 Stimuleren van reizen op een  
 ander tijdstip

De verkeersnetwerken in en om Utrecht worden het meest belast 
tijdens de spits. Op deze momenten staan er files en zijn de treinen, 
trams, bussen wegen en fietspaden overvol. We stimuleren mensen om 
buiten de spits te reizen, zodat de druk op de netwerken beter verdeeld 
wordt en de piekdrukte lager is.

We richten ons vooral op forenzen met een kantoorbaan, studenten/
scholieren en op bezoekers van grote evenementen en de binnenstad. 
Met werkgevers en onderwijsinstellingen maken we afspraken over 
(flexibele) werk- en collegetijden. Met grote publiekstrekkers maken we 
afspraken over start- en eindtijden. Samen met aanbieders van mobiliteits-
diensten proberen we reizigers tijdig over drukte te informeren en een 
alternatief reisadvies te geven, zodat zij tijdig kunnen besluiten hoe laat te 
vertrekken. Mogelijk gaan we in de toekomst ook prijsprikkels inzetten 
om mensen te stimuleren op een ander moment te reizen. Vormen van 
deze prijsprikkels zijn belonen, beprijzen en tariefdifferentiatie.

Coronatijd bewijst dat duurzame verandering in reisgedrag mogelijk is
Uit een enquête van Goedopweg14 blijkt dat 47% van de ondervraagden in 
de regio Utrecht na de Corona-maatregelen meer thuis wil gaan werken 
dan voorheen. Als factoren met een belangrijke invloed op de keuze van 
thuiswerken worden vooral het beleid en de flexibiliteit van de werkgever 
en het hebben van een goede thuiswerkplek genoemd. Utrecht grijpt dit 
moment aan om goede afspraken met werkgevers te maken over thuis-
werken, ook in de toekomst. Vooral voor personeel dat voorheen veel op 
kantoor aanwezig was, zijn er steeds betere mogelijkheden om thuis te 
werken. Juist deze doelgroep is van grote invloed op de verkeersdrukte 
en dan met name in de spits.

Een andere belangrijke doelgroep die van invloed is op de verkeersdrukte 
- met name in de spits - bestaat uit scholieren en studenten. Voor deze 
doelgroep zijn de mogelijkheden voor digitaal onderwijs vanuit huis 
tijdens de periode met coronamaatregelen vaak flink verbeterd en er is 
ook door nagenoeg iedereen ervaring mee opgedaan. Wanneer er vaker 
gebruik wordt gemaakt van digitaal onderwijs vanuit huis dan voor de 
periode met coronamaatregelen levert dat vooral minder fietsverkeer en 
drukte in het openbaar vervoer op. 

14 Thuiswerken Resultaten enquête Thuiswerken Utrecht | 30 april 2020 door GoedOpWeg
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Anton Pijpers – Voorzitter College 
van Bestuur Universiteit Utrecht 

“De Universiteit Utrecht gaat samen met de gemeente 
en de gebiedspartners voor een goed bereikbaar 
Utrecht Science Park, waar het prettig wonen en 
werken is. We spreiden waar dat kan activiteiten en 
zetten ons gezamenlijk in om een autoluw gebied te 
ontwikkelen en OV en fiets te stimuleren. Duurzaam 
vervoer heeft de toekomst!”

Stationsplein
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Beprijzen
Er zijn veel internationale voorbeelden 
waaruit blijkt dat het beprijzen van rijdend 
gemotoriseerd (goederen-)verkeer een 
effectief instrument is om te sturen op 
reisgedrag. Uit onderstaande grafiek over 
grootstedelijk Oslo blijkt dat door het 
invoeren van het beprijzen van de auto én 
het bekostigen daaruit van het alternatief 
voor de auto (in Oslo met name het 
openbaar vervoer) de groei van de groot-
stedelijk Oslo nauwelijks meer gepaard 
gaat met een toename van het autoverkeer, 
maar vooral met een enorme toename van 
het OV-gebruik. We zijn daarom voorstander 
van de invoering van beprijzen. Zeker ook 
omdat dit instrument in de toekomst 
ingezet kan worden om te voorkomen 
dat autogebruik aantrekkelijker wordt 
doordat autorijden (o.a. door de opkomst 
van elektrisch rijden) goedkoper wordt. 
In U Ned-verband met regiogemeenten, 
provincie en Rijk onderzoeken we hoe 
dit instrument vormgegeven kan worden. 
De bijdrage aan de doelen van dit 
mobiliteitsplan is daarbij een belangrijk 
gemeentelijk criterium.

Oslo has broken the link between cars and growth

Figuur: Trendbreuk gebruik vervoerwijzen in Oslo
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We stimuleren dat mensen kiezen voor gezonde, actieve en gedeelde 
vormen om zich te verplaatsen. Lopen, fietsen en het gebruik van 
openbaar vervoer en deelmobiliteit (en/of combinaties van deze 
vormen) hebben de voorkeur boven het gebruik van de (eigen) auto. 
Daarom investeren we in het ondersteunende netwerk (hoofdstuk 6) 
voor deze vormen van mobiliteit. In samenwerking met werkgevers, 
onderwijsinstellingen en vervoerders richten we ons direct tot specifieke 
doelgroepen (forenzen, bezoekers, studenten) om anders reizen te 
stimuleren. Samen kunnen we de reizigers beter faciliteren (bijvoorbeeld 
door het gebruiken van mobiliteitsbudgetten en aanpassen van college-
tijden) om anders te reizen.

Deelmobiliteit 
We zetten in op het versnellen van de transitie van bezit naar gebruik 
van gezonde, duurzame en ruimte-efficiënte vormen van mobiliteit. 
Door het delen van voertuigen worden deze voertuigen beter benut  
en is bij voldoende gebruik minder ruimte nodig voor het stallen of 
parkeren. Om het gebruik van deelmobiliteit te stimuleren, bieden we 
deelmobiliteit op een digitaal laagdrempelige manier stadsbreed aan op 
buurtniveau, als volwaardig alternatief voor de eigen auto. We hebben 
extra aandacht voor de beschikbaarheid, de locaties en voor gemakkelijk 
gebruik. De locaties waar deelvoertuigen opgehaald, weggebracht en 
gestald kunnen worden, sluiten goed aan op de netwerken van fiets, 
OV en auto, zodat het aantrekkelijk is om (een deel van) de reis per
deelvoertuig te maken.

5.3 Stimuleren van 
 (combinaties van) gezonde 
 en gedeelde vervoerwijzen

Autodelen
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dan nu in op een multimodale reis met geïntegreerde abonnementen 
en tarieven, P+R via MaaS, aanbieden van deelmobiliteit bij de P+R 
en deze reismogelijkheid samen met werkgevers en organisatoren 
van evenemen- ten actief te promoten bij werknemers en bezoekers. 
Hierdoor wordt de overstap via de P+R voor een deel van de bezoekers 
en forenzen aantrekkelijker dan doorrijden naar de eindbestemming.

Werkgevers en onderwijsinstellingen hebben veel invloed op het reis-
gedrag van hun werknemers, studenten en bezoekers. Door het anders 
inrichten van het eigen mobiliteitsbeleid of anders roosteren ontstaat er 
ruimte voor anders reizen. Vanuit Goedopweg wordt intensief samen-
gewerkt met werkgevers, onderwijsinstellingen, maar ook met vervoer-
ders en medeoverheden om deze verandering te realiseren. Juist de 
Corona-crisis laat zien dat het anders kan. We zetten in op drie sporen: 

• ondersteuning van organisaties op maat en een gebiedsgerichte en  
 branchegerichte benadering. 
• We stimuleren onderwijsinstellingen om dakpansgewijs te roosteren,  
 zodat de vraag naar mobiliteit beter wordt verspreid over de dag. 
• Werkgevers stimuleren we om het complete mobiliteitsbeleid zo in te  
 richten dat medewerkers plaats en tijd onafhankelijk kunnen werken  
 en worden gestimuleerd vooral te kiezen voor (combinaties van)  
 gezonde en gedeelde mobiliteit. 

Grote veranderingen (een verhuizing, de herinrichting van een straat, 
het behalen van het rijbewijs, etc.) zijn kansrijke momenten voor 
overstappen op deelmobiliteit. Daarnaast wordt het gebruik van deel-
mobiliteit aantrekkelijker als het onderdeel vormt van breder aanbod 
van mobiliteitsdiensten in de vorm van Mobility as a Service (MaaS).

Om te komen tot grootschalig én verantwoord gebruik gaan we sturen 
op de integratie van deelmobiliteit in ons mobiliteitssysteem, het 
stimuleren schone en gezonde deelmobiliteit, maar ook op het borgen 
van maatschappelijke waarden als veiligheid, duurzaamheid en inclusi-
viteit. Daarom ontwikkelen we een set aan spelregels en verankeren dat 
in de regelgeving. We zetten in op een systeem met vergunningen. 

Goederenvervoer
Bevoorrading van winkels en andere logistieke stromen stimuleren 
we meer gebruik te maken van vervoer over water, meer te bundelen, 
data-gedreven toegang tot (bepaalde delen en tijden van) de stad en 
indien mogelijk gebruik te maken van kleinere en schonere voertuigen.

Doelgroepgerichte aanpak anders reizen
We richten ons voornamelijk op routinematige reizigers onder de 15 
kilometer (van hun woon-werkverkeer) die nu nog met de auto (in de spits) 
reizen. Routinematige reizigers hebben veel impact op de bereikbaarheid 
van Utrecht. Het zijn deze reizigers, die zonder navigatie gedurende de 
werkweek veelvuldig met de auto reizen, die we willen verleiden minder te 
reizen (thuiswerken), buiten de spits te reizen of op een andere manier te 
reizen (fiets, e-bike of OV). Dit laatste bereiken we door reisinformatie te 
verbeteren en de fietsstimuleringscampagnes (in samenwerking met de 
provincie, voorbeeld: IkFiets). Ook zorgen we ervoor dat deze doelgroep 
via probeeraanbod ervaring kan opdoen met andere vormen van mobiliteit. 
Bezoekers die toch met de auto komen proberen we te verleiden deze in 
een P+R nabij de Ring Utrecht te parkeren. Hiervoor zetten we veel meer 
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Mobility as a Service (MaaS): multimodaal reisadvies op maat
MaaS gaat om het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke 
vervoer via apps. Bijvoorbeeld de deelfiets, -auto, -scooter, trein, tram, 
bus of taxi en wellicht ook de eigen auto of fiets en de parkeerplek. MaaS 
speelt daarmee een belangrijke rol bij het stimuleren van het gebruik van 
deelmobiliteit. MaaS gaat over een verschuiving in mobiliteit, waarbij 
mensen niet langer betalen voor het bezit van vervoermiddelen, maar 
voor het gebruik ervan. Een MaaS-dienstverlener biedt op maat gemaakte 
reismogelijkheden aan zijn klanten, zodat zij een zorgeloze reis van 
deur-tot-deur kunnen maken met bijvoorbeeld (een combinatie van) 
deelauto’s, deelfietsen en openbaar vervoer. Gebruikers kunnen deze 
reismogelijkheden in één app plannen, boeken en betalen, waardoor het 
gemakkelijker wordt om van de verschillende (deel)vervoersmogelijk-
heden in de stad gebruik te maken. Voor elke reis is een aanbod beschik-
baar dat is afgestemd en op maat gemaakt op de wensen van de reiziger, 
waardoor het gehele concept van het gebruik van deelmobiliteit een 
aantrekkelijk alternatief is voor de privéauto. De omslag van bezit 
naar het gebruik van vervoermiddelen kan zorgen voor een efficiëntere 
benutting van vervoermiddelen, waardoor er minder vervoermiddelen 
nodig zijn en het totale ruimtebeslag afneemt. We verwachten daarnaast 
dat MaaS kan bijdragen aan een efficiënter en robuuster mobiliteits-
systeem, doordat het kan helpen bij het verminderen van drukte en  
een verschuiving richting duurzamere vervoerwijzen.
De gemeente stimuleert de ontwikkeling van MaaS en (als onderdeel 
daarvan) het vergroten het aanbod en gebruik van deelmobiliteit. 

Eerste ‘mobility as a service’-pilot (MaaS) van Nederland startte in september 2020 

in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern
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6. Netwerken op orde (stap 3)

• Voor auto is het beleid ongeveer gelijk gebleven. Concrete ingrepen in 
 wegennet zit bij hoofdstuk Slim Sturen.
• Teksten over innovatie en nieuwe vervoerwijzen zijn nu verspreid over de 
 thema’s waar ze bijpassen (b.v. bij fiets, auto, Slim sturen, Anders reizen, etc.),  
 zodat de samenhang met de beleidsinzet op die thema’s logischer is.
• Knooppunten is als apart thema vervallen omdat de inhoud dubbelt met 
 wat bij OV, de multimodale reis en Slim bestemmen is opgenomen. 
• Kader over routes voor nood- en hulpdiensten toegevoegd.

 

Wijzigingen ten opzichte van het mobiliteitsplan uit 2016:

• Dit hoofdstuk bevat een selectie van de originele hoofdstukken Slimme Routes  
 en Slim Regelen, alles wat betrekking heeft op het functioneren van netwerken.
• Voor voetganger is de beleidsinzet ongewijzigd. Toegevoegd is het belang om  
 meer ruimte voor verblijven te creëren.
• Voor de fiets is toegevoegd/extra benadrukt dat het stationsgebied en de  
 binnenstad worden ontzien d.m.v. spreiden en parallelle routes. Niet nieuw,  
 maar wel explicieter en urgenter.
• Voor OV is het 3-knopenmodel vervangen door het Wiel met Spaken met een  
 zwaarder wiel en ook zwaardere spaken vanwege de grotere opgave 2040.  
 Daardoor is alle tekst aangepast.
• Geen keuze voor de tram over de binnenstadsas: Wiel met Spaken dient te  
 zorgen voor spreiding OV, waardoor tram vanuit capaciteitsoverwegingen niet  
 meer noodzakelijk is.
• Nieuw is de multimodale reis als extra alternatief voor de auto.
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Mobiliteitsconcept Wiel met Spaken 
Als basis voor het Utrechtse multimodale mobiliteitsnetwerk 
kiezen we voor het Wiel met Spaken en een schaalsprong 
voor de fiets. De principes hierbij zijn:

1. Een fijnmazig netwerk van hoofdfietsroutes verbindt 
wijken, knooppunten en bestemmingen in stad en regio 
door middel van logische, directe en aantrekkelijke routes. 
Door de fijnmazigheid ontstaan er routekeuzemogelijkhe-
den voor de fietser, waarmee de drukte over het netwerk 
wordt verspreid. Dit hoofdfietsnetwerk sluit naadloos aan 
op de regionale fietsroutes.

2. Het wiel is bedoeld voor de stromen die niet in de stad 
(en het centrum) hoeven te zijn. OV-knooppunten aan het 
wiel zorgen voor de overstap van reizigersstromen uit de 
regio naar bestemmingen aan het wiel. Goede fietsroutes 
maken deze OV-knooppunten ook aantrekkelijk vanuit de 
meeste wijken en de regio, om over te stappen op een 
spaak (trein, tram of bus) of een verbinding via het wiel. 

3. De spaken zijn bedoeld om snel bestemmingsverkeer 
vanuit de regio naar de stad (en in het bijzonder het centrum 
en de nationale knoop Utrecht Centraal) te brengen. 

4. Vanuit P+R-locaties in de regio kunnen reizigers via ofwel 
met de (deel)fiets verder naar de bestemming, ofwel met 
een spaak naar het stationsgebied of de binnenstad reizen, 
ofwel met een verbinding via het wiel naar een bestemming 
aan het wiel (bijvoorbeeld de economische kerngebieden). Conceptueel multimodaal netwerk 2040
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6.1 Voetganger: meer ruimte, 
 gebruik stimuleren en 
 veiliger maken

Voetganger is meest duurzame vorm van mobiliteit
In een compacte, groeiende stad is lopen een belangrijke vervoerwijze. 
Het heeft de meest positieve maatschappelijke effecten: het is gezond, 
milieuvriendelijk, energievriendelijk, ruimte-efficiënt, het vergt beperkte 
investeringen in de infrastructuur vergeleken met andere vervoerwijzen, 
het versterkt sociale veiligheid en cohesie op straat, en voetgangers-
drukte versterkt het economisch functioneren van winkels.

Alle bestemmingen in de stad zijn voetgangersvriendelijk te bereiken. 
Elke verkeersdeelnemer begint en eindigt zijn reis als voetganger. 
Daarom moeten alle bestemmingen in de stad goed toegankelijk zijn 
voor voetgangers, ook voor mensen met een beperking (minder validen, 
mensen met rolstoelen of kinderwagens, visueel gehandicapten). Zo 
kan iedereen zich vrij bewegen in de stad. Kruispunten moeten goed 
oversteekbaar zijn, met korte oversteeklengtes en wachttijden. Bij 
nieuwe ontwikkelingen moet het voetgangers netwerk een maaswijdte 
krijgen van 50 tot 100 meter. Dit stelt eisen aan de doorwaadbaarheid 
van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Ook in de bestaande delen van 
de stad moet zo veel mogelijk worden aangesloten bij fijnmazigheid, 
ook rondom grootschalige infrastructuurbundels zoals snelwegen, 
sporen en waterwegen.

Dit soort knelpunten met te weinig ruimte voor voetgangers pakken we aan
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Om de stad als één samenhangend geheel te laten functioneren en 
het omliggende landschap toegankelijk te maken, moeten deze 
barrières zonder hinder gepasseerd kunnen worden. Dit vergt aanleg 
of verbetering van passages met het Amsterdam-Rijnkanaal, de 
snelwegen en de spoorlijnen. 

Prioriteit voor de voetganger in A-zone, rondom knopen en 
belangrijke bestemmingen
De voetganger krijgt een centrale plek in de hele stad. In de A-zones 
(centrum Utrecht, Utrecht Science Park en Leidsche Rijn Centrum) is de 
voetganger (samen met de fietser) hoofdgebruiker. Dit vergt een extra 
hoge kwaliteit voor voetgangers. In de binnenstad en in Utrecht Science 
Park wordt het voetgangersgebied vergroot. In de binnenstad is ook 
buiten het voetgangersgebied meer aandacht voor de voetganger 
nodig. De voor voetgangers beschikbare ruimte is vaak erg beperkt, 
terwijl het aantal bezoekers aan de binnenstad nog sterk zal toenemen. 
We gaan op zoek naar een passende vorm om de fietser in het voet-
gangersgebied ‘te gast’ te laten zijn, rekening houdend met drukte op 
bepaalde tijden, veiligheid en sociale veiligheid in de rustige uren.

Moreelsebrug bij station Utrecht Centraal Voetgangersruimte Mariaplaats
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Voetgangersnetwerken
Ook voor voetgangers denken we in netwerken, maar wel in de eerste 
plaats op lokale schaal. Om lopen aantrekkelijker te maken, is een zeer 
fijnmazig netwerk nodig, met korte en directe routes die aansluiten op 
voorkeuren van de voetganger. Die worden zo ingericht, dat deze 
vanzelfsprekend en begrijpelijk zijn. We gaan voetgangersnetwerken en 
verbeter¬programma’s op lokaal niveau per wijk uitwerken. Op basis 
daarvan en in samenhang met andere netwerken voor fiets, auto en 
openbaar vervoer kan op wijkniveau bepaald worden welke routes op 
wijkniveau verbeterd zullen worden. Bij het uitwerken en uitvoeren van 
een verbeterprogramma wordt de nadruk gelegd op:
• Bereikbaarheid en voetgangersvriendelijkheid van het 
 wijkwinkelcentrum
• Veilige schoolomgeving en schoolroutes
• Routes rondom verzorgingshuizen
• Groen in de wijk en verbindingen naar parken en groengebieden  
 (i.s.m. het Meerjaren Groenprogramma)

Voetgangersvriendelijke routes naar attractiepunten
Plekken die voetgangers aantrekken, moeten beter worden verbonden 
met de wijken. Dan gaat het niet alleen om de A-zones, maar ook om 
stations, winkelcentra, scholen, ouderencentra, gezondheids- en 
sportcentra en parken in de hele stad. De gemeente verbetert hiertoe 
de wandelroutes (veilig, ruim, logisch, aantrekkelijk en obstakelvrij). Dit 
maakt dat inwoners en bezoekers op vanzelfsprekende wijze te voet 
hun bestemmingen kunnen bereiken.

Job Haug - Solgu

“Niet alle wegen hoeven toegankelijk te zijn 
voor iedereen. Het is van belang dat voetgangers
in staat worden gesteld om zich via bruikbare, 
veilige en logisch gelegen voetpaden te 
verplaatsen van A naar B.”
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Meer ruimte voor verblijven
Met de groei van de stad komen er ook meer bewoners en mensen 
die in de stad werken, naar school gaan en een voorziening of winkel 
bezoeken. Deze mensen hebben allemaal behoefte aan een aantrekkelijke 
omgeving. Er is dus (evenredig) meer ruimte nodig voor verblijven; dit 
kan ruimte zijn voor bankjes om rustig te zitten, terrassen, speelruimte, 
groen en soms ook vrije ruimte om even stil te staan en om je heen 
te kijken. Deze ruimte voor verblijven is nodig in centrumgebieden 
(A-zones), zoals de binnenstad en bij winkelcentra, maar ook in de 
eigen straat of net om de hoek. Op plekken met schaarse ruimte, 
vooral in de binnenstad en in de vooroorlogse wijken moet deze 
ruimte gezocht worden door het verkleinen en vergroenen van de 
ruimte voor verkeer en parkeren.

Ruimte voor recreatief lopen en sporten
Ter ondersteuning van een gezonde leefwijze is het wenselijk om goede 
voetgangers-verbindingen te maken vanuit woon- en werkgebieden 
naar recreatiegebieden, voor wandelen en/of sporten. Ook worden de 
recreatieve verbindingen langs bijvoorbeeld waterstructuren verbeterd: 
voetgangersroutes langs en over de Vecht, Kromme Rijn, Vaartsche 
Rijn, Merwedekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal en de Leidsche Rijn. Dit 
vergroot de reikwijdte van voetgangers, zodat mensen optimaal kunnen 
profiteren van de landschappelijke kwaliteiten in en rond de stad. 
Hierbij is het logisch om voor wandelroutes aan te sluiten bij de groene 
structuren in de stad. Daarnaast is het belangrijk om ook in de eigen 
wijk voldoende ommetjes te hebben. 

Confrontatie toekomstbeeld voetganger met de huidige situatie
De belangrijke speerpunten voor de voetganger zijn:
• Uitbreiden voetgangersgebied binnenstad en Utrecht Science Park
• Beter verbinden van de binnenstad met omliggende wijken 
 (aanloopstraten) en station Vaartsche Rijn
• Verbeteren voetgangersvriendelijkheid rondom trein stations en  
 OV-knooppunten en andere belangrijke bestemmingen (winkelcentra,  
 scholen, ouderencentra, gezondheidscentra en sportcentra)
• Opheffen of verminderen van barrières (grote wegen, trambanen,  
 spoorlijnen, waterwegen) met nieuwe passages en verbetering van  
 bestaande passages 
• Vergroten van de ruimte en verbeteren positie van voetgangers in de  
 historische binnenstad buiten het voetgangersgebied, onder andere  
 door het verminderen van de barrièrewerking van de binnenstadsas.

Voetgangersvriendelijke ruimte naar en bij 

attractiepunten, zoals scholen
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6.2 Fiets: meer ruimte om de groei  
  te faciliteren, drukte spreiden  
  met nieuwe routes 

Op weg naar wereldfietsstad
Fietsen is (met lopen) een duurzame vervoerwijze als het gaat om 
gezondheid, milieueffecten, energiegebruik, ruimtebeslag en infra-
structuurkosten. Utrecht kiest er voor om fietsstad van wereldklasse te 
worden. Voor de nieuwe generatie stadsbewoners en bezoekers is de 
fiets hét vervoersmiddel. De opkomst van de elektrische fiets maakt 
fietsen over steeds langere afstanden aantrekkelijk. Circa 70% van alle 
verplaatsingen in, van en naar Utrecht zijn potentiële fietsverplaatsingen 
(korter dan 15 kilometer). 

Vredenburg, de drukste fietsroute van Nederland
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Schaalsprong fiets
Door het ingezette beleid groeit het fietsgebruik met 3 tot 5% per jaar. 
Dat betekent dat er in 2040 75% meer fietsers zijn in Utrecht dan in 2015. 
Deze fietsers komen voor en belangrijk deel uit de regio. Om deze enorme 
groei van de fiets te faciliteren zetten we in op de schaalsprong fiets:

We zetten in de stad in op: 
1. Het spreiden van de dikke fietsstromen door het uitbreiden van het

netwerk met nieuwe schakels. Het Utrechtse hoofdfietsnetwerk zorgt 
ervoor dat fietsers zich gebalanceerd spreiden over verschillende 
routes naar en door de stad zodat de verwachte fietsgroei kan 
worden opgevangen. Dit vereist fijnmazigheid in het netwerk zodat 
ook uit meerdere routes gekozen kan worden. Deze nieuwe routes 
worden gerealiseerd door straten te transformeren tot fietsstraten, 
door nieuwe verbindingen aan te leggen en soms door nieuwe 
bruggen en/of tunnels om barrières te slechten zodat niet iedereen 
langs dezelfde drukke route hoeft te fietsen. 

2. Veel routes in de stad worden drukker. We passen fietsroutes aan 
en beter in de omgeving om de groei van fietsstromen veilig, zonder 
hinder en overlast, passend bij de omgeving te faciliteren. Het gaat 
deels om verbreding, deels om weginrichting en oversteekbaarheid.

3. We sturen op het spreiden van stromen door de prioriteit voor de  
 fietser te verbeteren bij fietsroutes met kruisingen met onder  
 andere stedelijke verbindingswegen en door waar mogelijk te kiezen  
 voor rotondes of voorrangspleinen.

4. De gemeente blijft werken aan een cultuur van verkeersveilig 
fietsgedrag. Om met het stijgende aantal fietsers de verkeersveilig-
heid onderling en met andere verkeersdeelnemers te borgen, is 
aandacht nodig voor de fietsvaardigheden en het gedrag van 
bewoners en bezoekers van onze stad. 

Niet alle plekken in de stad hebben voldoende ruimte voor grote 
fietsstromen en gestalde fietsen. Met name in de binnenstad (gehele 
binnenstadsas) en in het stationsgebied rondom station Utrecht 
Centraal (Smakkelaarsveld, Van Sijpestijntunnel) is het niet mogelijk 
of wenselijk om verdere groei op te vangen. We creëren nieuwe routes 
om de stedelijke drukte van de binnenstad heen en bieden zo een 
alternatief voor fietsroutes door winkelstraten of routes met veel drukke 
kruisingen. Route ‘om de noord’ via de Herenweg, Kaatstraat en 
Griftpark en via de Weerdsingel zijn een voorbeeld voor fietsers tussen 
Utrecht Noordwest en Utrecht Science Park, evenals de route ‘om de 
zuid’ via Galgenwaard, Koningsweg en Ledig Erf voor fietsers tussen 
Utrecht Zuidwest en het Utrecht Science Park. Met een tunnel bij de 
Nicolaas Beetstraat kunnen reizigers uit Zuidwest makkelijker naar de 
fietsenstalling onder het stationsplein en naar de binnenstad. Daarnaast 
wordt ook ingezet op het gebruik van andere stations dan Utrecht 
Centraal, zowel met fietsroutes als fietsvoorzieningen (stallingen, 
deelsystemen). Ook hierdoor wordt de druk op het fietsnetwerk in 
de binnenstad en rondom Utrecht Centraal verminderd.

Nieuw toegevoegde fietsonderdoorgang Spinozabrug
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Hoofdfietsroutes sluiten aan op regionaal fietsnetwerk en 
P+R-voorzieningen
De groei van het fietsverkeer komt ook vanuit de regio. Er is een grote 
potentie voor meer fietsgebruik op afstanden tot 15 kilometer en 
daarmee het verminderen van het autoverkeer dat de stad in en uit rijdt. 
De hoofdfietsroutes in de gemeente Utrecht sluiten aan de randen van de 
stad aan op het regionale fietsnetwerk van de omliggende gemeenten 
(U10) en de provincie Utrecht. Hiermee vormen de hoofdfietsroutes 
logische en vanzelfsprekende schakels in het regionale fietsnetwerk. 
Het regionale fietsnetwerk biedt ook snelle en comfortabele verbindingen 
van P+R-voorzieningen naar de economische kerngebieden en/of naar 
de eigen woning. Hiervoor zetten we in overleg met de provincie
en buurgemeenten in op nieuwe schakels naar Zeist (langs A28 in 
combinatie met een nieuwe OV-route), naar Nieuwegein Galecop, en op 
betere oversteken van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) richting 
Hilversum en Maartensdijk. We zorgen dat de fietssnelwegen uit 
Hilversum, Amsterdam (van Dam tot Dom), Woerden, IJsselstein en 
Veenendaal en Amersfoort goed aansluiten op de hoofdfietsroutes 
in de stad. Ook bedrijventerreinen worden goed aangesloten op het 
stedelijke en regionale fietsnetwerk door verbetering van fietsroutes 
en nieuwe verbindingen.

Verschil tussen hoofdfietsroutes en doorfietsroutes
Hoofdfietsroutes vormen het fijnmazige fietsnetwerk door de stad. Voorkeur 
gaat uit naar asfaltverharding en de maaswijdte van het netwerk bedraagt 
400 meter, soms langs drukke straten. Zie voorbeeld Vleutenseweg.

Doorfietsroutes zijn bedoeld als exclusieve, snelle verbindingen voor 
langere afstanden langs routes met minder autoverkeer (en om de 
binnenstad heen). Het gaat om extra brede paden met asfaltverharding. 
Zie voorbeeld Troelstralaan.

Voetgangers- en fietsbrug De Gagel Overvecht (over NRU)
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Fijnmazig en hoogwaardig hoofdfietsnetwerk voor keuzevrijheid
Het hoofdfietsnetwerk is het fijnmazige, stadsbrede fietsnetwerk: veilig, 
comfortabel, ruim, herkenbaar en verdicht rondom de OV-knopen. Ook 
vragen verschillende soorten fietsers om een gedifferentieerd aanbod aan 
fietsvoorzieningen. Dit vergt een fietsnetwerk met onderscheid in fijn-
mazige, rustige bestemmingsroutes en snelle fietsroutes. Een deel van de 
hoofdfietsroutes is geschikt voor dikke stromen vanuit de regio en tussen 
de wijken en knooppunten, met minimale stops (verkeers lichten) en korte 
wachttijden bij verkeerslichten. Het verbindt de regio met de economische 
kerngebieden in de stad, maar het biedt ook lange afstandsrelaties 
binnen de stad. Ook vrachtvervoer per fiets maakt voornamelijk gebruik 
van deze voor grote stromen fietsers geschikte routes.

Een ander deel van de hoofdfietsroutes is rustiger en niet primair gericht 
op een vlotte doorstroming en bestemmingen in de wijken. Deze routes 
faciliteren vaker lokaal fietsverkeer en zijn aantrekkelijk voor langzamere 
fietsers (‘8-80 jaar’). De omgeving ervaart hiervan niet of nauwelijks 
overlast. De routes volgen meestal rustige straten of groene verbindingen 
en liggen bijvoorbeeld in de nabijheid van scholen. Ze fietsen comfortabel, 
waarbij ze zo min mogelijk conflicten met andere vervoerwijzen 
tegenkomen. De hoofdfietsroutes door de binnenstad faciliteren primair 
het bestemmingsverkeer naar de binnenstad, maar sommige routes 
van oost naar west en vice versa blijven logischerwijs via de 
binnenstad lopen. 

Bromfiets, snorfiets, vrachtfiets, hoge snelheidsfiets en E-scooter
Utrecht wil daar waar het kan snorfietsers (verplicht) en de hoge 
snelheidsfiets (boven 30 kilometer per uur) op de rijbaan laten rijden. 
Utrecht pleit ervoor dat de hoge snelheidsfietser met aangepaste 
snelheid gewoon op het fietspad mag fietsen. Dit maakt mogelijk het 
gebruik van de hogesnelheidsfiets aantrekkelijker. De bromfiets rijdt 
inmiddels al op de rijbaan. We pleiten voor een landelijke helmplicht 
voor snorfietsers op de rijbaan én het fietspad, ten behoeve van de 
verkeersveiligheid en eenduidigheid. Scooter- en snorfietsgebruikers 
stimuleren we te kiezen voor de (elektrische) fiets of het OV. Als er geen 
alternatief voor de scooter is, pleiten we voor een e-scooter, omdat dit 
past in het streven naar geheel emissieloze mobiliteit. In fietsenstallingen 
houden we rekening met deze afwijkende fietstypen door hier een deel 
van de stallingscapaciteit voor in te richten.

We juichen het gebruik van vrachtfietsen in plaats van de bestelauto 
toe. Deze dienen zich te gedragen conform de categorie waartoe ze 
behoren (bromfiets of gewone fiets). 

Hoofdfietsroute langs de Leidseweg
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Sturen op gedrag
Het aanbieden van nieuwe of verbeterde routes betekent niet automa-
tisch dat fietsers hun routekeuze aanpassen. We zullen fietsers actief 
op nieuwe mogelijkheden moeten wijzen. Hiervoor gebruiken we 
campagnes, informatie op straat bij keuzepunten, werkzaamheden 
benutten om alternatieve routes onder de aandacht te brengen. We 
passen dit toe bij de herinrichting van de Voorstraat. Randvoorwaarde 
is dat de alternatieve route ook daadwerkelijk kwalitatief een alternatief 
is, zowel wat betreft comfort als doorstroming. We realiseren ons dat 
verschillende fietsers op basis van eigen voorkeuren uiteindelijk een 
keuze voor de route maken. Dit kan per fietser zelfs per moment 
verschillen, afhankelijk van het weer, motief, haast, beleving van 
reistijd, of andere redenen.

De groei van de fiets past in de stad
Met 1) de uitbreiding van het netwerk, alternatieve routes om het centrum 
heen, de mogelijkheid tot spreiden door het fijnmazige fietsnetwerk, 2) 
het verbeteren van bestaande routes, goede aansluitingen op regionale 
verbindingen, 3) sturen op doorstroming met prioriteit bij kruisingen en 
het actief promoten van alternatieve routes maken we een groei van het 
fietsgebruik in, van en naar Utrecht met 75% mogelijk en faciliteren we 
de verstedelijkingsopgave en de mobiliteitstransitie in de stad. 

Josien van Breda - 
Parkmanagement Lage Weide

“Zorg voor een goede fietsbereikbaarheid van Lage 
Weide en wij zorgen ervoor dat onze werknemers 
meer gaan fietsen. Zo zorgen we samen voor een 
bereikbaar Utrecht.”
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Confrontatie toekomstbeeld fiets met de huidige situatie
Uit een vergelijking van het toekomstbeeld met de huidige situatie op 
straat, komt een aantal opgaven naar voren voor het fietsnetwerk. Zie ook
de figuur op de vorige pagina. De opgaven zijn als volgt samen te vatten:

• Alternatieve, parallelle fietsroutes om de binnenstad heen, o.a. ‘om  
 de noord’ via Herenweg – Griftpark - Voorveldsepolder en via de  
 Weerdsingel en ‘om de zuid’ via Galgenwaard - Koningsweg –  
 Ledig Erf – Vondellaan.
• Ontlasten omgeving Utrecht Centraal (Van Sijpesteijntunnel/
 Smakkelaarsveld) door een verschuiving naar de Daalsetunnel 
 (om de noord) en de Nicolaas Beetstunnel richting fietsenstalling  
 stationsplein oost. 
• Nieuwe schakels in fietsnetwerk om tangentiele routes tussen Utrecht  
 Science Park, knooppunt Lunetten en Zuidwest, van en naar station  
 Lunetten, langs de Waterlinieweg, via nieuwe bruggen over het 
 Merwedekanaal, nieuwe bruggen over Amsterdam-Rijnkanaal (Lage  
 Weide en mogelijk A12-zone), nieuwe spoorkruisingen bij Nicolaas  
 Beetsstraat en 2e Daalsedijk.
• Verbreden, transformeren en aantrekkelijker maken van veel fietsroutes  
 in de stad om de groei veilig en zonder overlast voor omgeving op 
 te vangen.
• Verbeteren en uitbreiden van fietsroutes en stallingsvoorzieningen naar  
 en bij OV-knooppunten.
• Verbeteren prioriteit bij kruisingen van hoofdfietsroutes en de stedelijke  
 verbindingswegen.
• Ontlasten Heidelberglaan in Utrecht Science Park door logischer routes  
 via Cambridgelaan en Leuvenlaan.
• Ontlasten Weg tot de Wetenschap door nieuwe fietsroute Lunetten  
 – Mytylweg – Utrecht Science Park met een brug over de Kromme Rijn
• Uitbreiden van de inpandige stallingscapaciteit en (tijdelijke) buiten - 
 stallingen in de binnenstad.
• Handhaving van onveilig en belemmerend gestalde fietsen rondom  
 Utrecht Centraal en in de binnenstad (mits er voldoende stallings - 
 capaciteit in de omgeving is).

• Veiligere fietsroute over de Amsterdamsestraatweg.
• De regionale en snelfietsverbindingen zoals met U10 en provincie  
 afgesproken. We zorgen dat verbeteringen in het fietsnetwerk goed  
 aansluiten bij het regionale fietsnetwerk.
• Ontlasten Kanaalwegroute langs de Merwedekanaalzone door in te  
 zetten op parallelle routes (Jufaseweg en Europalaan), mede voor  
 betere ontsluiting van Kanaleneiland-Zuid.
• Verbeteren van de fietsverbindingen van grootschalige woning-
 bouwlocaties (o.a. Merwedekanaalzone en Beurskwartier) naar 
 parkeerlocaties. 

Fietsroute via Oosterspoorbaan
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Fiets en openbaar vervoer bij station Driebergen-Zeist

Dafne Schippersbrug, de fiets- en wandelbrug over 

het Amsterdam-Rijnkanaal 

Peter van Bekkum - Fietsersbond

“De Fietsersbond is blij met dit nieuwe mobiliteits-
plan, waarmee Utrecht werkt aan robuuste  
verbindingen voor snelle en zware fietsen, een  
compleet netwerk van vlotte doorfietsroutes en  
superveilige 30 kilometer per uur straten voor  
alle 8-tot-88-fietsers.”
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6.3 Systeemsprong OV, stimuleren  
 openbaar vervoer op de 
 langere afstanden

Groei van de stad vraagt om systeemsprong in openbaar vervoer 
Een goed functionerend openbaar vervoer – over langere afstanden, 
binnen de regio én in de stad – is cruciaal om de doelen van dit 
mobiliteitsplan te bereiken. De groei van Utrecht door inbreiding biedt 
kansen voor openbaar vervoer (hoge frequenties, snelle verbindingen). 
Rijk, provincie en stad concluderen samen in U Ned dat optimalisaties 
in het bestaande openbaar vervoersysteem niet voldoende zijn om de 
groei van de stad te faciliteren. Een systeemsprong is nodig vanwege 
de groeiende reizigersstromen, vooral naar Utrecht Science Park en 
het centrum van Utrecht. In U Ned zijn dan ook de doelen geformuleerd 
om Utrecht Centraal te ontlasten, de bereikbaarheid van het Utrecht 
Science Park te vergroten en de ontwikkeling van nieuwe woon- en 
werklocaties mogelijk te maken. Daarnaast is het vanwege de leefbaar-
heid en verblijfskwaliteit gewenst het aantal (bus)voertuigbewegingen 
door de binnenstad niet verder te laten groeien. De doorstroming staat 
nu ook al op verschillende plekken onder druk. Ook vormen goed 
ontworpen en ingepaste OV-knooppunten en haltes interessante 
plekken voor een aantrekkelijke stad door hun goede bereikbaarheid 
te voet en per fiets.

Groei OV vertraagd door Corona
De Corona-maatregelen hebben geleid tot een grote teruggang in het 
aantal OV-reizigers tot ongeveer 50% van het aantal voor Corona in 
dezelfde periode een jaar eerder. Deze teruggang komt door enerzijds een 
gevoel van onveiligheid in het OV (kans op besmetting) en anderzijds door 
de grote mate van thuiswerken van met name kantoorpersoneel. Deze 
doelgroep vormt in de spitsen een groot deel van de (voormalige) Ov- 
reizigers. Door de inzet op structureel meer thuiswerken zal een deel van 
deze reizigers niet meer in het OV terugkomen, of minder dagen per week, 
waardoor de bezetting afneemt. De OV-sector verwacht daarom een 
vertraging in de groei van het OV-gebruik. Voor de lange termijn zal het 
gevoel van onveiligheid naar verwachting verdwijnen, maar thuiswerken 
zal leiden tot een later moment waarop de hoge groeiprognoses gehaald 
worden. De OV-sector verwacht een vertraging van 5 jaar. Dit geeft lucht 
om enkele grote investeringen goed voor te bereiden.
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Het openbaar vervoer na de systeemsprong: concretisering van 
het Wiel met Spaken
In 2040 beschikt Utrecht over een robuust OV-netwerk, waar het 
openbaar vervoer niet langer (vrijwel) alleen op Utrecht Centraal is 
gericht, maar de druk beter verspreid is over het netwerk. Voor reizigers 
die geen herkomst of bestemming in het centrum van Utrecht hebben 
is het aantrekkelijker om via andere knooppunten te reizen. Dit OV-
systeem noemen we het Wiel met Spaken en kent de volgende opbouw:

1. Utrecht Centraal als internationale bestemming en hoofdknooppunt
2. Wielverbindingen via voorstadstations 
3. Spaakverbindingen naar Utrecht Centraal en de regio
4. Hoogwaardige OV-knooppunten met goede voetgangers- en 
 fietsvoorzieningen
5. Een basisnetwerk voor fijnmazigere ontsluiting van de wijken
6. Aanvullende vervoervoorzieningen als maatwerk

Tramlijn 22, halte Utrecht Centraal
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Utrecht Centraal als internationale bestemming en hoofdknooppunt
Utrecht Centraal is en blijft vanwege de centrale ligging het belangrijkste knooppunt 
in het nationale spoornetwerk en aan de internationale corridor richting Duitsland. 
Utrecht centrum is een bestemming van groot (inter)nationaal belang. Dit vergt 
snelle, betrouwbare, comfortabele, hoogfrequente verbindingen met alle delen van 
Nederland en Schiphol als intercontinentale hub over de gehele dag. De ruimte nabij 
Utrecht Centraal benutten we voor hoogstedelijk wonen, werken en verblijven. De 
beschikbare ruimte voor OV gebruiken we zoveel mogelijk voor reizigers die in 
Utrecht centrum moeten zijn of waarvoor Utrecht Centraal het meest aantrekkelijke 
overstappunt is, met name de (inter)nationale reizigers.
We creëren meer ruimte voor reizigers die op Utrecht Centraal hun bestemming 
hebben of een (inter)nationale reis maken door regionale overstappers te verleiden 
via andere (Intercity)stations over te stappen naar hun bestemming in stad en regio.
Als we de OV-stromen niet weten te spreiden, zijn miljardeninvesteringen en 
complexe, langdurige bouwwerkzaamheden rondom Utrecht Centraal nodig om 
met name het regionale OV ondergronds te brengen. Bovendien realiseren we dan 
de doelen van de RSU niet om verdichting rond knooppunten elders in de stad 
mogelijk te maken.Figuur: (Inter)nationale spoorverbindingen 2040

Station Utrecht Centraal
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Figuur: OV-verbindingen via het Wiel 2040

Wielverbindingen via voorstadstations
De wielverbindingen verbinden de grote woongebieden en 
locaties voor P+R in de regio met de grote economische 
kerngebieden. Deze verbindingen zijn snel, frequent, be-
trouwbaar en comfortabel en vormen daarmee aantrekkelijke 
alternatieve routes, die niet via Utrecht Centraal lopen.  
Om de druk op Utrecht Centraal effectief te verlichten is  
het belangrijk dat zoveel mogelijk reisrelaties via de wiel-
verbinding sneller zijn dan via Utrecht Centraal.

De voorstadstations Lunetten-Koningsweg (zowel vanuit 
Arnhem en Den Bosch als ook Amsterdam en Schiphol), 
Leidsche Rijn Centrum (vanuit Den Haag, Rotterdam en 
Leiden) en Overvecht (vanuit Amersfoort, Baarn en Hilversum) 
nemen een deel van de overstapfunctie van Utrecht Centraal 
over, doordat reizigers vanuit bijvoorbeeld Amsterdam naar het 
Utrecht Science Park bij Lunetten-Koningsweg overstappen 
op de wielverbinding. Wanneer ook Intercitytreinen bij 
deze voorstadstations halteren is deze overstapfunctie 
aantrekkelijker, waardoor de druk op Utrecht Centraal 
wordt verminderd.

De wielverbindingen bieden een aantrekkelijk multimodaal 
alternatief voor autogebruikers tussen aan de snelweg 
gelegen P+R-voorzieningen buiten de Ring Utrecht en 
belangrijke werklocaties. Hierdoor neemt de druk op het 
wegennet af (met name op de Ring Utrecht en de snel-
wegaansluitingen).
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De wielverbinding tussen Nieuwegein – knooppunt Lunetten/Konings-
weg – Utrecht Science Park en Zeist heeft de potentie om als tramlijn 
geëxploiteerd te worden. Deze tramlijn maakt grotendeels gebruik van 
bestaande traminfrastructuur (Uithoflijn en tram naar Nieuwegein) en 
vergt een nieuw stuk tramlijn tussen de Koningsweg en Westraven. 
Ook deze tram-wielverbinding ontsluit mogelijke locaties voor P+R in 
Nieuwegein (A2) en Zeist (A28).

Het wiel dient zeer snelle verbindingen mogelijk te maken en wordt 
daarom grotendeels als vrijliggende bus-/trambaan gerealiseerd, 
grotendeels ongelijkvloers, vooral op de drukke delen (aan de oost- 
en zuidwestzijde van het wiel). Voor dit wiel zijn (op delen) meerdere 
tracés mogelijk. 

Tramlijn 22 in Utrecht Science ParkStation Utrecht Lunetten
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Figuur: OV-verbindingen via Spaken 2040

Spaakverbindingen naar Utrecht Centraal
De Spaken bieden betrouwbare, comfortabele, frequente 
verbindingen met korte reistijden vanuit de regio naar de 
bestemming en nationaal overstapknooppunt Utrecht 
Centraal, het centrum en economische kerngebieden langs 
de spaak. Op het spoor rijden Sprinters met een frequentie 
van 4 tot 8 keer per uur. Naast de spaken op het spoor zijn 
er ook enkele tram-spaken (Uithoflijn, tram naar Nieuwegein-
IJsselstein via een nieuw tracé over de Europalaan en een 
tram naar Papendorp) en hoogfrequente hoogwaardige 
buslijnen die samen als een metrosysteem gaan functioneren. 
De nieuwe tramlijnen zijn nodig omdat de grote vervoervraag 
op de OV-corridors in 2040 niet meer per bus kan worden 
afgewikkeld. Deze spaken vergen investeringen in spoorver-
dubbeling richting Driebergen-Zeist in combinatie met het 
realiseren van station Lunetten-Koningsweg, het doortrekken 
van de Uithoflijn naar Zeist, een nieuw tramtracé via de 
Europalaan en een aftakking van een tramlijn naar Papen-
dorp vanaf de tramlijn door Kanaleneiland. Voor deze spaken 
zijn meerdere tracés mogelijk.
In het Utrecht Science Park komen spaken en wielverbin dingen 
samen. De bestaande bus/trambaan over de Heidelberglaan 
kan dit niet verwerken. Daarom zullen vooral de doorgaande 
wielverbindingen langs het Utrecht Science Park worden 
geleid via een nieuwe route.
Verschillende treinstations, tram- en bushaltes aan deze 
spaken zijn zeer geschikt als overstappunt, vooral die dicht 
bij de snelwegen en vóór de Ring Utrecht liggen.
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OV-knooppunten aan het Wiel
Op de kruispunten van de spaken en het wiel liggen de OV-knooppunten 
die de overstap tussen trein en bus/tram, tussen spaak en wiel en 
tussen lopen, fiets en OV faciliteren. Deze OV-knooppunten ontlasten 
hierdoor Utrecht Centraal van een deel van de overstappers, waardoor 
op Utrecht Centraal meer ruimte is voor bestemmingsreizigers. Zonder 
het Wiel met Spaken zou Utrecht Centraal groeien van 196.000 in- of 
uitstappers op de trein in 2019 naar ongeveer 250.000 in- en uitstappers 
in 2040. Door het Wiel met Spaken blijft de groei beperkt tot 210.000 
in- en uitstappers16 waarvan een groter aandeel reizigers betreft die 
daar in de buurt een bestemming heeft.

Om de overstap op deze OV-knooppunten zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken, is het belangrijk om ze comfortabel vorm te geven overdekt, 
beschut, korte loopafstanden, goede stallingsvoorzieningen, Kiss&Ride 
en mogelijk andere voorzieningen zoals horeca en winkels. Bovendien 
zijn deze locaties geschikte verstedelijkings- en verdichtingslocaties. Het 
gaat om de stations Overvecht, Leidsche Rijn en Lunetten/Koningsweg 
waar bij voorkeur ook een deel van de Intercity’s gaat halteren en de 
regionale knooppunten Utrecht Science Park, Westraven en Papendorp. 

Naast de OV-knooppunten zullen tangenten via het wiel ook op een 
beperkt aantal andere haltes stoppen. Door slechts beperkt te halteren 
kunnen korte reistijden worden gerealiseerd.

16 210.000 in- en uitstappers op Utrecht Centraal indien er Intercity’s halteren op de  

 voorstadstations en ongeveer 225.000 in- en uitstappers op deze stations alleen  

 Sprinters halteren.

OV-knooppunt Utrecht Science Park
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Inpassing tram en vrije businfrastructuur in de omgeving
In de A-zones past het OV zich aan het tempo van de  
voetganger en fietser aan. Met de hiervoor beschreven 
wielverbindingen zorgen we ervoor dat doorgaande OV- 
reizigers zoveel mogelijk via alternatieve routes om de  
A-zone (waar ze niet hoeven te zijn) heen geleid worden.  
Voor OV-reizigers met een bestemming (of herkomst) in  
de A-zone is van belang dat op het laatste (of eerste) deel 
van hun reis er niet onnodig gestopt wordt bij haltes of 
verkeerslichten. Dit is veel bepalender voor een vlotte en 
betrouwbare reis dan een hoge snelheid (die niet past in 
een A-zone). 

Op de binnenstadsas (Sint Jacobsstraat/Vredenburg-Lange 
Viestraat-Potterstraat-Neude-Lange Jansstraat-Janskerk-
hof-Nobelstraat-Lucasbrug) is meer ruimte voor de voet-
ganger en andere functies, zoals groen en verblijfsruimte 
gewenst. Tegelijkertijd willen we de OV-bereikbaarheid  
van deze binnenstadsas borgen voor de vele duizenden 
reizigers met een herkomst of bestemming aan deze 
binnenstadsas. Gezamenlijk met de provincie onderzoeken 
we hoe we het aantal voertuigbewegingen over het hoofd-
deel van deze as (Lange Viestraat-Potterstraat-Neude- 
Lange Jansstraat-Janskerkhof-Nobelstraat-Lucasbrug) 
zodanig kunnen verlagen, dat een andere inrichting van 
(delen van) de binnenstadsas mogelijk wordt. Het door-
trekken van de Uithoflijn naar Zeist en een verbetering van 
de OV-doorstroming op de Oudenoord en de Kardinaal de 
Jongweg zijn hier een belangrijke randvoorwaarde voor. De 
route Oudenoord-Kardinaal de Jongweg-Voordorp/De Bilt 
moet daarbij sneller en tenminste net zo aantrekkelijk zijn 
als de huidige route via de binnenstadsas.

Huidige situatie binnenstadsas

Figuur: Alternatieve OV-routes om de binnenstad heen

Tramlijn 22
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Tram- en businfrastructuur moet in de stad goed worden ingepast. Het 
mag geen barrière worden in het stedelijk gebied. Belangen voor vlotte 
doorstroming en betrouwbaarheid moeten afgewogen worden tegen 
oversteekbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. We kiezen hierbij voor 
korte reistijden en niet voor hoge snelheden. Bij ontwerp van bus- en 
trambanen moeten voldoende en veilige oversteken worden gecreëerd. 

Tramverbinding of Bus Rapid Transit
De stad Utrecht zet zich in voor een goede vervoersoplossingen met 
meer reizigerscapaciteit en comfort, die tegelijk bijdragen aan de 
stedelijke kwaliteit (leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, economische 
vitaliteit) en kansen biedt voor verstedelijking (wonen en werken). Een 
tram biedt duidelijk kansen; een tram is een geschikt vervoermiddel bij 
grote aantallen reizigers. Een tram is efficiënter dan de bus in hoogste-
delijke gebieden. Voor dezelfde hoeveelheid reizigers is een vijfde van 
het aantal voertuigen nodig. Dit maakt groot verschil bij de oversteek-
baarheid van de straat, de doorstroming bij kruispunten en bij haltes. 
Bovendien kan een tram een impuls geven aan ruimtelijke ontwikkeling 
langs het tracé. De tram is een vervoermiddel, maar zeker ook een 
instrument voor een stedelijke kwaliteitsimpuls en het verbinden van 
belangrijke stedelijke gebieden binnen de stad.

Uit de groei van het vervoer in de eerste drie maanden na ingebruik-
name van de Uithoflijn (van 20.000 reizigers per dag in buslijn 12 tot 
30.000 reizigers op de drukste dag in de Uithoflijn) blijkt wel de grote 
aantrekkingskracht van een dergelijke hoogwaardige tramlijn. Een 
tramlijn vergt echter grote investerings-, beheer- en onderhoudskosten 
en is daarom alleen haalbaar bij het vervoer van grote aantallen reizigers. 
Buiten het hoogstedelijke gebied zijn er veelal onvoldoende potentiële 
reizigers om de aanleg van tramverbindingen te rechtvaardigen. Bij 
de aanleg van tramlijnen kijken we zorgvuldig naar de reisrelaties 
en eventuele (extra) overstappen. Bus Rapid Transit (BRT) is een 

Bus Rapid Transit (Nantes, Frankrijk)
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internationale naam voor metroachtige hoogwaardige busverbindingen, 
met veelal vergelijkbare kenmerken als een tram: hoogfrequent, 
vrijliggende infrastructuur voor een goede doorstroming en weinig 
haltes om snel te zijn. Een BRT-systeem is goedkoper, leidt tot minder 
(noodzakelijke) overstappen, maar biedt ten opzichte van tram ook 
minder comfort en minder capaciteit. Alle wiel- en spaakverbindingen 
verbindingen geven we tenminste vorm als hoogwaardige busverbinding. 
Op een aantal wiel- en spaakverbindingen is dit ontoereikend en is 
traminfrastructuur nodig om de groei van de stad mogelijk te maken. 
Het betreft:

• Uithoflijn doortrekken parallel aan de A28 naar Zeist
• Tramlijn Nieuwegein en IJsselstein versnellen via Europalaan naar  
 Utrecht Centraal (Merwedelijn)
• Tramlijn (de multimodale hub XL in) Papendorp via 24 oktoberplein  
 naar Utrecht Centraal
• Tramlijn Nieuwegein-Westraven-Lunetten/Koningsweg-Utrecht  
 Science Park-Zeist (Waterlinielijn)
• Afhankelijk van verstedelijking: Utrecht Centraal-Oudenoord-Over 
 vecht en Utrecht Science Park – Overvecht 

De vervoerstromen op de binnenstadsas in 2040 zijn niet groot genoeg 
om een tram te rechtvaardigen vanuit capaciteitsoverwegingen. Door 
technologische ontwikkeling zien we dat tram en hoogwaardige bus 
steeds meer op elkaar gaan lijken. Zo zijn er al tramsystemen zonder 
bovenleiding en zelfs zonder rails. Ook bestaan er bussen die qua 
vormgeving erg op een tram lijken en mogelijk dat na 2040 bussen 
virtueel aan elkaar gekoppeld kunnen worden als een (lange) tram. 
Deze ontwikkelingen zijn mogelijk ook voor Utrecht interessant.

Tramverbinding (Almada, Portugal)



91gewijzigde tekst nieuwe tekst

Figuur: Tramnetwerk 2040 

Een basisnetwerk voor fijnmazigere ontsluiting van de wijken
Aanvullend op het Wiel met Spaken rijdt het basisnet, 
een netwerk van reguliere buslijnen naar wijken (vergelijk-
  baar met de huidige stadslijnen). Het basisnet heeft een 
ontsluitende functie. Primaire functie van dit basisnet is een 
goede bediening van de wijken, waardoor de loopafstanden 
naar de haltes beperkt worden. Frequentie en snelheid zijn 
voor deze lijnen minder belangrijk dan bij hoogwaardige 
bus- en tramverbindingen, maar een betrouwbare dienst-
regeling is ook voor deze lijnen vereist. De routes waar 
basisnetlijnen rijden worden zodanig ingericht dat een 
betrouwbare dienstregeling kan worden gereden en het
 vervoer comfortabel voelt, ook bij een weginrichting gericht 
op een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur.

Tramlijn 22, halte Vaartsche Rijn
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Vervoer voor iedereen
We vinden het belangrijk dat iedereen zo gelijkwaardig 
mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij. Hiervoor 
moeten mensen zich kunnen verplaatsen en bij voorkeur 
zoveel mogelijk met reguliere voorzieningen. Om dit te 
realiseren is het belangrijk dat al het openbaar vervoer
toegankelijk is (eenvoudig te begrijpen, fysiek en mentaal).
Daarom zorgen wij voor een voetgangersvriendelijke bereik-
baarheid van OV haltes met aantrekkelijke looproutes en 
toegankelijke haltes. 

Verschillende reizigers hebben verschillende behoeften  
bij het openbaar vervoer. Het Wiel met Spaken richt zich 
meer op snelheid en frequentie, terwijl het basisnet meer 
georiënteerd is op de reiziger die minder ver wil of kan 
lopen. Voor veel reizigers zijn andere of aanvullende ver-
voersvoorzieningen gewenst om zo gelijkwaardig mogelijk 
deel te nemen aan de maatschappij.

In de visie “Vervoer voor iedereen” hanteren we daarom  
een hiërarchie in het aanbod van vervoersvoorzieningen.  
De basis bestaat uit zelfstandig vervoer: lopen, fietsen, 
(toegankelijk) openbaar vervoer en auto. De eerste trede is 
aanvullend openbaar vervoer en deelmobiliteit. Wanneer 
regulier toegankelijk openbaar vervoer ontbreekt binnen  
een loopafstand van 400 meter, is de aanwezigheid van 
aanvullend openbaar vervoer en deelmobiliteit van belang. 
De tweede trede is vervoer met hulp van het netwerk of 
lokale initiatieven. Daarna volgt het doelgroepenvervoer  
en het hoogste niveau betreft individueel vervoer.

Figuur: Basisnetwerk 2040 
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Doorstroming, betrouwbaarheid en snelheid van het OV 
Betere doorstroming van het openbaar vervoer. Voor al het bus- en 
tramvervoer zijn korte reistijden, maar vooral betrouwbaarheid van groot 
belang. Betrouwbaarheid is nodig om overstappen tussen OV-lijnen te 
laten lukken en om reistijden voorspelbaar te houden. Enerzijds vergroot 
dit de aantrekkelijkheid van het OV als alternatief voor de auto. Anderzijds 
kan de exploitatiesubsidie van de provincie voor het OV dan worden 
besteed aan vervoerontwikkeling in plaats van aan steeds hogere exploi-
tatiekosten door vertraging. Daarom is een goede doorstroming van alle 
type bus- en tramlijnen van groot belang. Doorstroming van het OV kan 
worden geregeld met aparte bus- of traminfrastructuur. Doordat er geen 
of weinig overig verkeer van deze infrastructuur gebruik mag maken, kan 
het OV ongehinderd doorstromen. Nadeel van deze vrije infrastructuur is 
dat het veel ruimte inneemt en kruisingen groter, complexer en onover-
zichtelijker maakt. Een andere manier om ongehinderde doorstroming van 
het OV te regelen is het doseren van overig verkeer (eventueel in combi-
natie met aparte wacht- of opstelstroken), waardoor het overige verkeer 
op van tevoren bepaalde plekken in het netwerk moet wachten als er een 
bus of tram aankomt. Een bijzondere vorm van doseren is het halteren  
van het OV op de rijbaan, waardoor de wachtrij voor auto`s achter de  
bus of tram ontstaat en de bus na het in- en uitstappen vrij baan heeft.
Afhankelijk van de situatie kiezen we voor een uitvoeringsvorm. In 
stedelijke herinrichtingsprojecten zal de gemeente met de provincie 
afspraken maken over de vereiste doorstromingskwaliteit. 

Tramlijn 22, Koningsweg
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Hiërarchie in vervoersvoorzieningen

Individueel vervoer Regiotaxi, 
aanpassingen aan auto

Regiotaxi (Wmo deel), leerlingenvervoer, vervoer 
Jeugd- en participatiewet, vervoer naar DB/AA 

Meestal auto (voorbeeld: automaatje, 
Buurt Mobiel, buren)

Regiotaxi (OV-deel), buurtbus, U-flex, 
deelauto’s, deelfietsen, ritdeling

Lopen, fietsen, step, trein, 
tram, bus, privéauto

Zelfstandig vervoer: lopen, fietsen en 
(toegankelijk) openbaar vervoer

Aanvullend openbaar vervoer 
en deelmobiliteit

Aanvullend openbaar vervoer 
en deelmobiliteit

Doelgroepen-
vervoer

Individueel
vervoer

Voorbeelden

De verschillende onderdelen van het vervoeraanbod ontwerpen we 
zodanig dat er een samenhangend systeem ontstaat waardoor er 
geen mensen tussen wal en schip vallen. Dat kan ook betekenen 
dat we nieuwe diensten inzetten om meerdere treden van de piramide 
te bedienen. We brengen deelmobiliteit en Mobility as a service 
(MaaS)-diensten binnen het bereik van iedereen, met speciale aandacht 

voor mensen met een kleine beurs, mensen met beweegaandoeningen of 
mensen die anderszins fysieke of mentale belemmeringen ondervinden. 
Reisinformatie is voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk (meertalig, 
eenvoudig te vinden en te gebruiken). Ook de betaalbaarheid van OV 
voor iedereen is een aandachtspunt.
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Voorbeelden innovatief aanvullend openbaar vervoer
Overal in Nederland wordt door vervoerders en overheden geëxperimen-
teerd met verschillende vormen van maatwerk OV. Maar er zijn ook al vele 
lokale initiatieven voor maatwerkvervoer voor specifieke doelgroepen. 
Samen met de provincie en andere gemeenten brengen we de behoefte 
goed in beeld en volgen we de pilots die de provincie nu al uitvoert. In de 
voorbereiding van nieuwe OV-concessies in de regio per 2023 is dit 
onderwerp van gesprek. 

Taxi
Taxi is een belangrijk onderdeel van de ketenmobiliteit naar gebieden 
zonder regulier openbaar vervoer en als natransport van (inter)nationale 
treinreizen. De gemeente kiest voor taxistandplaatsen in het stads-
centrum (bij uitgaanstraten en uitvallocaties) en bij Utrecht Centraal en 
de drukkere treinstations. De reiziger moet vanaf de taxistandplaatsen 
kunnen rekenen op goed kwalitatief taxivervoer. De gemeente ziet toe 
of taxichauffeurs voldoen aan de kwaliteitseisen. Medegebruik van 
bus- en trambanen is slechts mogelijk wanneer dit geen invloed heeft 
op de doorstroming en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer. De 
gemeente ziet een toenemende vervlechting van de opstapmarkt (vanaf 
standplaatsen) en besteld vervoer (bijvoorbeeld via app of telefoon 
bestelde taxi’s). Samen met betrokken partijen en andere overheden 
gaan we zoeken naar een wijze om de schaarse openbare ruimte 
optimaal te benutten.
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 Figuur: Maatregelen Openbaarvervoernetwerk 2040

Confrontatie toekomstbeeld 2040 met de huidige situatie
Uit een vergelijking van het toekomstbeeld met de huidige 
situatie op straat, komt een aantal opgaven naar voren voor 
het openbaar vervoernetwerk. Bij de uitwerking van deze 
opgaven, maar ook bij andere (herinrichtings)projecten 
waarin OV een rol speelt, is samenwerking met andere 
overheden en vervoerders nodig en wenselijk. De belangrijke 
speerpunten voor het OV zijn:

• Verbeteren fietsroutes en looproutes naar de knoop 
 punten en haltes.
• Meer overstapknooppunten als alternatief voor Utrecht  
 Centraal, bij voorkeur bediend door (een deel van de)  
 Intercity’s: stations Lunetten/Koningsweg, Overvecht en  
 Leidsche Rijn (Centrum).
• Verbeteren en versterken van spaken:
 -  Sprinters: bediening van 4x tot 8x per uur met  
  voldoende betrouwbaarheid en voldoende 
  zitplaatskans.
 -  Doortrekken van de Uithoflijn naar Zeist
 -  Versnellen van de tram naar Nieuwegein en 
  IJsselstein door een sneller tracé via de Europalaan  
  en Van Zijstweg.
 -  Nieuwe tramlijn naar Papendorp vanaf Utrecht  
  Centraal via aftakking tram Kanaleneiland.
 -  Verbeteren doorstroming en verkorten reistijd op  
  spaken Vleutenseweg en Rubenslaan.
 -  Verbeteren OV-doorstroming Oudenoord en Kardinaal  
  de Jongweg richting Zuilen, Overvecht en Bilthoven.
 -  Afhankelijk van verstedelijking in Overvecht een nieuwe  
  tramlijn naar Overvecht vanaf Utrecht Centraal.
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• Alternatieve routes voor doorgaande OV-reizigers om binnenstad  
 heen en transformeren OV op binnenstadsas naar speciale OV-lijn  
 voor de binnenstad.
• Realisatie van vrije tram- of businfrastructuur op het wiel tussen  
 Overvecht en het Utrecht Science Park, tussen Utrecht Science Park  
 via Lunetten naar Westraven en tussen Westraven via Papendorp 
 naar Leidsche Rijn Centrum.
• Realisatie van een hoogwaardige busverbinding tussen Overvecht,  
 Zuilen en Leidsche Rijn Centrum door middel van doorstromings- 
 maatregelen die passen bij de inrichting als een Stadsboulevard.
• Nieuwe tramverbinding Nieuwegein – Lunetten – Utrecht Science  
 Park – Zeist via het wiel, gebruik makend van tracés van Uithoflijn  
 en de tram naar Nieuwegein.
• Doorontwikkelen internationale treinverbinding tussen Randstad  
 Noord, Ruhrgebied en Frankfurt en Berlijn door versnelling en
 frequentieverhoging van de internationale trein (verbeteren 
 concurrentiepositie ten opzichte van vliegverkeer).
• Frequente, snelle, comfortabele OV-verbindingen van locaties  
 voor P+R via het wiel naar de economische kerngebieden en 
 Utrecht Centraal.
• Met provincie verkennen mogelijkheden voor maatwerk OV. Hoogwaardige busverbinding Transwijk
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Niet meer auto’s in de stad dan dat de stad aan kan
We zorgen voor een goede bereikbaarheid voor noodzakelijk auto-
verkeer door de hoeveelheid autoverkeer niet te laten groeien en 
overbelasting van wegen te voorkomen. Dit doen we door te sturen op 
de hoeveelheid auto’s die over een weg kan rijden. De belangrijkste 
maatregelen hiervoor zijn:

• We doseren per route in de stad de hoeveelheid autoverkeer tot 
 een aantal dat past bij de omgeving. Zo is gekozen voor maximaal  
 15.000 auto’s per gemiddelde werkdag op de route via het 
 Westplein om de ontwikkeling Lombokplein mogelijk te maken. 
 Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk Slim sturen.
• Door grenzen te stellen aan de hoeveelheid parkeerplaatsen op de  
 bestemming beperken we automatisch de hoeveelheid auto’s die  
 naar die bestemming rijden. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk  
 Slim parkeren.
• Door met Rijkswaterstaat te sturen op enige doorstroming op de 

Ring Utrecht, wordt voorkomen dat vanwege congestie op de Ring 
autoverkeer meer door de stad of door Leidsche Rijn gaat rijden. 
We hanteren de principes geen gebiedsvreemd verkeer door de 
stad en zo lang mogelijk op de Ring blijven rijden. Tegelijkertijd 
zorgen we ervoor de routes in de stad niet te snel en aantrekkelijk 
zijn voor doorgaand verkeer.

6.4 Auto: goede bereikbaarheid   
 voor noodzakelijk autoverkeer

Geen groei autoverkeer, maar goede autobereikbaarheid indien nodig
Het huidige autonetwerk zit in de spitsperiode zo goed als vol. Door de 
ruimtelijke verdichting van de stad is er geen ruimte om het autoverkeer 
in de stad te laten groeien. We zetten daarom in op geen groei van het 
autoverkeer (terwijl de stad hard groeit). Mensen zullen de auto gemid-
deld minder gebruiken. We zetten echter ook in op bereikbaarheid. Het 
blijft mogelijk om, indien nodig, met de auto bij huis, werk, winkel of 
andere voorzieningen te komen. In hoofdstuk 5 is beschreven hoe we 
automobilisten stimuleren anders te gaan reizen. In deze paragraaf 
geven we aan hoe we met het autonetwerk (de wegen) omgaan.

Stadsboulevard ‘t Goylaan
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Autoverkeer zo lang mogelijk op de Ring 
Utrecht wil dat autoverkeer zonder herkomst of bestemming in de 
stad, blijft rijden via de Ring. Ook willen we dat autoverkeer naar de 
stad zo lang mogelijk blijft rijden via de Ring, Zuilense Ring en NRU 
om alleen het laatste stukje door de stad te rijden (rijden via de juiste 
invalsroute). Zo worden zo min mogelijk mensen blootgesteld aan 
geluid, stank en onveiligheid als gevolg van druk autoverkeer. 

Met Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten in de regio willen we 
ervoor zorgen dat ook in de spits er sprake is van enige doorstroming 
van het autoverkeer op de Ring. Hiervoor zetten we in op:

• Geen groei van het autoverkeer van en naar de stad door de  
 alternatieven aantrekkelijker te maken. Dit vermindert het aantal  
 auto’s op de Ring.
• Verminderen van autoverkeer op de Ring door reizigers hun auto te  
 laten parkeren op P+R locaties op enige afstand vóór de Ring met  
 een goede overstap op snelle OV-lijnen en goede fietsvoorzieningen  
 naar hun bestemming in een economisch kerngebied. 
• Op toeleidende routes naar de Ring doseren op het aantal auto’s  
 dat tegelijk de Ring op rijdt. Hiermee wordt voorkomen dat de 
 Ring zelf vastloopt. Dit doseren kan het beste plaatsvinden op  
 strategische plekken waar er geen hinder voor de omgeving is en  
 geen logische alternatieve routes zijn.

Enige doorstroming op de Ring, Zuilense Ring en NRU, voorkomt 
onnodige autokilometers door de stad. Bijkomend voordeel is dat de 
reistijden voor doorgaand verkeer op de Ring niet verslechteren. 

De Planstudie Ring is uitgangspunt voor het Mobiliteitsplan 
Een goed functionerende Ring is voor alle wegbeheerders in de regio 
van belang. Het project Planstudie Ring is daarom uitgangspunt voor dit 
Mobiliteitsplan. Dat wil zeggen dat wij ervan uitgaan dat met dit project 
maatregelen worden genomen om de benodigde kwaliteit van de Ring te 
bereiken, namelijk altijd enige mate van doorstroming

Snelweg A12
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Waterlinieweg
De ambitie voor de Waterlinieweg is om deze te transformeren naar een 
Stadsboulevard. De afspraak met Rijkswaterstaat is om de capaciteit van 
de Waterlinieweg niet te verlagen totdat de werkzaamheden aan de A27 
zijn afgerond. Het transformeren van de Waterlinieweg tot Stadsboulevard 
is lastig door de vele ongelijkvloerse kruisingen en de in verhouding tot de 
andere delen van de stedelijke ring hoge auto-intensiteiten. Op termijn 
kunnen de volgende opties voor transformatie in samenhang worden 
onderzocht:
• Het versmallen van het middelste deel tot 2x1 rijstroken
• Het gelijkvloers maken van het Herculesplein en ’t Goyplein
• Het op een deel (middendeel) of gehele traject verlagen van de 
 maximum snelheid naar 50 kilometer per uur
• Op (delen van) de Waterlinieweg zullen (ook na realisatie van het wiel)  
 bussen blijven rijden. Bij transformatie zal de doorstroming van het OV  
 geborgd moeten blijven.

• Goed oversteekbaar voor alle verkeersdeelnemers
• Goede trottoirs
• Goede fietspaden
• Wegcapaciteit voor de auto die is afgestemd op de hoeveelheid  
 bestemmingsverkeer
• Dynamisch verkeersmanagement als ondersteunende maatregelen  
 (zie ‘slim regelen’)
• Vrijliggende businfrastructuur als dit voor de doorstroming van de  
 bussen nodig is (vrijliggende busbanen of busstroken)
• Op enkele stedelijke verbindingswegen rijdt ook een tram in 2040.

Stedelijke verbindingswegen voor verkeer naar de wijken
De stedelijke verbindingswegen vormen het netwerk van meest 
logische en korte routes naar de bestemmingen in de stad. Op 
deze wegen wordt de auto beter ingepast in de gewenste stedelijke 
kwaliteiten. Hiertoe worden de stedelijke verbindingswegen zo veel 
mogelijk vormgegeven als stadsboulevards met een snelheidslimiet 
van 50 kilometer per uur. Dit ondersteunt het beleid dat autoverkeer 
zo veel mogelijk via de Ring naar de bestemming rijdt. Enkele 
kenmerken van de stedelijke verbindingswegen: Oversteekbaarheid Vondellaan
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Verbindingswegen naar het centrum
De stedelijke verbindingswegen richting het centrum hebben als 
functie om het verkeer uit en naar de wijken en het centrum te  
verzamelen en richting de Ring te geleiden. Op deze wegen geldt  
een maximum snelheid van 30 kilometer of 50 kilometer per uur, 
afhankelijk van de lokale situatie, maar met aparte fietspaden  
vanwege de drukte. Voor vrijliggende bus- of trambanen op deze 
wegen kan een afwijkend snelheidsregime gelden. Bij kruispunten 
kijken we kritisch of het autoverkeer niet over minder rijstroken  
kan worden afgewikkeld, zodat ruimte ontstaat voor bredere  
middenbermen (veiliger), bredere stoepen en/of meer groen.

Buurtontsluitingswegen, centrum- en buurtstraten als haarvaten in  
het autonetwerk in de wijken en A-gebied
Naast de stedelijke verbindingswegen en verbindingswegen naar  
het centrum zijn er nog een aantal wegen die als snelheidslimiet 50 
kilometer per uur hebben, maar die primair een functie hebben in  
het ontsluiten van de direct aangelegen buurt(en). Stapsgewijs  
krijgen deze wegen een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur  
en bijbehorende weginrichting. Ook de (snel)fiets en het openbaar 
vervoer passen zich aan deze snelheid aan. Snelheidsremmers worden 
zodanig uitgevoerd dat dit niet ten koste gaat van het comfort van de 
fietser en het openbaar vervoer. Waar mogelijk liggen langs deze 
wegen fietsstroken of vrijliggende fietspaden. 

De centrum- en buurtstraten binnen de wijken en in het A-zone zijn 
bedoeld voor het laatste stukje van de autoreis. De inrichting moet 
zorgen dat automobilisten zich als gast gedragen, omdat de verblijfs-
functie prevaleert. Hier geldt een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. 
Op een aantal centrum- en wijkstraten is de inrichting achtergebleven 
bij het (gewenste) gebruik. Stapsgewijs krijgen deze straten een her-
inrichting, met meer ruimte voor verblijven, voetgangers en fietsers.  
Met name in Overvecht en Kanaleneiland ligt hier een grote opgave.

30 kilometer per uur als uitgangspunt voor een betere veiligheid
Het veranderen van snelheidslimieten is een bijzondere vorm van 
beïnvloeding van reisgedrag. Alle wegen en straten krijgen in Utrecht 
een snelheidslimiet van “30 kilometer per uur, tenzij”. De stedelijke 
verbindingswegen blijven overwegend 50 kilometer per uur indien dit 
nodig is om als snelste route naar de Ring te functioneren. Enkele 
uitzonderingen zijn de Haarrijnse Rading, Veldhuizerweg en de 
NOUW217, hier is een hogere snelheid van 70 kilometer per uur nodig, 
dit is om te sturen op gewenste routes vanwege de bereikbaarheid.  
Er wordt verder altijd gekeken naar de randvoorwaarden vanuit 
bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten en het openbaar vervoer. 
Hoogwaardige busverbindingen en tramlijnen kennen waar mogelijk 
een snelheid van 50 kilometer per uur of 70 kilometer per uur,  
behalve in A-zones. De nieuwe snelheidslimieten worden stapsgewijs 
gerealiseerd, gekoppeld aan herinrichting waar dit nodig is. 

Een lagere rijsnelheid heeft verschillende voordelen. Het geeft meer 
verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers door lagere snelheid. 
Ook geeft het meer ruimte, omdat verkeerssoorten gemakkelijker veilig 
kunnen worden gemengd bij lagere snelheden. Tot slot krijgen voetganger 
en fietser een betere reistijdconcurrentie met de auto, zeker op korte 
afstanden. Dit stimuleert milieuvriendelijke vervoerwijzen. Tevens is een 
lagere snelheid gunstig voor luchtkwaliteit en geluidshinder.

17 De NOUW2 is de weg van Douwe Egberts, over de Gele Brug, langs Lage Weide  

 naar de oprit van A2
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Verkeersveiligheid versus bereikbaarheid nood- en hulpdiensten
De ambitie om de verkeersruimte te verkleinen, op meer wegen een 
30 kilometer per uur limiet in te voeren en routes te vertragen met verkeers-
management staat op gespannen voet met bereikbaarheid van nood- en 
hulpdiensten. Deze moeten immers zo snel mogelijk naar de plaats waar 
hulp nodig is. Maar niet overal is snel rijden mogelijk binnen de vormgeving 
van de straten. Daarom is het belangrijk om onderscheid te maken in wat 
moet en mogelijk is op de verschillende onderdelen van het netwerk. 

Deze figuur maakt duidelijk dat nood- en hulpdiensten om vanaf de 
uitruklocatie snel in de buurt van de bestemming te komen, behoefte 
hebben aan een netwerk van snelle routes. Dit netwerk bestaat uit de 
stedelijke verbindingswegen en verbindingswegen naar het centrum, 
aangevuld met de vrijliggende busbanen voor busverkeer. Op dit 
netwerk is meestal een hoge, stedelijk snelheid van 50 kilometer per 
uurmogelijk door het voeren van alarmsignalen. Met behulp van 
verkeerslichtbeïnvloeding net als het busverkeer kan extra prioriteit 
worden afgedwongen (KAR18).

Vervolgens zijn er routes nodig om van de rand van de wijk door de 
wijken zo dicht mogelijk bij de bestemming te komen. Dit zijn routes 
met voorrang, maar wel een maximale snelheid van 30 kilometer per 
uur, bijvoorbeeld routes voor OV-basisnetlijnen of fietsstraten.

Voor het laatste stukje in de wijk naar de locatie waar hulp nodig is, 
rijden de nood- en hulpdiensten door woonstraten. Hierbij is vooral 
van belang dat het er rustig is (geen druk auto- of fietsverkeer) en er 
geen obstakels zijn. Bij het (her)inrichten van woonstraat en autoluwe 
ontwikkelingen moet altijd rekening worden gehouden met de 
bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten. Deze diensten worden 
dan ook bij het ontwerpproces betrokken. 

Schema opbouw netwerk voor nood- en hulpdiensten

Hoofdroute hulpdiensten
Vrijliggende busbanen en stedelijke 
verbindingswegen (meestal 50 km/u)
Geen gemengd verkeer

Verbinding tussen hoofdroute en de buurt
Drukke stadsstraten en wijkontsluitingswegen
(30 km/u)
Voorrang, weinig snelheidsremmers

In de buurt tot aan bestemming
30 km/u zones
Gemengd verkeer

18  KAR: Korte afstandsradio, dit is een systeem om in te melden bij verkeerslichten
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Elektrische auto
We zien liever elektrische auto’s dan traditionele brandstofauto’s 
rondrijden. Ze zijn immers schoner en stiller. Utrecht creëert een 
netwerk van laadpalen in de openbare ruimte en ondersteunt particu-
lieren in het realiseren van oplaadvoorzieningen op eigen terrein. Het 
ruimtebeslag van een elektrische auto is echter hetzelfde als van een 
auto die rijdt op fossiele brandstof. De inzet op geen groei autoverkeer 
is dan ook van toepassing op het totaal van elektrische en niet 
elektrische auto’s.

Opkomst van zelfrijdend vervoer
Afgezien van maatschappelijke vraagstukken rondom verkeersveiligheid 
en wettelijke aansprakelijkheden, gaan de technologische ontwikkelingen 
richting autonoom rijdende auto’s snel. Automatisering van voertuigen 
ontwikkelt zich stapsgewijs, waarbij wij er desalniettemin van uitgaan 
dat zelfrijdende auto’s gemengd met ander verkeer op straten binnen 
de stad naar verwachting niet mogelijk is binnen de planhorizon van het 
mobiliteitsplan (2040). Gezien de schaarse ruimte in de stad is het niet 
wenselijk om aparte infrastructuur voor zelfrijdende auto’s te realiseren. 
Op reguliere wegen én op vrijliggende busbanen in de stad is het 
autonoom rijden van auto’s ongewenst vanwege de complexe interactie 
met fietsers en voetgangers. Naar verwachting zal het autonoom 
rijden van zelfrijdende auto’s alleen mogelijk zijn op wegen waar geen 
interactie is met andersoortige verkeersdeelnemers, zoals op snel-  
en autowegen (met ongelijkvloerse kruisingen). 

Autonoom rijdend OV op (bestaande) bus- en trambanen biedt wel 
kansen op grotere efficiëntie en lagere kosten, zo blijkt uit een studie 
naar de impact van automatisering op de stad. Bij grootschalige 
gebiedsontwikkeling kan geautomatiseerde mobiliteit een versneller 
zijn voor de mobiliteitstransities in dat gebied. Parkeren in autoluwe 
wijken kan worden vervangen door hop-on/hop off punten naar de 
parkeerlocaties en buurthubs met deelmobiliteit. In werkgebieden als 

Papendorp en Utrecht Science Park is ruimte om autonoom vervoer 
te testen, bijvoorbeeld tussen de P+R en het UMCU, of tussen de 
Mobiliteitshub XL en de kantoren in Papendorp. Als autonoom vervoer 
zich technologisch heeft doorontwikkeld, kunnen we de centrale 
besturing inzetten om meer flexibiliteit in de ruimte te creëren, door 
bijvoorbeeld real time toegang te verlenen, of snelheden op (delen 
van) wegen aan te passen.

Touringcars
Steeds meer toeristen weten Utrecht te vinden als bestemming per 
touringcar. De stad maakt onderscheid tussen in- en uitstappen en  
het parkeren. Utrecht wil dat touringcars hun passagiers aan de 
randen van de binnenstad laten in- en uitstappen, bijvoorbeeld op  
of bij de singels. Het parkeren tijdens het bezoek moet plaatsvinden 
op geschikte overstaplocaties. Voor internationaal lijnvervoer ziet  
de gemeente Leidsche Rijn Centrum als een goede opstaplocatie: 
dicht bij de snelweg en bij een treinstation. 

Haga shuttle in Den Haag 
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Confrontatie toekomstbeeld auto met de huidige situatie 
Uit een vergelijking van het toekomstbeeld met de huidige situatie op 
straat, komt een aantal opgaven naar voren voor het autonetwerk. De 
opgaven zijn als volgt te identificeren:
• Verbeteren leefbaarheid in en rond het centrum, zoals Westplein – 

Weerdsingel – Amsterdamsestraatweg, Vredenburg-Catharijnesingel, 
Vondellaan-Ledig Erf en Kaatstraat-Adelaarstraat-Willem van Noort- 
straat-Juliusstraat door herinrichting.

• Verbeteren leefbaarheid in de B- en C-zone zoals herinrichting tot  
 stadsboulevard van de Brailledreef, Kardinaal de Jongweg, Socrateslaan  
 en Westelijke Stadsboulevard.
• Transformatie van enkele stedelijke inprikkers naar wegen met een 

betere inpassing in de omgeving, zoals de kop van de A28 en de Europa-
laan-zuid ten behoeve van een betere oversteekbaarheid en meer ruimte 
voor fiets en/of OV.

• Afwaarderen van de Maliebaan en de Europalaan-Noord van stedelijke  
 verbindingsweg naar wijkontsluitingsweg. Afhankelijk van de wijze en het  
 moment waarop de afwaardering wordt gerealiseerd, zijn ook randvoor 
 waardelijke aanpassingen op parallelle wegen nodig om ongewenste  
 routekeuze-effecten tegen te gaan (bijvoorbeeld Rijnlaan).
• Uitbreiden van 30 kilometer per uur-snelheidsregime op verblijfsstraten.

Impressie Westelijke Stadsboulevard



107gewijzigde tekst nieuwe tekst

6.5 Multimodale reis: 
 alternatief voor de autorit 
 naar de bestemming

Een nieuw alternatief: de multimodale reis met de auto 
Voor steeds meer reizen is het aantrekkelijk om voor verschillende delen 
van de reis een ander vervoermiddel te gebruiken. Zo is de auto het 
meest geschikt voor de langere reizen vanuit gebieden waar het 
openbaar vervoer niet snel en frequent rijdt en is het openbaar vervoer 
vooral aantrekkelijk als zowel je herkomst als je bestemming nabij een 
halte of station ligt, vaak in stedelijk gebied. We stimuleren reizigers die 
een deel van hun reis met de auto maken om voor het deel in de stad 
gebruik te maken van lopen, fietsen, OV en deelmobiliteit. Dit doen we 
door aan de rand van de stad en in de regio aantrekkelijke overstap-
punten te realiseren. Deze overstap op fiets of OV vergemakkelijken 
we door goede informatie over de mogelijkheden, abonnementen 
(geïntegreerde tarieven) en knooppuntvoorzieningen (van koffie en 
wifi tot werkplekken, afhaalpunten, kleinschalige retail, etc.). Met 
Mobility as a service (MaaS) stimuleren we de multimodale reis. 
Daarmee wordt de multimodale reis steeds meer de standaard 
voor een verplaatsing in 2040.

Snelweg A27 bij knooppunt Lunetten
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P+R 2.0 voor forenzen en bezoekers
Forenzen en bezoekers van het centrum en evenementen (onder andere 
in de Jaarbeurs) die met de auto richting Utrecht reizen, verleiden we 
over te stappen op openbaar vervoer en fiets op plekken vóór de Ring 
Utrecht. We stimuleren het gebruik van P+R, door te zorgen voor goede 
voorzieningen voor P+R en goede fiets- en OV-verbindingen naar de 
werklocaties. Deze locaties voor P+R voor forenzen liggen in de regio 
langs de routes naar Utrecht, maar op een logische plek vóórdat men  
de file in rijdt. Vanaf de locaties voor P+R rijden frequente, directe, snelle 
en comfortabele bussen of trams naar de belangrijkste economische 
kerngebieden, de bestemming van de reiziger. P+R is vooral geschikt 
voor werknemers die niet in ploegen- of avond- en nachtdiensten 
werken, omdat ’s avonds en ’s nachts minder of geen OV rijdt. Eventueel 
is samen met werkgevers te organiseren dat ook buiten kantooruren een 
werkgever van de P+R naar kantoor kan reizen en vice versa (maatwerk).

De huidige P+R’s zijn hiervoor minder geschikt, vooral omdat ze voor 
forenzen niet op de goede plek liggen. Ze liggen namelijk direct aan 
de Ring Utrecht waardoor ze pas bereikt worden nadat men op de 
Ring heeft gereden (mogelijk in de file) en het laatste stukje naar de 
bestemming eigenlijk nauwelijks meer een probleem vormt. Huidige 
gebruikers parkeren daar voornamelijk omdat ze geen parkeerplek bij 
de bestemming hebben of omdat het tarief gunstig is ten opzichte van 
het tarief in de binnenstad. De huidige P+R’s worden wel gebruikt als 
extra parkeercapaciteithet tarief in de binnenstad. De huidige P+R’s 
worden wel gebruikt als extra parkeercapaciteit voor nabij gelegen 
werkgevers (Park+Walk), maar dit leidt niet tot minder verkeersdruk 
op de Ring Utrecht. 

We promoten het gebruik van deze P+R’s door samen met de werkge-
vers en organisatoren van evenementen actief potentiele gebruikers te 
informeren, zowel via reisadviezen, abonnementen, combinatietickets 
voor toegang en P+R-gebruik, etc.

Parkeren voor bewoners
Bewoners van de gemeente Utrecht, die toch een auto willen bezitten, 
maar geen plek voor de deur hebben om deze te parkeren, stimuleren 
we om hun auto op een parkeerplek aan de rand van de stad te parkeren. 
De huidige P+R’s (Westraven, Utrecht Science Park) zijn hier zeer 
geschikt voor. Vanaf deze parkeerplek kunnen de bewoners immers 
makkelijk de snelweg op in alle richtingen. Om bij de auto te komen, 
zijn dan wel goede fiets- en OV-verbindingen en een thuiskomgarantie 
benodigd (ook voor de avond en de nacht). Hierbij richten we ons in 
eerste instantie op nieuwe bewoners van grote ontwikkellocaties. In 
deze gebieden zorgen we dat er beperkt parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd. Maar ook voor bewoners van bestaande wijken is P+R 
beschikbaar als een variant op de parkeervergunning. Naar verwachting 
is dit ook voor bewoners van de binnenstad interessant, als alternatief 
voor een schaarse plek voor de deur of een duurdere plek in een 
binnenstadsgarage. Deze ontwikkeling zal naar verwachting de 
komende 20 jaar stapje voor stapje groeien.

P+R in de regio, station Driebergen-Zeist
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Om de multimodale reis mogelijk te maken zijn de volgende speer-
punten belangrijk:

• Locaties voor P+R voor bezoekers in alle windrichtingen, vooral in de  
 regio, ruim voor de Ring, liefst vóór de file (die ook vóór de Ring staat)
• Parkeerlocaties voor bewoners aan de rand van de stad
• Een netwerk van OV-verbindingen van de P+R locaties naar de  
 economische kerngebieden
• Aanbod van deelmobiliteit voor voor- en natransport (van/naar P+R  
 en eindbestemmingen/buurthubs)
• Beschikbaarheid van een slimme MaaS-app die kan zorgen voor een  
 snelle en comfortabele ketenreis

Het vormgeven van P+R locaties
Een overstap is altijd een stukje discomfort in een reis ten gevolge 
van wachten en risico’s. Daarom is het van belang om de overstap 
zo comfortabel mogelijk te laten zijn en om met voorzieningen de 
overstap te compenseren. Daarom is het van belang om zo kort 
mogelijk te wachten (hoge frequenties), om beschut en droog te 
kunnen wachten, en om praktische voorzieningen (koffie, wifi, 
afhaalpunt, etc.) aan te bieden. Mogelijk kunnen ook kleinschalige 
goederenhubs hier worden ondergebracht.
Bij grote locaties voor P+R zijn deze voorzieningen rendabeler dan 
bij kleine locaties. Echter, grote locaties zijn veel duurder in 
aanleg, vaak omdat het gebouwde voorzieningen zijn. Soms kan 
een serie van kleine locaties makkelijker te realiseren, ook qua 
investering, maar dit is wellicht minder rendabel voor wat betreft 
de exploitatie. Kleine locaties naast bestaande OV-lijnen lijken 
hierdoor kansrijk, zeker ook voor de korte termijn. P+R locaties 
zijn geschikte plekken waar servicelogistiek, dienstverlening en 
(ver)bouw logistiek kunnen overstappen op (vracht)fietsen en OV. 
Tot slot zijn locaties voor P+R ook interessant voor mogelijke 
ruimtelijke ontwikkelingen. Het zijn immers multimodaal goed 
bereikbare plekken met allerlei voorzieningen.

OV en fiets een slimme combinatie
De fiets en het OV zijn nu al een slimme combinatie. Zo’n 40% van 
het voor- en natransport van de trein bestaat uit fietsen. Maar ook 
fietsen naar een bus- of tramhalte wordt steeds interessanter en 
gangbaarder. Naast het aanleggen van directe en comfortabele 
fietsroutes naar haltes en knooppunten faciliteren we dit door 
samen met ProRail, de provincie en buurgemeenten stallings-
capaciteit bij stations uit te breiden en de stallingsvoorzieningen 
bij haltes van tram en hoogwaardige bus te verbeteren. MaaS app Gaiyo 
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6.6 Goederenvervoer: 
 via Kwaliteitsnet duurzaam 
 en efficiënt afgewikkeld

Kwaliteitsnet Goederenvervoer
Het Kwaliteitsnet Goederenvervoer bestaat uit de voorkeursroutes voor 
goederenvervoer over weg, water en spoor. Het is, inclusief kwaliteitsei-
sen, regionaal vastgesteld en onderdeel van het provinciale kwaliteits-
net. Het goederennetwerk in dit mobiliteitsplan vormt een update van 
het Utrechtse deel van het Kwaliteitsnet. De regionaal vastgestelde 
kwaliteitseisen blijven onverkort van kracht.
Binnen de stad vormt een aantal stedelijke verbindingswegen het 
Kwaliteitsnet Goederenvervoer. Deze hoofdroutes verbinden de grote 
winkelgebieden en bedrijventerreinen via een korte route met de Ring 
Utrecht en hebben extra kwaliteit: speciale instelling van verkeerslichten, 
bredere opstelstroken en (voor milieuvriendelijk goederenvervoer 
medegebruik van busbanen). Hiermee, en met routegeleiding door 
‘in-car’-technologie, stimuleert de gemeente het gebruik van deze 
routes. Om de winkelcentra en woongebieden (afval, verhuizen) die niet 
aan het kwaliteitsnet liggen goed te kunnen bevoorraden zijn ook de 
overige stedelijke verbindingswegen toegankelijk voor goederenvervoer. 
De wegen langs de singels en de binnenstadsas horen niet bij de 
stedelijke verbindingswegen, maar zijn wel cruciaal voor het bevoorraden 
van de gecompartimenteerde binnenstad. Dit fijnmazige netwerk voor 
goederenvervoer naar kleine(re) winkelstraten en de binnenstad wordt 
verder uitgewerkt in de uitvoeringsagenda goederenvervoer.

Complexe bevoorrading Utrechtse binnenstad
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(Inter)nationale netwerken
Het Amsterdam-Rijnkanaal, de spoorlijnen en de snelwegen en NRU 
verbinden de stad met de regio en de rest van het land en faciliteren 
ook het (inter)nationale doorgaande verkeer. Aan deze (inter)nationale 
netwerken is op- en overslag naar stadsdistributie gewenst. We stimu-
leren het gebruik van bestaande en nieuwe locaties. Het gaat hierbij om 
de havens en stadsdistributiepunten (Liesbosch en Lage Weide) die van 
groot belang zijn om duurzaam en efficiënt goederenvervoer mogelijk te 
maken. Ook bedrijventerreinen Strijkviertel en Overvecht zijn mogelijk 
geschikte locaties voor op- en overslag naar stadsdistributie.

Binnenstedelijke vaarwegen
Vervoer over water is een bijzondere kwaliteit van het binnenstedelijk 
goederenvervoer in Utrecht. In het centrum is bevoorrading per 
Bierboot en Afvalboot mogelijk over Vaartsche Rijn en Oudegracht, 
vanaf goed bereikbare overslagpunten bij de Zeehavenkade, de 
Vaartsche Rijn en de Grifthoek. Deze vaarwegen en overslagpunten 
horen bij het kwaliteitsnet. Zeker nu de boten elektrisch varen, is 
milieuvriendelijke bevoorrading mogelijk van bestemmingen aan het 
water. Het Merwedekanaal kan mogelijk gebruikt worden voor het 
aanvoeren van bouwmateriaal voor de ontwikkelgebieden die 
ernaast liggen, zoals de Merwedekanaalzone en Beurskwartier.

Efficiënte bevoorrading beter ingepast
Voor minder impact op de leefomgeving en minimale hinder voor 
voetgangers- en fietsstromen is per situatie een afweging nodig tussen 
bevoorrading met grotere (minder ritten, meer hinder per rit) of kleinere 
voertuigen (meer ritten, minder hinder per rit). Onderstaande voor-
zieningen, die in samenwerking met het bedrijfsleven tot stand komen, 
maken bevoorrading mogelijk met minder overlast met kansen voor 
betere verblijfsgebieden:

Bevoorrading over water (Oudegracht)
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• Bevoorrading scheiden van andere stromen door inpandige  
 bevoorrading. Bijvoorbeeld via aparte (ondergrondse) expeditie - 
 straten en -deuren. Waarbij ook gedacht kan worden aan ontvangst  
 aan de rand van het gebied bij een wijk- of buurthub. Dit is een  
 voorwaarde bij nieuwe ontwikkelingen, en waar deze voorzieningen  
 al zijn, moeten ze worden gebruikt.
• Bevoorrading op rustige tijdstippen (dagranden). Dit geeft 
 vervoerders tijdwinst en minder hinder. In het winkelwandelgebied 
 in de binnenstad gelden venstertijden vanwege grote bezoekersaan - 
 tallen, om zo bevoorrading en bezoekers te scheiden. Op andere  
 plekken hebben venstertijden niet de voorkeur, omdat dit op stads-
 niveau leidt tot meer ritten, meer uitstoot en meer kosten, tenzij daar  
 conflicten tussen winkelend publiek en logistiek gaan ontstaan.
• Stop & drop locaties in de (binnen)stad voor voertuigen met ‘stekker’  
 voor de koeling. Horeca leveranciers met een elektrische koeling kunnen  
 zodoende hun motor uitzetten en vanaf daar de horeca bevoorraden.
• De groei van e-commerce zorgt dat de goederenstroom direct naar  
 de consument steeds groter wordt. Afleverpunten voor internetaan- 
 kopen zijn een middel tegen drukte van leveranciers in woonstraten  
 en mislukte leveringen. De markt ontwikkelt dit zelf, maar Utrecht  
 stimuleert dit op geschikte locaties.
• Laad- en losplekken worden in de toekomst efficiënter benut door  
 gebruik te maken van realtime data en IT-systemen. 
• Bundelen van goederenstromen bij de bestemming: stad, wijk, 
 of zelfs straatniveau.
• Scheiden van bezoekersstromen in winkel-, horeca- en woon 
 gebieden van de bevoorradingsstromen, om de verblijfskwaliteit voor  
 bewoners, winkelend publiek en horecabezoekers te verhogen, maar  
 gecombineerd met verhoogde efficiëntie in de bevoorrading.
• Inzet van schone en veilige voertuigen, inclusief nieuwe vormen van  
 goederenvervoer zoals vracht(bak)fietsen.

CABU (Commissie Advies 
Bevoorrading Utrecht) - Jaap Verkiel
 
“Waar mensen wonen, werken en recreëren blijft 
goederenvervoer en stabiel gemeentelijk beleid 
nodig. CABU benadrukt daarom slim, duurzaam en 
veilig goederenvervoer vroeg te betrekken in visie- en 
planvormingsprocessen. De uitgangspunten staan  
in het Mobiliteitsplan.”
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Naar slimme, schone en beter ingepaste stadslogistiek
Vanaf 2025 komt er een zero emissie zone voor stadslogistiek in de 
binnenstad. Dit betekent dat het overgrote deel van de logistiek in de 
binnenstad met uitstootvrije voertuigen moet worden uitgevoerd. In 
2030 moeten alle bestelauto’s en vrachtauto’s emissie-loos zijn (op 
grond van het landelijk Klimaatakkoord). Dit heeft uitstralingseffecten 
op de overige delen van de stad. Voor verschoning zet de gemeente 
ook in op vervoer over water en vervoer via goederenhubs. 

Multimodaal knooppunt Lage Weide: toegangspoort voor stad en regio
Lage Weide is hèt multimodale knooppunt van Utrecht en de toegangs-
poort voor stad en regio en vestigingsplaats van veel logistieke onder-
nemingen. Hier komen de lange-afstandsnetwerken voor grote volumes 
samen en is overslag tussen trein, binnenvaart en wegvervoer mogelijk. 
Het is een cruciaal onderdeel van het Utrechtse Kwaliteitsnet Goederen -
vervoer, waar infrastructuur en overslagvoorzieningen op orde moeten 
zijn. Door investeringen in de laatste jaren is de infrastructuur op orde: 
verdiepte havens, vernieuwde kades, een betere haventoegang en een 
directere aansluiting op de A2. 
Naast Lage Weide is Laagraven een grote concentratie van logistieke 
bedrijven voor onder andere stadsdistributie. Naast het multimodale 
knooppunt Lage Weide is de A12-zone (deels in Nieuwegein) een belang-
rijk gebied voor de stadslogistiek. Verschillende bedrijven bundelen daar 
voor de (binnen)stad van Utrecht en de enige haven dat op hetzelfde 
waterpeil ligt als de binnenstad van Utrecht ligt in het gebied. 

Sturen op bouwverkeer
Vanwege de ontwikkeling van Utrecht vergen bouwstromen speciale 
aandacht. Via bouwlogistieke centra kunnen bouwers hun goederen- en 
personeelsstromen beter organiseren. Gebundeld, in elkaar gezet en op 
afroep kunnen goederen naar de bouwplaats just-in-time en met minder 
hinder voor de omgeving. Ook kunnen op het bouwlogistieke centrum 
goederen tijdelijk worden opgeslagen, vaak goedkoper en met minder 
overlast dan bij de bouwplaats zelf.

Confrontatie toekomstbeeld met de huidige situatie
Uit een vergelijking van het toekomstbeeld met de huidige situatie op 
straat, blijkt dat het Kwaliteitsnet Goederenvervoer met alle maatrege-
len vrijwel geheel aan de eisen voldoet. Daar waar dit nog niet het geval 
is, zit het oplossen daarvan in lopende plannen. 
Er zijn echter verschillende uitdagingen voor goederenvervoer voor de 
toekomst. Vervoer over water kan beter benut worden, maar vergt grote 
investeringen op plekken waar goederen op en van het water kunnen. 
Naast het kwaliteitsnet goederenvervoer voor de ontsluitende wegen is het 
fijnmazige netwerk belangrijk om de stad goed te kunnen bevoorraden. We 
maken met de logistieke sector afspraken over hoe zijn hun logistieke 
processen kunnen afstemmen op de beschikbare netwerken en passen 
maatwerk toe indien dit past bij onze doelen. We willen vooral stimuleren 
dat door middel van digitale infrastructuur het voor de logistieke sector 
makkelijker en efficiënter wordt om Utrecht te bevoorraden. We onder-
zoeken hoe we met intelligente toegangssystemen rond de binnenstad 
de logistiek voldoende ruimte kunnen geven binnen de kaders die wij 
aan die toegang stellen.

Bouwactiviteiten vragen om slimme logistieke oplossingen
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Parkeervisie
In de Parkeervisie ‘Ruimte voor de Buurt’, die tegelijkertijd met dit 
geactualiseerde mobiliteitsplan is uitgewerkt, wordt vastgelegd op 
welke manier het parkeerbeleid in Utrecht bijdraagt aan een gezonde en 
leefbare stad, die voor alle doelgroepen bereikbaar en toegankelijk is. 
Om de bereikbaarheid van de stad te waarborgen, zetten we in op een 
beperkte toevoeging van autoparkeerplaatsen bij bouwontwikkelingen, 
en stimuleren we alternatieven zoals deelmobiliteit en de multimodale 
reis. Voor het meefinancieren van dit soort collectieve mobiliteitsoplos-
singen onderzoeken we of een Bereikbaarheidsfonds hiervoor een 
oplossing kan bieden. We zetten in op efficiënter gebruik van parkeer-
capaciteit en verplaatsen autoparkeren zo veel mogelijk van straat naar 
parkeergarages of voorzieningen aan de rand van de stad. Hiermee 
creëren we in de openbare ruimte plek voor andere functies. Op 
locaties waar overlast ontstaat door geparkeerde auto’s, of de bereik-
baarheid van de stad in het geding komt, voeren we betaald parkeren 
in. We maken elektrisch rijden en deelmobiliteit aantrekkelijk, door laden 
te faciliteren en meer ruimte te bieden aan deelmobiliteit. Bij alle 
maatregelen houden we in het vizier dat de stad bereikbaar moet blijven 
voor doelgroepen die afhankelijk zijn van een auto, zoals mensen met 
een beperking. Waar nodig treffen we hiervoor extra voorzieningen. 

7. Slim parkeren (stap 4)

 

Wijzigingen ten opzichte van het mobiliteitsplan uit 2016:

• Nieuwe hoofdstuk als vervanger van korte paragraaf over parkeren 
 in huidig SRSRSB
• Kern van parkeervisie komt nu terug in dit hoofdstuk
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Kantorenlocatie Papendorp

Berekening parkeerbalans economische kerngebieden
In 2020 werken er 58.000 werknemers op de 4 grote kantorenlocaties 
aan de stadsrand (Utrecht Science Park /Rijnsweerd, Stadseiland-Zuid, 
Papendorp en Leidsche Rijn Centrum) en nabij station Lunetten. 48% 
van de werknemers kwam in 2015 per auto. Daarvoor zijn 27.800 
parkeerplaatsen nodig. 

Indien in 2040 20% (meer dan in 2015) van de werknemers thuiswerkt 
(1 dag per week gemiddeld, inzet voor stap 2), dan zijn 5.600 parkeer-
plekken minder bezet. Als door betere fiets - en OV-bereikbaarheid nog 
maar 34% van de werknemers per auto komt (effect stap 3 Netwerken 
op orde), dan komen nog eens 6.500 parkeerplekken beschikbaar. Er 
komen in 2040 dan nog maar 15.800 werknemers met de auto die een 
parkeerplaats nodig hebben. Er komen dan in totaal 12.100 parkeer-
plaatsen beschikbaar voor nieuwe gebruikers. 

Aangezien 34% van de werknemers in 2040 met de auto komt, kunnen 
er meer dan 44.000 werknemers extra werken op deze kantorenlocaties 
zonder uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Van deze nieuwe 
werknemers werken er dan 8.900 thuis, 12.100 komen per auto en 
23.400 komen per OV of fiets).

Daarnaast kunnen we nog een paar duizend werknemers een  
parkeerplaats op afstand aanbieden, waardoor in totaal 45-50.000  
extra werk nemers op deze kantorenlocaties kunnen werken, zonder 
uitbreiding van het parkeren op die locaties. 

Vooralsnog rekenen we met ongeveer 35.000 extra kantoorbanen in 
Utrecht, 14.000 op bedrijventerreinen (hiervoor zijn wel nieuwe parkeer-
plaatsen nodig op deze bedrijventerreinen, want daar wordt minder 
thuisgewerkt en komt een groter percentage met de auto) en 16.000 
banen ‘in de wijk’ (op kleinere kantoren, retail, horeca, bedrijf aan huis, 
zorg, logistiek, etc.).
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Portaal - Marnix van Namen

“We maken ons hard voor voldoende goede  
woningen. Bereikbaarheid is van groot belang.  
Per soort huishouden en locatie verschilt de  
afweging tussen fietsen, lopen, OV en eigen  
autogebruik. Kies daarom voor maatwerk per  
locatie, ook bij de realisatie van parkeerplaatsen.”

Groei wonen en werken mogelijk door slim parkeren
We kiezen voor het faciliteren van de groei van Utrecht met een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat met gemengde milieus voor wonen, werken en voor-
zieningen rond knooppunten in de stad. Door de inzet op ontwikkelen  
van wonen en werken bij OV-knooppunten (stap 1), thuiswerken (Anders 
reizen, stap 2) en de inzet op het aantrekkelijker maken van fiets en OV 
(Netwerken op orde, stap 3) neemt het aantal autoverplaatsingen af en zijn 
daarmee minder parkeerplaatsen in de gebieden nodig. Werknemers die 
deels gaan thuiswerken en werknemers die kiezen voor fiets of OV zorgen 
er dus voor dat bij huidige kantoorpanden parkeerplaatsen vrij komen die 
gebruikt kunnen worden door nieuwe inwoners en arbeidsplaatsen. In het 
volgende kader is met een berekening op hoofdlijnen uitgelegd hoe dat 
kwantitatief uitpakt voor de economische kerngebieden.

We gaan in deze gebieden met eigenaren van parkeervoorzieningen en 
werkgevers in gesprek hoe de voorraad bestaande parkeerplaatsen op 
een efficiënte wijze kan worden hergebruikt door nieuwe werkgelegen-
heid en/of nieuwe woningen in het gebied. Hierbij kan ook de mogelijk-
heid worden meegenomen om een deel van de parkeerbehoefte door 
middel van P+R in de regio te realiseren. Ook dit draagt eraan bij dat het 
autoverkeer naar de eindbestemming niet groeit. Door middel van 
gebiedsvisies kan dit per ontwikkeling in beeld gebracht worden. We 
denken dat deze integrale aanpak vooral kansrijk en effectief is voor de 
grote kantorenlocaties (Stationsgebied, Leidsche Rijn Centrum, Papen-
dorp, Kanaleneiland-Zuid/Merwedekanaalzone en Rijnsweerd) en het 
Utrecht Science Park, vooral als hier gemengde woon -en werkmilieus 
worden ontwikkeld, maar bij andere mogelijke gebieds(her)ontwikkelingen 
zoals Werkspoorkwartier/Cartesiusdriehoek, Overvecht, Jaarbeurs, 
Lunetten-Koningsweg, etc. Hierbij wordt rekening gehouden met maatwerk 
voor bedrijven of instellingen die afhankelijk zijn van autobereikbaarheid.
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In de rest van de stad vindt er een vergelijkbare verschuiving plaats. 
De effecten van thuiswerken zijn daar echter vaak kleiner en er komen 
relatief minder parkeerplaatsen vrij omdat een deel van de inwoners 
niet direct de auto wegdoet als ze minder of anders gaan reizen. Maar 
op kleinere schaal kunnen kleine verstedelijkingsprojecten haalbaar 
zijn zonder nieuwe parkeerplekken indien er lokaal mogelijkheden zich 
voordoen om parkeerplaatsen her te gebruiken. Een andere optie is om 
parkeerplaatsen te transformeren naar andere functies (zie verderop). 
Desalniettemin zullen er ook ontwikkelingen van wonen en werken in de 
stad plaatsvinden waar wel de noodzaak is om parkeerplaatsen toe te 
voegen, meestal in de B- en C-zone. 

Aantrekkelijke woonstraten 
We gaan een werkwijze ontwikkelen om samen met bewoners actief 
op zoek te gaan naar kansen voor meer groen, het toevoegen van 
fietsenstallingen, ruimte voor voetgangers, verblijven (bijvoorbeeld 
bankjes of terrasjes) en/of spelen. Dit maken we mogelijk door een 
andere inrichting van de straat (of zelfs buurt). Hierdoor ontstaan 
aantrekkelijkere woonstraten. De gemeente gaat deze mogelijkheid 
actief onder de aandacht brengen van de inwoners van de stad. 

Daardoor zal het parkeren in woonwijken geleidelijk verminderen. 
We houden rekening met een gemiddelde jaarlijkse vermindering van 
0,5-1% (gemiddeld over de stad). Deze mogelijkheid werken we uit 
in de module “Aanpak parkeren openbare ruimte” bij de parkeervisie.

Impressie van straat waar parkeerplaatsen veranderen in ruimte voor groen
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Invoering betaald parkeren
De gemeente continueert haar beleid als het gaat om invoering betaald 
parkeren. Dit vindt alleen plaats door middel van draagvlakmeting in de 
betreffende buurt. Daarnaast kiest de gemeente in geval van grootschalige 
ontwikkelingen in de wijk aan de voorkant voor invoering betaald 
parkeren in een omliggende wijk (en in het ontwikkelgebied zelf indien 
daar openbare parkeerplaatsen worden gerealiseerd), om te voorkomen 
dan in omliggende buurten eerst parkeeroverlast ontstaat en pas na een 
draagvlakmeting dit probleem kan worden opgelost met de invoering 
van betaald parkeren. Hiervoor wordt per gebiedsontwikkeling apart 
een besluit genomen. Dit mobiliteitsplan bevat geen voorstel voor 
verhoging van de parkeertarieven.

Stallen van fietsen
Naast de drukte op de fietspaden, wordt door de groei van het aantal 
fietsen ook het stallen van fietsen op drukke plekken in Utrecht proble-
matisch. Enerzijds ontstaat op drukke plekken een tekort op voorzieningen 
om netjes en veilig te stallen en anderzijds vormen verkeerd gestalde 
fietsen een obstakel voor voetgangers en minder validen. Daarom dragen 
wij zorg voor voldoende veilige en aantrekkelijke fietsenstallingen. We 
maken duidelijk waar wel en niet in de openbare ruimte een fiets gestald 
kan worden en handhaven erop indien er gevaarlijke situaties ontstaan. 
In overleg met bewoners kunnen we in woonstraten ervoor kiezen 
om een deel van de parkeerplaatsen op te heffen en deze ruimte te 
gebruiken voor het stallen van fietsen (naast meer ruimte voor groen 
en verblijven). Voor e-bikes en andere bijzondere fietsen is voldoende 
stallingscapaciteit in inpandige stallingen, maar ook op straat in de 
vorm van stallingsplekken met een goede aanbindmogelijkheid.

Deelfietssystemen bieden vooral mogelijkheden om je reis per openbaar 
vervoer of auto voort te zetten met een geleende fiets. Daarmee is dit een 
belangrijke schakel in een aantrekkelijke multimodale reis om vanuit het 
station of de parkeerlocatie naar je eindbestemming te komen. Voordeel 
is dat deelfietssystemen bij goed gebruik de behoefde aan fietsstallings-
plekken verminderen, omdat ze vaker worden gebruikt en minder lang in 
de stalling staan. Om de beschikbare ruimte op straat en in stallingen 
optimaal te benutten, reguleren we waar deelfietsen (en andere deelvoer-
tuigen) wel en niet gestald mogen worden. Om het verwachte stallings-
probleem bij Utrecht Centraal op te lossen, faciliteren en stimuleren we 
lopen op korte afstanden tot 1 kilometer, maken we het gebruik van 
andere OV-knooppunten aantrekkelijker, zorgen we voor een betere 
benutting van de beschikbare plekken door onder andere de P-route  
fiets (een fietsparkeerverwijssysteem) en monitoren we met NS en }
ProRail de stallingsbehoefte en bouwen we capaciteit bij indien nodig.

Betaald parkeren Laan van Soestbergen Deelfietsen station Utrecht Lunetten
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8. Slim sturen (stap 5)

 

deze principes niet meer. Daarom maken we in de eerste twee paragrafen van 
dit hoofdstuk expliciete integrale keuzes tussen vervoerwijzen op basis van het 
gewenste functioneren van het multimodale netwerk. Dat doen we ook meer 
gedetailleerd voor enkele gebieden waar scherpere netwerkkeuzes nodig zijn, 
omdat de (verwachte) verkeersafwikkeling knelt.

• Tevens is toegevoegd hoe prioriteit per vervoerwijze concreet vormgegeven 
moet worden als houvast voor keuzes bij het verdelen van schaarse regelruimte 
bij verkeerslichtinstellingen. Daarnaast is bij dynamische verkeersmanagement 
aangevuld op het expliciet doseren op een aantal routes. Ook nieuw is de 
nadrukkelijke aandacht voor de doorstroming van het OV.

 

Wijzigingen ten opzichte van het mobiliteitsplan uit 2016:

• In Slim sturen stellen we de sturing en prioritering meer centraal en niet zozeer 
de techniek daarbij die in SRSRSB vooral in het hoofdstuk Slim regelen terug-
kwam (info over dynamisch verkeersmanagement en het regelen van kruispun-
ten). Deze technische middelen komen nog wel als paragrafen terug (net als de 
gebruikerskant), maar worden nu voorafgegaan door een paragraaf over de 
principes van deze sturing en een paragraaf waarin de integrale netwerkkeuzes 
veel scherper beschreven staan op stedelijk niveau en voor enkele gebieden. 

• Het hoofdstuk oogt daardoor veel concreter en gedetailleerder dan de rest van 
het mobiliteitsplan. Het is daardoor ook iets moeilijker te begrijpen en er staan 
veel keuzes in die naar verwachting politiek gevoelig liggen. Tegelijkertijd komt 
het daarmee tegemoet aan de behoefte aan een scherp stuk qua inzet richting 
college (dat zit vooral in dit hoofdstuk) en geeft het de duidelijkheid die programma-
managers, projectleiders en vakspecialisten nodig hebben, maar ook raadsleden 
(het voorkomt/structureert de discussie in de Raad bij individuele projecten).

• In SRSRSB 2016 werd per zone in de stad (A, B of C) de prioritering tussen 
vervoerwijzen aangegeven. Door de grotere opgave (groei tot 2040) voldoen 
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Met het mobiliteitsplan zetten we in op gebruik van duurzame en 
ruimte-efficiënte mobiliteit. Als zoveel mogelijk mensen gaan lopen, 
fietsen en van OV gebruik maken en waar mogelijk buiten de spits 
reizen, dan neemt de druk op het autonetwerk minder snel toe. Dit 
is de inzet van de voorgaande hoofdstukken. De mobiliteit die dit 
per vervoerwijze oplevert, dient vervolgens door de netwerken op 
de gewenste wijze, met voldoende kwaliteit en veiligheid en minder 
hinder voor de omgeving te worden afgewikkeld. Op sommige plekken 
in de stad willen we de verkeersruimte zelfs beperken om meer ruimte 
te creëren voor woningbouw, verblijven en groen. In het hoofdstuk  
Netwerken op orde is per vervoerwijze aangegeven hoe Utrecht wil 
dat deze netwerken functioneren. Als we deze netwerken echter over 
elkaar heen leggen, zien we dat ze overal in de stad elkaar kruisen 
en dat er dus steeds keuzes gemaakt moeten worden tussen de 
netwerken. De groei van de stad en de mobiliteit vergroot die 
noodzaak. In het hoofdstuk ‘Slim sturen’ maken we deze keuzes. 

Sturen op autoverkeer bij toegang ‘t Goylaan
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2. Als er onvoldoende fysieke ruimte op de kruising is en ook de 
afstelling van de verkeerslichten geen afdoende oplossing biedt 
voor alle vervoerwijzen, dan beïnvloeden we de routekeuze van 
gebruikers zodat ze in mindere mate van het overbelaste kruispunt 
gebruik maken: dit heet verkeersmanagement. Welke vervoerwijze 
we beïnvloeden hangt af van welke vervoerwijze we op die plek 
belangrijker vinden. Voor autoverkeer gebruiken we hiervoor het 
instrument doseren.

Verkeersdrukte ‘t GoypleinAdriaen van Ostadelaan (heringericht in 2016)

8.1 Principes van Slim sturen 

Slim sturen in drie stappen
We sturen op de kwaliteit van de doorstroming van en de interactie 
tussen de vervoerwijzen met drie keuzes, die we achtereenvolgens 
toepassen:
1. Door het (anders) vormgeven van een kruising en het (anders) 

afstellen van verkeerslichten geven we invulling aan welke 
vervoerwijzen we willen prioriteren en een goede doorstroming 
willen geven. In de A- en B-zone is in het algemeen geen ruimte 
voor fysieke uitbreiding (of gebruiken we die ruimte liever voor 
verblijven en groen).
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Principes prioritering vervoerwijzen
Voor de kruispunten waar meerdere vervoerwijzen elkaar tegenkomen, 
hanteren we een aantal principes om aan te geven hoe we omgaan met 
prioriteiten in de ordening van de verkeersnetwerken. Voor het goed 
functioneren van de verschillende vervoerwijzen pakt de prioriteit voor 
elke vervoerwijze anders uit:

• Prioriteit voor de voetganger zit vooral in korte routes en voldoende
kansen om over te steken en niet zozeer in voorrang. Voor voetgan-
gers betekent dit dat ze niet te lang hoeven te wachten voor een rood 
licht of een ongeregelde oversteek. Dit betekent dus een korte tijd 
rood licht en een oversteek in verschillende stappen (per richting en 
per vervoerwijze, dus met voldoende brede middenbermen). Ook is 
een looproute in een rechte lijn met vrij zicht belangrijk, met zo min 
mogelijk omlopen. 

• Voor fiets is een gestage, weinig onderbroken reis van belang. Dit
betekent zo min mogelijk verkeerslichten en bij verkeerslichten kort 
wachten. Een klein stukje omfietsen om een drukke kruising te 
vermijden is voor de fiets handig. 

• Voor alle OV-lijnen geldt dat stoppen, wachten en weer optrekken 
zeer oncomfortabel is. Prioriteit betekent dat stoppen zoveel mogelijk 
wordt voorkomen. Voor tram en hoogwaardige busverbindingen 
betekent prioriteit dat ze zo min mogelijk onnodig stil staan, liefst 
alleen bij haltes, maar ook dat de rijtijd altijd ongeveer even lang is. 
Bij voorkeur is dit absolute prioriteit. Op veel plekken in Utrecht is dit 
niet haalbaar omdat er zoveel bussen rijden, dat andere vervoerwij-
zen dan continu voor rood licht staan. Dan is een korte wachttijd van 
belang (kort rood). Bij overige buslijnen is van belang dat ze kort 
wachten bij verkeerslichten en bij overige, niet met verkeerslichten 
geregelde kruisingen op een voorrangsweg rijden. Absolute prioriteit 
is alleen mogelijk indien OV een eigen vrije baan heeft, zoals een 
trambaan of een vrijliggende busbaan. 

3. Als er vervolgens nog steeds teveel gebruikers van het kruispunt 
gebruik maken, dan kiezen we ervoor om een van de vervoerwijzen 
niet meer van het kruispunt gebruik te laten maken. Hierdoor komt 
fysieke ruimte én ruimte in de verkeersregeling vrij om het kruispunt 
opnieuw vorm te geven en veilig te laten functioneren. Utrecht heeft 
dit al gedaan bij het eenrichtingsverkeer maken van de Biltstraat, het 
opheffen van de tramoversteek Bernadottelaan/Struijckenlaan, het 
afkoppelen van de Truus van Lierlaan van de Tellegenlaan. Ook het 
autovrij maken van de Thomas á Kempisweg (FRIS-alternatief) en 
langer geleden het autovrij maken van het Vredenburg zijn hier een 
voorbeeld van. 

Een keuze bij stap 2 en zeker bij stap 3 leidt vervolgens tot netwerk-
effecten die op andere kruispunten tot een nieuwe afweging kunnen 
leiden (met weer stap 1 en stap 2). 

Regelen van kruispunten alleen waar nodig
Kruispunten tussen verkeersstromen worden bij voorkeur ‘zelfsturend’ 
geregeld, zodat verkeersdeelnemers hun weg vinden met bepaalde 
basisregels (voorrang, oogcontact, aangepaste snelheden). 
Voorbeelden zijn voorrangskruisingen, rotondes en voorrangspleinen. 
Bij drukke situaties waar de verkeersveiligheid, oversteekbaarheid, 
een goede verkeersafwikkeling en/of de leefkwaliteit (milieu) in het 
gedrang komen, zijn verkeerslichten een geschikt instrument. 
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• We kiezen ervoor om de auto een lagere prioriteit te geven, omdat 
de auto veel ruimte inneemt en hinder veroorzaakt. Omdat de auto 
een snel en comfortabel vervoermiddel is, vinden we langer wachten 
bij verkeerslichten minder erg. Wel is het van belang dat voorkeurs-
routes, zoals de stedelijke verbindingswegen richting de snelweg, 
qua rijtijden sneller zijn dan ongewenste routes door de wijken. Voor 
efficiënt en schoon goederenvervoer is maatwerk nodig.

• Voor nood- en hulpdiensten is het van belang om van OV-routes 
gebruik te kunnen maken en daarmee van de prioriteit van OV-lijnen. 
Daarvoor is wel KAR19 nodig. 

Uitwerking prioriteit per zone
Hoe willen we deze prioriteiten hanteren op kruispunten? Hierbij gelden 
de volgende principes, gekoppeld aan de vervoerswijzen, de plek in de 
stad (A-B-C-zone) en de hiërarchie in netwerken:

Alle zones:
• Vanuit het belang van korte reistijden en een goede doorstroming 

krijgt de tram altijd absolute prioriteit. Hier zit echter wel een rand-
voorwaarde aan. Als trams elkaar namelijk te snel opvolgen of als de 
tram mee rijdt met bussen (Heidelberglaan), dan moet het kruisend 
verkeer te lang wachten. Daarom geldt er een minimum aan de 
opvolgtijd (tijd tussen twee opeenvolgende trams). Als een volgende 
tram aankomt voordat alle andere weggebruikers een keer groen 
hebben gehad, dan moet deze alsnog op zijn beurt wachten. Als de 
tramfrequenties (te) hoog zijn, dan zijn ongelijkvloerse kruisingen nodig.

A-zone:
• In de A-zones staat de voetganger op 1. Dit betekent niet dat de 

voetganger altijd voorrang of heel veel groentijd bij verkeerslichten 
heeft, maar dat de ruimtelijke inrichting in combinatie met de drukte 
van kruisende stromen het mogelijk maakt om zoveel mogelijk zonder 
verkeerslichten en zonder lang te hoeven wachten over te steken. Zoals 
eerder aangegeven is hiervoor belangrijk dat doorgaande OV-, fiets- 
en autostromen zoveel mogelijk om de A-zones heen gaan. Soms zijn 
verkeerslichten toch nodig, en dan is het van belang om de voetganger 
snel groen te geven (oftewel kort rood, maar niet perse lang groen).

• Autoverkeer in de A-zone en in in 30 kilometer gebieden heeft 
 nooit prioriteit. 
• In de A-zones zal apart gekeken moeten worden naar de mogelijk-

heden voor logistieke stromen. Hiervoor gelden in algemene zin de 
regels voor autoverkeer, maar ten behoeve van laden en lossen en 
fysieke beperkingen voor grote voertuigen, zal vaak maatwerk nodig zijn.

B- en C-zones:
• Fietsers op drukke hoofdfietsroutes krijgen bij geregelde kruisingen 

vaak groen, oftewel kort rood. Lange groentijden zijn juist niet 
effectief, omdat de andere stromen dan ook lang groen moeten 
krijgen om het verkeer te kunnen afwikkelen. Dan staat de fietser 
juist weer lang te wachten. Bovendien kunnen er veel fietsers tegelijk 
in een korte (groen)tijd oversteken. Kort rood betekent vaak twee 
keer groen per cyclus, maar ook korte groentijden voor andere 
modaliteiten. Bij kruisingen van hoofdfietsroutes met hoogwaardige 
OV-verbindingen en de stedelijke verbindingswegen geldt dit ook. Bij 
niet geregelde kruisingen krijgt de drukke hoofdfietsroute voorrang 
op andere fietsroutes, op de auto, op de bus op de gewone rijbaan 
en op voetgangers.

19  KAR: Korte afstandsradio, dit is een systeem om in te melden bij verkeerslichten.
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• Voor fietsers op minder drukke hoofdfietsroutes geldt hetzelfde, 
maar met minder prioriteit.

• OV-lijnen van het basisnet rijden zoveel mogelijk op voorrangswegen, 
ook binnen de 30 kilometer per uur gebieden.

• Autoverkeer op de stedelijke verbindingswegen heeft geen prioriteit,  
 maar met de afstelling van verkeerslichten zorgen we ervoor dat deze  
 routes wel sneller zijn dan ongewenste alternatieve routes door 
 de wijken. 

B-zone:
• Om bij hoge frequenties de bus vlot de kruising te laten passeren, 

krijgt de bus (net als de fiets) twee keer kort groen per cyclus. Op 
kruisingen zonder verkeerslichten heeft de bus op de vrijliggende 
busbaan altijd voorrang, ook op de fiets. Omdat er per uur relatief 
weinig bussen rijden ten opzichte van het aantal fietsers of auto’s 
hebben deze hier nauwelijks hinder van. Andersom zouden bussen 
zonder voorrang bij veel kruisingen vertraging oplopen en onbe-
trouwbaar worden. 

C-zone:
• Alle bussen op vrijliggende busbanen krijgen absolute prioriteit 

vanuit het belang van korte reistijden en een goede doorstroming. 
In de C-zone kan dit op alle plekken waar niet zoveel bussen rijden.

Ruimte voor innovatie met verkeersmanagement
De gemeente geeft ruimte aan innovaties op het gebied van technologie 
en/of gedrag die verkeersdeelnemers helpen. We doen pilots met 
innovatie manieren van detectie van (groepen) fietsers (via Thermicam 
en radar) om fietsers eerder te detecteren en zo meer kans te geven op 
groen licht bij de VRI. Ook aftellers bij verkeerslichten voor voetganger 
en fietser helpen hierbij, vooral bij relatief lange wachttijden.
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Figuur: Integrale netwerkkaart 2040
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We constateren dat in de stad, vooral ten oosten van de A2, de ruimte 
voor mobiliteit schaars is. Dat betekent dat waar belangrijke netwerken 
van de verschillende vervoerwijzen samenkomen, de fysieke ruimte en/
of regelruimte van de verkeerslichten ontbreekt om alle vervoerwijzen 
de gewenste prioriteit te geven. Dit vraagt om integrale keuzes tussen 
de vervoerwijzen. In de integrale netwerkkaart leggen we de netwerken 
op elkaar en identificeren we de locaties waar keuzes nodig zijn. 
Vervolgens geven we voor deze specifieke locaties welke keuzes 
we maken. 

Op een aantal plekken in de stad maken we integrale keuzes, omdat  
we in de schaarse ruimte de verkeersruimte willen verkleinen om een 
kwaliteitsslag in de openbare ruimte (met name voor verblijven en 
groen) te maken of meer ruimte nodig hebben voor de groei van het 
fietsverkeer en de voetganger. Dit is het geval op de binnenstadsas,  
in het stationsgebied rondom het Smakkelaarsveld, Westplein/  
Lombokplein en Paardenveld/Amsterdamsestraatweg en rondom 
station Vaartsche Rijn en het Ledig Erf.
Op een aantal andere plekken in de stad ontstaat noodzaak om anders 
om te gaan met ruimte voor verkeer en prioritering van vervoerwijzen 
indien verstedelijkingskeuzes worden gemaakt of een kwaliteitsverande-
ring gewenst is. Dit is het geval in het Utrecht Science Park en Rijns-
weerd, bij het Thomas à Kempisplantsoen, bij de Merwedekanaalzone 
en in de A12-zone als daar verdere verstedelijking gaat plaatsvinden.

Voorbeelden van integrale keuzes uit het verleden zijn de herinrichting 
van het Jaarbeursplein en het autovrij maken van het noordelijke deel 
van de Croeselaan en de herinrichting van de Catharijnesingel en de 
Mariaplaats.

8.2 Integrale keuzes tussen 
 netwerken 

In de hierna volgende kaders geven we voor een aantal gebieden 
aan welke opgaven daar spelen en welke keuzes daar gemaakt 
kunnen worden.

Fietsstraat Karel Doormanlaan
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Stationsgebied-Oost 

• Opgave: De laatste jaren is het aantal voetgangers, fietsers en bussen op de drukke oost-west 
verbinding tussen Utrecht West/Utrecht Centraal en Utrecht binnenstad sterk gegroeid. Met name het 
aantal voetgangers zal naar verwachting flink doorgroeien waardoor de oversteek over de Catharijne-
singel nog veel drukker wordt. Tegelijkertijd wil de gemeente de loopverbinding tussen het station en de 
binnenstad juist meer kwaliteit geven. Hiervoor is onder andere de singel hersteld en de Catharijnesingel 
heringericht. Ook wil de gemeente het zuidelijk deel van de Catharijnesingel net als de rest van de singels 
herinrichten als fietssingel. Hiervoor is het nodig om doorgaand autoverkeer te ontmoedigen.

• Oplossing: Het optimaliseren van de verkeersregeling is op deze plek niet meer mogelijk. Daarom zal   
 voor deze plek gekozen moeten worden om één van de vervoerwijzen veel minder ruimte te geven.

• Keuze: Daarom kiezen we ervoor om doorgaand autoverkeer over de Catharijnesingel niet langer te 
faciliteren. De bereikbaarheid van alle parkeergarages aan de Catharijnesingel moet echter geborgd 
blijven, evenals belangrijke routes voor logistieke stromen. Hierdoor is er meer fysieke ruimte, maar 
vooral een kortere wachttijd om over te steken voor voetganger, fietsers en OV, waardoor de (huidige) 
drukte beter afgewikkeld kan worden. Dit maakt de situatie overzichtelijker, het gebied blijft goed  
bereikbaar voor iedereen en de omgeving wordt aantrekkelijker. Tevens maakt dit het makkelijker om  
het zuidelijk deel van de Catharijnesingel her in te richten als fietssingel. 
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Binnenstadsas

• Opgave: In de hele binnenstad en in het  
 bijzonder langs de binnenstadsas (van 

Vredenburg tot Stadsschouwburg) hebben 
we de ambitie om meer ruimte aan verblijven 
en de voetganger te geven. In de huidige 
inrichting is de ruimte voor de voetganger 
krap, is er weinig groen en de oversteek-
baarheid moeilijk door de vele fietsers, 
bussen en auto’s, veelal doorgaand verkeer 
zonder herkomst of bestemming in de 
binnenstad. Dit maakt de binnenstadsas erg 
druk en niet aantrekkelijk om te verblijven. 
Doelgroepen als (ouders met) kinderen en 
ouderen mijden daarom de binnenstadsas 
op drukke momenten. Dit probleem wordt 
groter als het aantal voetgangers, fietsers en 
bussen verder groeit.

• Oplossingen: Om (het gevoel van) veiligheid 
en aantrekkelijkheid te vergroten en fysiek 
de smalle binnenstadsas anders te kunnen 
inrichten met meer ruimte voor groen en 
ver blijven, is randvoorwaardelijk om de 
totale verkeersdrukte te verminderen en de 
interactie tussen de vervoerwijzen te vermin-
deren. Als het voldoende rustig is, dan is het 
mogelijk om de verkeersruimte te verkleinen, 
stoepen te verbreden en groen toe te voegen.

Janskerkhof
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• Keuzes: Ten eerste verleiden we al het verkeer dat er niet hoeft te zijn omdat het 
 geen herkomst of bestemming in de binnenstad heeft, om buiten de binnenstad om  
 te reizen. Dit doen we door:

1. Een andere compartimentering van de binnenstad voor auto- en vracht verkeer 
waardoor geen auto- en vrachtverkeer meer over de binnenstadsas rijdt (uitge-
zonderd zwaar vrachtverkeer en laden en lossen) en het niet meer aantrekkelijk is 
om van de Vogelenbuurt via de binnenstad naar Wittevrouwen te rijden met de 
auto en vice versa. Ook verkeer dat nu een ontheffing heeft om over de busbaan 
te rijden, mag dat dan niet meer.

2. Doorgaande fietsers ‘om de noord’ en ‘om de zuid’ om het centrum heen te laten 
fietsen. We zorgen dat die routes (onder andere via Kaatstraat-Griftpark en Ledig 
Erf-Koningsweg) sneller en logischer zijn dan de route door de binnenstad.

3. Doorgaande OV-reizigers met om de binnenstad heen te laten reizen via ofwel de 
OV-route via de Oudenoord en Kardinaal de Jongweg ofwel via station Vaartsche 
Rijn en de Dichtersbaan ofwel door in Zeist of het Utrecht Science Park over te 
stappen op de (doorgetrokken) Uithoflijn. Deze alternatieve routes dienen sneller 
en minstens net zo aantrekkelijk te zijn als de huidige route via de binnenstadsas. 

4. De hoogwaardige busroute door de binnenstad (de ‘binnenstadas’) is alleen 
bestemd om reizigers die in de binnenstad willen in- of uitstappen daarnaartoe 
te brengen. Dit faciliteren we met lijn 28 die als speciale hoogwaardige binnen-
stadslijn een frequente, betrouwbare verbinding tussen Utrecht Centraal en 
Utrecht Science Park en Zeist biedt. Met één buslijn komt er altijd slechts één 
bus per richting aan, waardoor voetgangers (en fietsers) makkelijker kunnen 
oversteken. 

5. Fietsers met bestemming binnenstad of Utrecht Centraal te verleiden om andere 
routes te laten fietsen (dus minder via het Vredenburg en Smakkelaarsveld). We 
realiseren hiervoor een nieuwe fietsverbinding over/onder het spoor bij de 
Nicolaas Beetstraat voor fietsers uit Zuidwest en maken de fietsroute vanuit 
Zuilen naar Utrecht Centraal via de Daalsetunnel naar het Jaarbeursplein aan-
trekkelijker door de herinrichting van het Lombokplein. Figuur: Openbaarvervoer- en fietsroutes om de binnenstad heen
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• Ten tweede willen we de verkeersruimte op de binnenstadsas versmallen
ten behoeve van meer ruimte voor voetganger, verblijven of groen. 
Mogelijk kunnen fiets en bus (of zelfs tram) bij minder drukte samen met 
minder ruimtebeslag toe. Samen met de provincie onderzoeken we de 
mogelijkheden. Ook voor wat betreft vormgeving krijgt de OV-route door 
de binnenstad een speciale inrichting.

•  Aandachtspunt van deze keuzes voor de binnenstadsas is dat de
bereikbaarheid voor alle doelgroepen, ook minder validen, per OV, fiets 
en indien noodzakelijk per auto gewaarborgd blijft. Daarnaast is het 
vervoer van reizigers naar de binnenstad voor het openbaar vervoer 
zeer belangrijk voor een gezonde exploitatie van het OV-netwerk in de 
regio Utrecht.

•  Voor bewoners en goederenvervoer gaan we onderzoeken of we kunnen 
sturen op venstertijden en niet noodzakelijke voertuigbe wegingen 
kunnen beperken door middel van intelligente toegang.

•  Voor (zwaar) vrachtverkeer wordt de gewenste verkeerscirculatie in 
de binnenstad apart in beeld gebracht. Hierbij wordt vooral gestuurd 
op routes die fysiek mogelijk zijn in verband met de belasting van 
werfkelders en bruggen.

Figuur: Profielen openbaarvervoer Binnenstad

Profielen OV Binnenstad

Principes mogelijk andere inrichting verkeersruimte op binnenstadsas. Bij een tidal flow 

(bus) of stengelspoor (tram) maakt voertuigen in beide richtingen om en om gebruik van 

één rijstrook.
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Stationsgebied-Noordwest 

• Opgaven: De gemeente heeft voor het gebied aan de noordwestzijde van het centrum een aantal 
ambities: het Westplein wordt het Lombokplein met een voetgangers- en fiets¬vriendelijke inrichting  
en een smaller wegprofiel (één rijstrook per richting voor de auto) en meer ruimte voor groen, verblijven, 
fiets en voetganger. Daarvoor is het nodig dat er minder auto’s dat nu via het Westplein rijden 
(maximaal 15.000 per dag). De ambities voor de Amsterdamse¬straatweg zijn om de leefbaarheid te 
vergroten en de verkeersveiligheid voor de (groeiende stroom) fietsers te verbeteren. Tevens is er aan 
de noordzijde van het centrum meer ruimte nodig om de groeiende fietsstromen vanaf meerdere 
richtingen te kunnen faciliteren. Zo wordt de route Westplein – Daalsetunnel – Herenweg – Kaatstraat 
- Griftpark (en verder) een belangrijke hoofdfietsroute voor de fiets als alternatief voor de route door 
de binnenstad voor een deel van de fietsers die daar nu fietsen (bijvoorbeeld vanuit Lombok naar 
Noordoost).

• Oplossingen: Minder auto’s op de route Graadt van Roggenweg – Westplein – Amsterdamse-straatweg
en richting Weerdsingel – Oudenoord, zodat het Westplein getransformeerd kan worden door het minder 
aantrekkelijk maken voor autoverkeer dat niet in het gebied hoeft te zijn. Dit geldt ook voor autoverkeer 
vanaf de Catharijnesingel (zie eerder kader Stationsgebied-Oost). Een aantrekkelijke hoofdfietsroute 
vanaf het Lombokplein via Daalsetunnel, Herenweg naar de Kaatstraat. Het gehele gebied moet aantrek-
kelijker worden voor de voetganger met directe looproutes en meer en vlottere oversteken.

• Keuzes: Met het onmogelijk maken van doorgaand autoverkeer over de Catharijnesingel zal er minder 
verkeer over het Westplein en de Amsterdamsestraatweg rijden. Maar dit is niet genoeg om de 
opgaven voor Westplein en Amsterdamsestraatweg te faciliteren. Daarom willen we er ook op sturen 
om verkeer dat niet in het centrum of de omliggende wijken hoeft te zijn, minder over de routes via 
het Westplein en Amsterdamsestraatweg te laten rijden. We hanteren hiervoor de volgende strategie: 
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1  Vertragen van het doorgaande autoverkeer door te doseren op de toeleidende routes, namelijk   
  de Graadt van Roggenweg, vanaf de Marnixlaan richting Amsterdamsestraatweg, vanaf de   
  Vleutenseweg en vanaf het Kardinaal Alfrinkplein en Nijenoord richting Oudenoord en   
  Weerdsingel. 

2 De fietsroute Lombokplein - Daalsetunnel – Herenweg – Kaatstraat krijgt logischer en 
 herkenbaar profiel als hoofdfietsroute door directe routering, logische en snelle oversteken   
 (voorrang of prioriteit). Ook de fietsroute langs de Weerdsingel is een alternatieve fietsroute   
 voor de binnenstad.

3 Het afslagverbod Kaatstraat past goed bij deze keuze om te doseren en maakt het ook   
 makkelijker om de Kaatstraat als hoofdfietsroute te verbeteren.

4 De keuze om geen doorgaand verkeer over Catharijnesingel te faciliteren helpt bij het reduceren   
 van het autoverkeer in dit gebied (zie kader stationsgebied-oost).

5 Om de doorstroming van het OV te borgen op deze corridor waar het autoverkeer actief   
 gedoseerd wordt, is mogelijk een vrijliggende busbaan op de Oudenoord nodig om vlot langs   
 de doseerpunten te kunnen rijden. 

6 Het herinrichten van het wegprofiel Vanaf de Graadt van Roggenweg tot en met de Oudenoord   
 wordt mogelijk indien hier minder autoverkeer rijdt, maar draagt ook fysiek bij aan het principe   
 van doseren (versmallingen, minder opstelruimte). Dit biedt kansen voor betere oversteken   
 voor de voetganger en de fiets, een betere OV-doorstroming, een groener profiel en het   
 verbeteren van de leefbaarheid.

Prinses Irenelaan
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Zuidpoort

• Opgave: Aan de zuidzijde van de binnenstad komen veel vervoerstromen 
samen. De voetgangersroute van station Vaartsche Rijn naar de zuidelijke 
binnenstad wordt steeds belangrijker en vraagt om een fatsoenlijke, ruime 
oversteek bij het Ledig Erf. De fietsroutes vanaf de singels, de Venuslaan, 
de Gansstraat/ Koningsweg, de Jutfaseweg en de Vondellaan nemen in 
belang toe, vooral als alternatief voor de route door de binnenstad en 
komen allemaal langs het Ledig Erf. Het Ledig Erf is ook een interessante 
plek voor ontmoeten en verblijven. Het aantal fietsers zal hier groeien met 
150% ten opzichte van 2015. Tegelijkertijd dient de doorstroming van het 
OV door de Albatrosstraat, Baden Powellweg en Vondellaan geborgd te 
worden om een goede doorstroming voor de belangrijke regionale OV-lijn 
die hier rijdt (spaak).

• Oplossingen: Voor het fiets- en voetgangersknooppunt Ledig Erf is het 
optimaliseren van de verkeerslichten of het doseren van doorgaand 
autoverkeer niet toereikend. Er is daar onvoldoende ruimte om voetganger, 
fiets en auto naast elkaar een plek te geven en voor mengen zijn er te veel 
fietsers. Om fietser en voetganger voldoende ruimte te geven, is het nodig 
om het Ledig Erf autoluw te maken. 
Voor een goede doorstroming van het OV en voldoende ruimte om de grote 
fietsstromen te laten oversteken, is de oplossing om te zorgen dat er minder 
autoverkeer door het gebied rijdt, zodat er altijd voldoende doorstroming 
is en fietsers en voetgangers met voldoende prioriteit en veilig kunnen 
oversteken. De omgeving van station Vaartsche Rijn, Ledig Erf en zuidelijke 
binnenstad wordt door deze maatregelen een aantrekkelijke en veilige 
woon-, werk- en verblijfsomgeving en beter bereikbaar voor iedereen. 
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• Keuzes: Deze oplossingen geven we vorm door:
 - De Ooster- en Westerkade in te richten als belangrijke voetgangers- en  
  hoofdfietsroute tussen de Jutfaseweg – station Vaartste Rijn – Ledig Erf en de  
  zuidelijke binnenstad. De planvormingsfase voor deze herinrichting bevindt  
  zich in de afrondende fase.
 - De drukke hoofdfietsroute Gansstraat – Ledig Erf – Catharijnesingel/Bleek-
  straat– Vondellaan meer prioriteit te geven bij oversteken en inrichten als  
  fietsstraat of fietssingel.
 - Doorgaand autoverkeer dat nu via het Ledig Erf rijdt, om te leiden via de  
  Albatrosstraat als ze in de omgeving een bestemming hebben en via de  
  Waterlinieweg als ze alleen door het gebied heen rijden. Bestemmingsverkeer  
  van en naar de zuidelijke binnenstad en de omgeving Ooster- en Westerkade  
  kan er nog wel komen.
 - De leefbaarheid in de Albatrosstraat en een goede doorstroming voor OV te 

borgen door middel van het (in de spits) doseren van het autoverkeer op de 
route Balijelaan – Vondellaan – Albatrosstraat – Rubenslaan en OV steeds 
prioriteit te geven boven het autoverkeer. De drukte in de Albatrosstraat zal 
hierdoor niet toenemen en opstopping van autoverkeer rondom Vaartsche Rijn 
wordt hierdoor voorkomen. De hoofdfietsroute Albatrosstraat wordt voor zover 
een goede doorstroming van het openbaar vervoer daar binnen het bestaande 
profiel ruimte voor biedt, verbeterd.

Als doseren onvoldoende effectief is, kan de doorgaande verkeersstroom ook 
geknipt worden, logischerwijs in de Albatrosstraat ter hoogte van het spoorviaduct. 
Hieraan kleven echter een aantal nadelen, namelijk dat de omliggende wijken 
vanuit minder kanten bereikbaar worden en dat de stedelijke verdeelring 
(Waterlinieweg – ‘t Goylaan) zwaarder belast wordt.

Voor de omgeving Ledig Erf wordt in de Zuidpoort-
studie specifieker onderzocht welke oplossingen 
mogelijk zijn om bovenstaande opgaven te 
faciliteren. Zowel voor het mobiliteitsplan als de 
Zuidpoortstudie vindt participatie parallel plaats. 
Op basis van deze participatie zal in het mobiliteits-
plan nader geconcretiseerd worden welke keuzes 
de gemeente voor deze opgave maakt.
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Utrecht Science Park

• Opgaven: De partners op het Utrecht Science
Park en de gemeente willen van het Utrecht 
Science Park een aantrekkelijk kenniscluster 
maken met een autoluw centrum en meer 
ruimte voor voetgangers, fiets, groen en 
ontmoeting. Ook is er ruimte voor de groei van 
wonen en werken. Een aantrekkelijk vestigings-
klimaat voor instellingen en bedrijven is daar-
voor noodzakelijk. Dagelijks komen nu al 
meer dan 70.000 mensen naar het gebied. De 
bereikbaarheid van het gebied staat hierdoor 
onder druk. De drukke OV-corridor door het 
Utrecht Science Park (met name de Heidel-
berglaan) staat op gespannen voet met de 
ambitie voor een campus waarin verblijven  
en ontmoeten centraal staat. Bij groei van  
het Utrecht Science Park en dus groei van 
het OV gebruik is dit ruimtelijk niet in te passen 
op de Heidelberglaan en is een tweede OV-as 
nodig. Nu al hebben fietspaden bij verschillende 
oversteken te weinig opstelruimte tijdens de 
fietsspits. Een verdere groei van het fiets verkeer 
vraagt dan ook om bredere en betere fietspaden 
en fietsstraten, zowel in de richting van de 
Weg tot de Wetenschap als in het ver  lengde 
van de Archimedeslaan. Een ander knelpunt 
is de overbelasting van de Universiteitsweg 
als belangrijke toegangsweg tot het Utrecht 
Science Park. 
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Dit komt deels door sluipverkeer door het Utrecht Science Park van 
oost naar west om congestie op de A28 en A27 te omzeilen, maar ook 
door de ingewikkelde kruising met de Heidelberglaan. Door de groei 
van het Utrecht Science Park zal de druk op deze weg alleen maar 
toenemen en het nog langer duren voordat werknemers, bezoekers en 
soms ook patiënten het gebied in en uit kunnen. In Rijnsweerd-Noord 
is de ambitie dat de Pythagoraslaan een autoluwe centrumboulevard 
wordt met ruimte voor verdichting en met meer ruimte voor voetgangers, 
fietsers en een goede doorstroming van het OV.

• Oplossingen: Samen met de Utrecht Science Park -partners zetten  
 we allereerst in op mobiliteitsmanagement om de groei van de 

mobiliteit (op drukke momenten) te verminderen en vooral per fiets 
en OV te laten plaatsvinden (thuiswerken, aanpassen collegetijden, 
deels online onderwijs). De ontwikkeling tot een aantrekkelijke 
campus kan worden bereikt door het centrumgebied zoveel vrij te 
spelen van verkeer dat hier niet hoeft te zijn. Net als bij de binnenstad 
maken we voor alle modaliteiten onderscheid in bestemmingsverkeer 
en doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer leiden we om het centrum-
gebied of zelfs het Utrecht Science Park heen, zowel fiets, OV als 
autoverkeer. Dit sluit aan op de ambitie om het parkeren te verplaatsen 
naar de rand van het gebied. 

• Keuzes: Deze oplossingen geven we vorm door de volgende keuzes  
 die samen met de Utrecht Science Park -partners uitgewerkt en  
 gerealiseerd kunnen worden:
 a.  Het autoluw maken van het Utrecht Science Park en het weren van  
   doorgaand verkeer door het Utrecht Science Park en Rijnsweerd  
   kan worden gerealiseerd door het onmogelijke maken om
   van oost naar west en west naar oost door het gebied te rijden.

Door het knippen van de Oost-west verbindingen en het verplaatsen 
van (een deel van) het parkeren wordt de Universiteitsweg zodanig 
rustig dat de kruisingen met het OV en de fiets op de Heidelberg-
laan en Leuvenlaan geen probleem meer zijn. Hierdoor nemen  

de verkeersveiligheid voor fietsers en de autobereikbaarheid voor 
noodzakelijk bestemmingsverkeer (patiënten, bezoekers, nood-  
en hulpdiensten en goederenvervoer) en de doorstroming van de 
tram toe.

 b. Om meer ruimte voor de fietser te maken, worden meerdere wegen 
omgevormd tot fietsboulevards waar alleen logistiek verkeer en 
parkeren voor bijzondere doelgroepen gefaciliteerd wordt (Leuven-
laan en Cambridgelaan en op termijn de Weg tot de Wetenschap 
vanaf de Platolaan). Hierdoor ontstaat ook meer ruimte voor de 
voetganger. Regionale doorfietsroutes worden zoveel mogelijk 
langs het Utrecht Science Park geleid, aan de noordzijde langs  
de A28, aan de zuidzijde over de Toulouselaan/Yalelaan en over  
de Universiteitsweg. Het realiseren van een systeem met twee 
Mobiliteitshubs aan de rand van het gebied en gelegenheid voor 
P+R. De Mobiliteitshub in het noorden bestaat uit de huidige P+R en 
de nieuwe parkeergarage UMC-noord. De tweede Mobiliteitshub 
bevindt zich aan de westkant van het Utrecht Science Park. Deze 
Mobiliteitshubs bieden ruimte voor parkeren, OV en deelfietsen. 
Vanaf deze hubs lopen aantrekkelijk looproutes het gebied in. De 
westelijke hub wordt bij voorkeur zo direct mogelijk op het knoop-
punt Rijnsweerd aangesloten. Hiermee wordt ook de Pythagoraslaan 
ontlast. Extra behoefte aan parkeren door de groei van het Utrecht 
Science Park faciliteren we op P+R-locaties in de regio.

 c.  Voor doorgroeien van het OV is op de Heidelberg te weinig 
capaciteit. Bovendien vergroot een verdere groei daar de conflicten 
met oversteekbaarheid en verblijven in het centrumgebied. Daarom 
is een 2e OV-as nodig: doorgaande bussen halteren dan bij de 
twee Mobiliteitshubs en worden via een vrijliggende busbaan langs 
de rand van het Utrecht Science Park geleid. De OV-route over de 
Heidelberglaan wordt hierdoor beter oversteekbaar als onderdeel 
van het centrale campusgebied.

Deze keuzes worden verder uitgewerkt in de omgevingsvisie Utrecht 
Science Park. 
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• Opgaven: De Europalaan is vanaf de A12 
 de centrale inprikker naar de zuidkant

van Utrecht. Deze route wordt gebruikt door 
verkeer naar het centrum en de Jaarbeurs, 
bestaande wijken Kanaleneiland, Rivierenwijk, 
Dichterswijk en Hoograven, en de Merwede-
kanaalzone. Ook alle werkgelegenheid rond 
Westraven en Kanalen eiland-Zuid maakt 
gebruikt van deze invalsweg. Door de grote 
ruimtelijke ontwikkelingen in Zuidwest-Utrecht 
wordt deze weg steeds drukker. Deze drukte 
zorgt in de huidige situatie al voor verkeers-
problemen. Ook de tram naar Nieuwegein en 
veel buslijnen maken gebruik van de Europa-
laan. De ambitie is dat deze weg beter over-
steekbaar wordt voor fietsers en voetgangers, 
dat de beide gebieden ten oosten en ten 
westen van de Europalaan beter onderling 
verbonden worden en naast de auto en de  
tram ook bussen en fietsers goed gefaciliteerd 
worden. Dit past allemaal niet binnen het 
huidige profiel. 

• Oplossingen: De ambitie is om de autover- 
 keersfunctie van de Europalaan te verkleinen,  
 zodat de weg beter oversteekbaar wordt en er  
 voldoende ruimte ontstaat voor fiets en OV.

Utrecht Zuidwest
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• Keuzes: We willen deze ambitie waarmaken door een mix van  
 verschillende maatregelen:
 - Een generieke modal shift: minder autoverkeer van en naar Utrecht,

vooral naar het centrum en het stationsgebied, maar ook naar 
werklocaties in Kanalen eiland-zuid, de meubelboulevard en 
Westraven, door het versterken van de fiets met nieuwe routes,  
het versnellen en betrouwbaarder maken van het OV, maar ook 
door het organiseren van P+R. Dit is randvoorwaardelijk voor de 
volgende sturingskeuzes.

 - Het logischer maken voor autoverkeer om van de andere 
snelwegaansluitingen Laagraven en Papendorp gebruik te maken. 
De route van Kanaleneiland naar de A12 via Papendorp willen we 
logischer maken door de omrijdroute in Papendorp te verkorten. 
Hierdoor verleiden we autoverkeer vanaf de A12 naar de Jaarbeurs 
en het centrum en het noordelijk deel van de Merwedekanaalzone 
om via Papendorp te rijden. Een optie is om (in overleg met de 
gemeente Nieuwegein) de spitsknip Liesbosch te verschuiven naar 
de Liesboschbrug.

 - Hierdoor wordt het mogelijk om de Europalaan-zuid ter hoogte van 
de A12 te versmallen (minder opstelstroken). Die ruimte is nodig 
om onder de A12 een hoofdfietsroute over de Europalaan naar 
Westraven te realiseren om de fietsroute over de Kanaalweg te 
ontlasten. De Kanaalweg wordt door de ontwikkeling van de 
Merwedekanaalzone anders te druk.

 - Tenslotte verbeteren we de oversteekbaarheid van de Europalaan 
door het beter vormgeven van de oversteken en een andere 
verkeerslichtenprioritering. Deze oversteken organiseren we voor 
nieuwe oost-westfietsroutes die ontstaan door nieuwe bruggen 
over het Merwedekanaal. 

Als na 2030 er aanvullend op de reeds geplande ontwikkelingen meer 
grootschalige verstedelijking van wonen en werken plaatsvindt in de 
A12-zone, zijn aanvullende mobiliteitsmaatregelen nodig. Dit wordt 
onderzocht door het programma U Ned. Een mogelijke maatregel die 
onderzocht wordt, is een regionale weg parallel aan de A12 waar de 
A12-zone voor wat betreft auto-ontsluiting op aan kan takken. De 
hierboven aangeven keuzes vormen een goed vertrekpunt voor verdere 
ontwikkelingen. 

Knooppunt Oudenrijn en Papendorp
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Het dynamisch en samenhangend regelen van netwerken 
Dynamisch verkeersmanagement is het multimodaal sturen en regelen 
van de verkeersstromen, samenhangend over meerdere kruispunten 
en routes. Het gaat bijvoorbeeld om kruispunten die onderling hun 
groen- en roodtijden op elkaar afstemmen. Met de huidige techno-
logische ontwikkelingen is het mogelijk om niet alleen kruispunten en 
routes, maar om grotere netwerken samenhangend te coördineren. 
Dit heeft voordelen: verkeersstromen worden over een groter gebied 
gevolgd waarbij verkeerslichten vroegtijdig op elkaar reageren met 
subtiele bijsturingen. Hiermee kunnen binnen een groter netwerk 
permanente of tijdelijke voorkeursroutes worden gecreëerd. Het doel 
is het borgen van een goede fiets-, openbaar vervoer- of autobereik-
baarheid, een betere ruimtelijke omgevingskwaliteit, leefbaarheid, 
oversteekbaarheid en/of veiligheid. 
Met de inzet van stadsbreed verkeersmanagement zorgt de gemeente 
ervoor dat er nooit meer auto’s van een weg of route gebruik maken of 
een gebied inrijden, dan de hoeveelheid die het gebied of de route 
binnen de randvoorwaarden van verkeersafwikkeling en leefbaarheid 
kan verwerken.

De gemeente werkt de multimodale verkeersmanagementstrategie uit in 
een tactisch netwerk- en sturingskader, waarin we aangeven hoe en 
met welke (hulp)middelen we al het verkeer in de stad multimodaal 
willen regelen en sturen. Hieronder staan de principes van verkeers-
management beschreven.

8.3 Slim regelen op netwerkniveau:  
 dynamisch verkeersmanagement

Strategie: Werken van binnen naar buiten
De gemeente gaat zorgen dat binnen de A-zone alleen bestemmings-
verkeer rijdt. Een nauwkeurige instelling van verkeerslichten op de routes 
naar de A-zone moet zorgen dat niet-bestemmingsverkeer (wijk-wijk-
verkeer) gaat rijden via de stedelijke ring. Dit verbetert de oversteekbaar-
heid in de A-zone en geeft meer ruimte voor voetganger, fietser en OV. 
Deze vorm van verkeersmanagement (“doseren en verleiden”) passen we 
toe op de routes langs de binnenstad waar geen ruimte is voor gebieds-
vreemd verkeer: de route Graadt van Roggenweg – Westplein – Talma-
laan en de route Vondellaan – Albatrosstraat – Rubenslaan. In beperkte 
mate gaan we ook sturen op de reistijden en hoeveelheid autoverkeer op 
stedelijke verbindingswegen, zodat deze enerzijds aantrekkelijker zijn dan 
de routes langs de binnenstad, maar minder aantrekkelijk dan rijden via 
de Ring Utrecht, Zuilense ring en NRU. 
In de B-zone moet de instelling van verkeerslichten zo zijn, dat door-
gaand autoverkeer (zonder bestemming in de wijken) wordt verleid om 
meer via de Ring te rijden, omdat rijden via de Ring dan sneller is. De 
gemeente gaat met Rijkswaterstaat in gesprek over de mogelijkheid om 
naast het verminderen van het regionaal verkeer op de snelweg ook op 
het hoofdwegennet te gaan doseren. Door op de toeleidende snelwe-
gen naar de Ring Utrecht het autoverkeer te doseren, kan ervoor 
gezorgd worden dat de Ring zelf niet vastloopt. Als de Ring in enige 
mate blijft doorstromen, blijft het verkeer zo lang mogelijk op de Ring 
rijden omdat die route sneller is dan door de stad. Naar verwachting 
leidt dit doseren op toeleidende snelwegroutes tot minder verliesuren 
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(fileomvang en fileduur) dan in de situatie dat niet expliciet gestuurd 
wordt op het doorstromen van de Ring. Dit komt doordat er minder 
vervolgfiles ontstaan en dus meer verkeer niet of nauwelijks meer last 
krijgt van de file. 

Tactiek: sturen op reistijden 
Reizigers kiezen, ondersteund met persoonlijke reisinformatie, de 
route met de kortste reistijd. Het is dus belangrijk dat de gemeente 
dynamisch verkeersmanagement gebruikt om te sturen op reistijden: 
de gewenste routes voor het autoverkeer moeten ook de relatief kortste 
reistijd hebben. Het onderling laten communiceren van verkeerslichten 
kan de reistijden binnen een netwerk beïnvloeden. De gewenste routes 
kunnen kortere reistijden krijgen door voldoende ruime groentijden. Bij 
routes die alleen bedoeld zijn voor bestemmingsverkeer is een snelle 
doorstroming juist minder belangrijk, en ligt de nadruk meer op meer 
groen voor overstekende voetgangers en fietsers. De gemeente neemt 
in alle herinrichtingsprojecten een regeltactiek op voor dynamisch 
verkeersmanagement, wanneer dit bijdraagt aan de doelen van het 
mobiliteitsplan.

Voorbeeld: Doseren van een route
’t Goylaan is een weg die is bedoeld voor wijk-wijkverkeer en niet als 
alternatieve route voor verkeer dat over de Ring kan rijden. Tevens is de 
oversteekbaarheid van ’t Goylaan belangrijk om de voorzieningen en 
winkels goed bereikbaar te maken voor voetgangers en fietsers uit de 
omliggende wijken. Bij de nieuwe inrichting van ’t Goylaan is daarom 
ervoor gezorgd dat overstekende voetgangers en fietsers meer ruimte 
krijgen door de verkeerslichten op de kruising Constant Erzeijstraat te 
verwijderen. Door een radarsysteem bij het winkelcentrum worden 
signalen verzonden zodra er file dreigt. Verkeerslichten stroomopwaarts 
pikken deze signalen op, en zorgen dat er niet meer autoverkeer wordt 
doorgelaten dan er stroomafwaarts kunnen worden verwerkt. Op deze 
wijze komen de wachtrijen te staan op plekken waar ze de minste hinder 
veroorzaken, en waar doorgaande automobilisten nog kunnen kiezen voor 
een snellere route via de Ring. Op plekken waar veel mensen wonen, 
werken of winkelen komen dan geen files te staan. Binnen deze strategie 
is het essentieel dat het openbaar vervoer altijd de wachtrij 
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Operationeel beheer samen met regiopartners
Het sturen van verkeersstromen op netwerkniveau vergt goede afspraken 
tussen de verschillende wegbeheerders, omdat weggebruikers van de 
weg van de ene beheerder naar de weg van een andere beheerder 
rijden. Regionaal vindt afstemming plaats in het programma Regionaal 
Verkeersmanagement (RVM). In dat kader is een regionale sturingsvisie 
vastgesteld, die een herziening zal krijgen in de geest van het mobiliteits-
plan. Dan gaat het onder andere om afspraken over het zo lang mogelijk 
laten rijden van auto’s op de Ring en over de verkeersverdeling over de 
snelwegaansluitingen en de invalsroutes naar de stad. De afspraken 
moeten uiteindelijk hun beslag krijgen in de dagelijkse praktijk in de 
Verkeerscentrale Papendorp. Hier zijn specialisten bezig om per minuut 
proactief instellingen in verkeerslichten of reisinformatiepanelen te 
optimaliseren, afhankelijk van de feitelijke verkeerssituatie op straat. 

8.4 Gebruikerskant: 
 gebruiksvriendelijke en 
 duidelijke reisinformatie

Naar dynamische en geïndividualiseerde reisinformatie 
Een gebruiksvriendelijke inrichting van infrastructuur en dynamisch verkeers-
management moeten gepaard gaan met heldere reisinformatie over de 
meest geschikte route die het minste hinder geeft voor de omgeving. In veel 
gevallen is bijvoorbeeld het rijden via de Ring in tijd al het snelste, maar veel 
weggebruikers rijden uit gewoontegedrag door de stad. Het realtime 
informeren van weggebruikers over reistijden moet dit gewoontegedrag 
doorbreken. Utrecht zet in op een verschuiving van klassieke statische 
route-informatie die altijd dezelfde boodschappen communiceert naar 
dynamische reisinformatie die mee verandert met de omstandigheden en 
geïndividualiseerde reisinformatie via social media en in-car-systemen. Op 
deze wijze krijgt de verkeersdeelnemer informatie op maat. 

Realtime mobiliteitsdata ter beschikking stellen
Utrecht stelt alle relevante mobiliteitsdata als open data beschikbaar
aan de markt. App-ontwikkelaars kunnen realtime mobiliteitsdata 
gebruiken om actuele en persoonlijke reizigersinformatie aan te bieden. 
Gedacht kan worden aan informatie over opstoppingen bij werkzaam-
heden, realtime reizigersinformatie over parkeerplekken of aanbod van 
OV-fiets, informatie over reistijden per verschillende vervoerwijzen, of 
reisinformatie voor frequente reizigers naar gebieden zoals Utrecht 
Science Park.
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In de voorgaande hoofdstukken is aangegeven welke beleidskeuzes 
Utrecht maakt en welke pakketten van maatregelen nodig zijn om de 10 
doelen te behalen. De maatregelen die in dit mobiliteitsplan 2040 aan 
bod komen zijn aanvullend op de reeds geprogrammeerde maatregelen 
op basis van het huidige mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, 
Slim bestemmen dat 2025 als planhorizon had. Deze aanvullende 
maatregelen moeten nog worden onderzocht en verder worden uitge-
werkt, al dan niet in samenwerking met partners. Met besluitvorming over 
het mobiliteitsplan vindt geen besluit over financiële middelen voor deze 
maatregelen plaats: dat gebeurt jaarlijks bij besluitvorming over de 
herprogrammering van de gemeentelijke middelen bij de voorjaarsnota. 

In dit hoofdstuk wordt in de eerste paragraaf het afwegingskader weer-
gegeven en daarmee een duidelijkere verbinding gelegd met de doelen 
uit het visiehoofdstuk. Deze paragraaf wordt gevolgd door een fasering 
op hoofdlijnen van mogelijke maatregelen. Daarna volgt informatie over 
de investeringsstrategie bij de RSU 2040 waar aan gewerkt wordt en 
waar ook mobiliteit onderdeel van uitmaakt en wordt verduidelijkt op 
welke wijze na vaststelling van dit plan en de RSU 2040 de jaarlijkse (her)
programmering bij de voorjaarsnota plaatsvindt. In de laatste paragraaf 
van dit hoofdstuk is er aandacht voor de benodigde samenwerking met 
andere partijen.

9. Programmering van projecten van stedelijk belang

 

Wijzigingen ten opzichte van het mobiliteitsplan uit 2016:

• Er is een afwegingskader toegevoegd en daarmee een duidelijkere verbinding  
 gelegd met de doelen uit het visiehoofdstuk.
• De kaart met projecten in uitvoering is verwijderd.
• De tabellen met projecten per periode zijn vervangen door een fasering op  
 hoofdlijnen van de belangrijkste maatregelenpakketten op korte, middellange en  
 lange termijn.
• Er is procesinformatie opgenomen over de investeringsstrategie bij de RSU 2040  
 waar aan gewerkt wordt en waar mobiliteit onderdeel van uitmaakt. 
• Daarbij is ook een bandbreedte (grove schatting) aangegeven van de totaal  
 benodigde investeringen op mobiliteit tot 2040 en is de relatie verduidelijkt met  
 de jaarlijkse (her)programmering van middelen bij de voorjaarsnota.
• De samenwerking op OV is vervangen door actuele info over U Ned, Korte  
 Termijn Aanpak, MIRT-onderzoek, MIRT-verkenning, Toekomstbeeld OV, etc.
• De tekst over structurele inzet op mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement  
 en verkeersveiligheid is vervallen.
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9.2 Fasering op hoofdlijnen

Dit mobiliteitsplan geeft een beeld voor een mobiliteitsaanpak voor de 
periode van 2021 tot aan 2040. Sommige maatregelen zijn geschikt om 
‘morgen’ mee te beginnen of zijn al in voorbereiding, andere maatregelen 
vergen een lange voorbereidingstijd door onder andere besluitvorming 
waar ook andere overheden bij betrokken zijn, hoge investeringskosten 
waarvoor eerst dekking geregeld moet worden. De gewenste volgorde 
van het voorbereiden en uitvoeren van alle maatregelen is echter niet 
willekeurig. De aanpak heeft ook in zich dat sommige maatregelen 
randvoorwaardelijk zijn voor andere maatregelen en/of dat maatregelen 
prioriteit hebben om een probleem op te lossen of een ontwikkeling 
mogelijk te maken. Tenslotte: de middelen en de uitvoeringscapaciteit 
zijn er niet om alles tegelijkertijd uit te voeren. Wat kunnen we dan 
zeggen over een logische en gewenste fasering? We onderscheiden 
hierin drie termijnen voor de uitvoering van beleid en maatregelen.  
Naar mate we verder in de toekomst kijken neemt de onzekerheid over 
programmering, uitvoerbaarheid en doorlooptijd van projecten toe. 
Daardoor overlappen de middellange en langere termijn elkaar gedeel-
telijk. In elke periode zijn maatregelen vanuit de vijf stappen van de 
mobiliteitsaanpak nodig.

 9.1 Afwegingskader 

Om te kunnen toetsen of maatregelen en projecten bijdragen aan 
de doelen van het mobiliteitsplan, willen we een afwegingskader 
gebruiken. Het afwegingskader gebruiken we:

1. Als handvat voor de bredere afweging bij het bepalen van nut en  
 noodzaak van maatregelen, het prioriteren van maatregelen en in  
 gesprekken met partners en werkgevers

2. Om mee te geven aan projecten als kader zij hun voorstel voor  
 projectbesluiten op kunnen richten. 

Zie afwegingskader op pagina 149.

In de eerste plaats zal het toepassen van het afwegingskader leiden tot 
een bredere verkenning van de projecten naar de bijdrage aan de 
doelen, waardoor meer evenwichtige basisinformatie beschikbaar komt. 
Beoordeling en prioritering van projecten kan vervolgens plaatsvinden 
door het op een rij zetten van de mate van bijdrage aan de onderdelen 
van het afweegkader. 
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2021-2025: de korte termijn (‘ruimte creëren’)
De komende vier à vijf jaar gaan we vooral door met wat we al doen. 
We realiseren de projecten die al in het meerjarenperspectief Bereik-
baarheid (MPB) geprogrammeerd staan. Daarnaast kunnen we ook al 
aan de slag met een aantal nieuwe of aangescherpte maatregelen die al 
een groot effect kunnen hebben en al ruimte scheppen voor groei. 

• Zo gaan we met werkgevers in gesprek over het mogelijk maken dat  
 personeel relatief meer gaat thuiswerken, of meer buiten de spits  
 naar het werk komt. Het gaat hierbij om afspraken over de noodzaak  
 om aanwezig te zijn, cultuur, thuiswerkmogelijkheden faciliteren, etc.  
 Voor onderwijsinstellingen gaat het om het flexibeler indelen van  
 online en fysiek onderwijs, zodanig dat relatief minder studenten in  
 de spits reizen. Hiermee spelen we in op de inzichten die overheden,  
 werkgevers en werknemers in deze Corona-crisis opdoen stap 2).
• Voor de korte termijn parkeerproblematiek in gebieden waar fiets en 

OV nog niet gewenste kwaliteit hebben, is het mogelijk om P+R in te 
zetten als overloop van parkeren in deze gebieden (bijvoorbeeld hub 
Papendorp XL in Papendorp of in de regio). Hiervoor zijn locaties 
mogelijk aan bestaande OV-lijnen die al goede verbindingen bieden 
(stap 3 en 4). Zodra Utrecht Science park-partners parkeergelegen-
heid hebben gereorganiseerd, kan daar gestart worden met de 
ontwikkeling van het autoluwe campusgebied (stap 4 en 5).

• Op deze termijn is het ook mogelijk om al stevig in te zetten op het 
spreiden van fietsverkeer, door het verbeteren van routes die de 
drukke routes (o.a. de binnenstadsas) ontlasten. Het in deze periode 
uitvoeren van investeringen die al gepland zijn (o.a. prioriteiten 
bruggen- en tunnelstudie) leidt tot meer keuzemogelijkheden. De 
herinrichting van Ledig Erf en Catharijnesingel zijn belangrijke quick 
wins om op de grootste knelpunten meer capaciteit te bieden en 
veiligheid te vergroten (stap 3). 

• We starten in deze periode met het initiatief om jaarlijks tot 0,5-1%
parkeerplaatsen in woonstraten in overleg met bewoners te transfor-
meren naar ruimte voor groen, spelen, fietsenstallingen en verblijven. 

• Gekoppeld aan de gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone wordt  
 betaald parkeren in het gebied en de nabije omgeving ingevoerd.
• Ook kan al een start worden gemaakt met doseren van verkeer door 

een andere afstelling van verkeerslichten. Dit kan in kleine stapjes 
plaatsvinden (stap 5). 

• We verbeteren de doorstroming van het busverkeer op belangrijke 
corridors door kleinschalige of tijdelijke maatregelen, aansluitend bij 
de U Ned no regretmaatregelen en door met verkeersmanagement 
te sturen op de doorstroming van het autoverkeer (stap 5).

Het lijkt mogelijk door de inzet op al deze stappen om ondanks de 
realisatie van het harde woningbouwprogramma en nieuwe werkgelegen-
heid, de gestage verschuiving in vervoerwijzekeuze van de afgelopen  
10 jaar vast te houden. Hierdoor en door het perspectief van een goede 
OV-bereikbaarheid van het Wiel met Spaken is het realistisch om bij 
besluiten in deze periode over gebiedsontwikkeling het gewenste 
mobiliteitsprofiel mee te geven (stap 1).

Sommige maatregelen voor deze periode kunnen een tijdelijk karakter 
hebben, omdat het een route betreft die in de komende 10 jaar nog 
belangrijk is, maar daarna mogelijk niet meer. Ook kan het zijn dat de 
ruimte nog niet beschikbaar is om een definitieve, toekomstvaste 
inpassing te realiseren of omdat de keuze voor een lange termijn 
oplossing voorlopig nog niet wordt gemaakt. Voor tijdelijke maatregelen 
kan dan ook gekozen worden voor de sobere uitvoering, maar wel met 
voldoende functionaliteit.
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2025-2035: de middellange termijn (‘alternatieven op orde in zuidwest’)
In deze periode gaan we verder met het spreiden van het fietsverkeer 
door het realiseren van fietsbruggen en ontbrekende verbindingen, ook 
van en naar de OV-knooppunten van het Wiel met Spaken. Het gaat 
hierbij ook om het verbeteren van de routes via deze nu nog missende 
schakels (stap 3).

De eerste grote uitbreiding in het kader van het Wiel met Spaken is niet 
eerder dan 2030 haalbaar. Bij start van de planvoorbereiding in 2021 en 
snelle besluitvorming is zeker 10 jaar nodig voor zo’n project uitgevoerd 
kan worden. De inzet is om als eerste de versnelling van de tramlijn 
naar Nieuwegein (Merwedelijn) en de tramlijn naar Papendorp te 
realiseren (stap 3). Deze lijnen zijn nodig om verstedelijking in de 
Merwedekanaalzone en verdichting in Papendorp (wonen en werken) 
mogelijk te maken, doordat dan een verschuiving in het gebruik van 
vervoerwijzen gaat plaatsvinden in Zuidwest Utrecht en er ruimte 
komt voor groei. De ontlasting van de Europalaan-zuid door een 
verbeterde autoroute via Papendorp draagt hier ook aan bij (stap 3 en 
5). Vervolgens zou 5 jaar later een tweede tranche tram kunnen worden 
gerealiseerd: verlenging naar Zeist en het Wiel tussen Westraven en het 
Utrecht Science Park. Hierdoor wordt het mogelijk om OV over de 
binnenstadsas anders te organiseren en de binnenstadsas anders te 
gaan gebruiken. De realisatie van deze delen van het Wiel maken het 
ook mogelijk om de meeste kantorenlocaties met diverse P+R-locaties 
in de regio direct te verbinden. Daarmee ontstaat een extra overloop 
voor parkeren (stap 3). De uitbreiding van dit deel van het Wiel met 
Spaken, de uitbreiding van het P+R-netwerk en het verder uitbreiden 
van het fietsnetwerk maakt verdere groei van wonen en werken  
mogelijk, met name rondom de nieuwe OV-knooppunten (stap 3). 

Dit zijn grote projecten met een lange voorbereiding waardoor al op 
korte termijn met een verkenning gestart zal moeten worden en waar-
voor ook financiering op korte termijn georganiseerd moet worden.

2030-2040: de lange termijn (‘alternatieven op orde voor Ruimtelijke 
Strategie Utrecht 2040’)
Het Wiel aan de zuidoostzijde van de stad kan dus rond 2035 gereed 
zijn. Dan gaat het OV-knooppunt Lunetten functioneren. Mogelijk kan 
rond die tijd ook een station Koningsweg gerealiseerd zijn, mogelijk in 
eerste instantie alleen met Sprinterbediening. De knooppunten 
Leidsche Rijn Centrum en Overvecht kunnen al eerder functioneren. 
Intercity bediening is daar vooral afhankelijk van de ontwikkeling van 
de landelijke dienstregeling. Hiervoor zijn geen grote investeringen  
met lange voorbereidingstijd nodig. 

Deze termijn betreft de adaptieve doorontwikkeling van het Wiel  
met Spaken, het netwerk van P+R en het fietsnetwerk, verder te 
concretise- ren op basis van de verstedelijkingskeuzes van de  
Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040.

Voor specifieke ontwikkelgebieden zijn aanvullende fiets, OV- en 
auto-infrastructuur nodig en aanpassingen aan bestaande netwerken 
op basis van integrale keuzes. Indien deze verstedelijkingskeuzes zijn 
gemaakt (in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040), kan worden aan-
gegeven welke maatregelen hiervoor nodig zijn.

In elke fase van de ontwikkeling blijven we met werkgevers, mede- 
overheden, onderwijsinstellingen en vervoerders in gesprek over de  
mogelijkheden van dat moment en van de volgende ontwikkelstap  
en kunnen we per gebied of wijk bijsturen.
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A Is sprake van het aantrek-  
 kelijker maken van de open-
 bare ruimte in de vorm van  
 groen, ruimte voor voet-
 ganger, ruimte voor verblijven  
 en toegankelijkheid voor  
 iedereen?
B Is sprake van functiemenging  
 en nabijheid en daarmee van  
 verbetering van de leefbaar-
 heid en het reduceren van  
 mobiliteit?
C Is sprake van een mobiliteits 
 profiel dat leidt tot een laag  
 autogebruik en hoog gebruik  
 van lopen, fietsen en OV,  
 passend bij geldend 
 mobiliteitsprofiel A, B of C?
d) Is sprake van een binnen-
 stedelijke ontwikkeling bij 
 een OV-knooppunt?
e) Draagt de ontwikkeling bij 
 aan het draagvlak voor  
 investeringen en een goede  
 exploitatie van het OV?

F  Wordt bijgedragen aan  
 voorkomen van mobiliteit in  
 de spits door minder of  
 buiten de spits te reizen?
G Wordt bijgedragen aan het  
 minder met de auto reizen  
 en meer te lopen, fietsen 
 en gebruik van het OV  
 (modal shift)?

H Wordt bijgedragen aan het  
 stimuleren van lopen op korte  
 ritten tot 1 kilometer in plaats  
 van fiets en auto door  
 aantrekkelijke looproutes,  
 een hoge kwaliteit van de  
 openbare ruimte?
I Is er voldoende fietsstallings 
 capaciteit op eigen terrein 
 of in de openbare ruimte 
 om stallingsoverlast te  
 voorkomen?
J Wordt het gebruiken van  
 fiets- en OV-routes om de  
 binnenstad en stationsgebied  
 heen gestimuleerd?
K Is er sprake van het  
 verbeteren van onderdelen  
 van het Wiel met Spaken?
L Is er sprake van het  
 toegankelijk maken van het  
 loop, fiets- en OV-netwerk  
 voor iedereen?
M Wordt bijgedragen aan een  
 betere doorstroming en  
 daarmee betrouwbaarheid  
 van het OV?
N Wordt het gebruiken van P+R 
 of parkeren buiten de wijk  
 gestimuleerd om zo autoritten 
 in de stad te verminderen?

O Is er sprake van het begrenzen  
 van het parkeren om verkeers- 
 overlast door groei van het 
 autoverkeer te voorkomen?
P Is er sprake van het verminderen  
 van parkeeroverlast door het  
 reguleren van parkeren?

Q Is er sprake van een goed  
 evenwicht tussen verkeers- 
 aanbod en de maximum  
 belasting van een weg,  
 bezien vanuit verkeers-
 overlast, leefbaarheid en  
 oversteekbaarheid
R Wordt bijgedragen aan het 
 in enige mate doorstromen 
 van de Ring Utrecht ter 
 voorkoming van het kiezen  
 van een route die meer door  
 de stad loopt?

Stap 1 
Slim bestemmen 

Stap 2 
Anders reizen 

Stap 3 
Netwerken op orde 

Stap 4 
Slim parkeren

Stap 5 
Slim sturen

Afwegingskader
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In het mobiliteitsplan worden diverse maatregelen genoemd, maar met 
besluitvorming over het mobiliteitsplan vindt geen besluit over financiële 
middelen voor deze maatregelen plaats: dat gebeurt jaarlijks bij de 
voorjaarsnota. Als het niet lukt om de benodigde investeringen te 
organiseren, heeft dat invloed op keuzes bij maatregelen op het gebied 
van mobiliteit en de fasering van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit hoofdstuk 
Programmering zal na het ter inzage leggen van het mobiliteitsplan worden 
aangepast op de verstedelijkingskeuzes uit de concept-RSU en de verder 
uitgewerkte investeringsstrategie. Bijstellen van de programmering gebeurt 
na vaststelling vervolgens jaarlijks bij de voorjaarsnota. 

9.3 Investeringsstrategie 
  op hoofdlijnen

Met het mobiliteitsplan 2040 scherpen we de keuzes aan die nodig zijn 
om onze groeiende stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar te houden. 
Het mobiliteitsplan 2040 is daarmee richtinggevend voor de prioritering 
van projecten. Tegelijkertijd brengt het plan een aanzienlijke financiële 
opgave met zich mee. De totale investeringen die nodig zijn om de 
ambities uit het plan te realiseren worden geschat op zo’n 2,5 tot 4 
miljard euro. Voor een substantieel deel daarvan zal een beroep worden 
gedaan op andere overheden. Het aandeel van de gemeente in de 
dekking zal deels moeten komen uit de beschikbare groeimiddelen van 
de gemeente en de nog vrij besteedbare middelen uit het meerjaren-
programma bereikbaarheid (zo’n 333 miljoen euro tot 2040). Deze 
investeringsopgave van het mobiliteitsplan maakt onderdeel uit van de 
investeringsstrategie bij de RSU 2040. De focus van de investerings-
strategie is het in kaart brengen en waar mogelijk verbeteren van  
de haalbaarheid en betaalbaarheid van de ambities door mogelijke  
dekkingsbronnen te koppelen aan de investeringsopgave. Dit alles  
laat onverlet dat significante overheidsfondsen nodig zullen zijn om  
de ambities uit dit mobiliteitsplan te realiseren, zoals het Groeifonds  
en MIRT. Hoe beter de integrale investeringsagenda, met een helder 
beeld van de (fasering van de) ambities, en hoe robuuster het lokale 
investeringsklimaat, hoe groter de kansen op cofinanciering.

Station Utrecht Vaartsche Rijn
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de realisatie door een van de partners uitgevoerd worden. In deze 
categorie van projecten zitten de grotere OV-projecten, maar ook het 
gezamenlijk organiseren van P+R’s. Voor bekostiging staan partijen 
ook gezamenlijk aan de lat. Het uitwerken en realiseren van regionale 
maatregelen op het gebied van fiets en openbaar vervoer gebeurt in 
samenwerking met provincie en omliggende gemeenten. Deze samen-
werking vindt altijd plaats vanuit eigen verantwoordelijkheden van de 
betrokken organisaties, maar met een groot gezamenlijk belang om 
stad en regio gezond, aantrekkelijk en bereikbaar te houden voor 
inwoners én bezoekers. 

9.4 Benodigde samenwerking

In hoofdstuk 3 werd de regionale samenwerking bij het Ruimtelijk 
Economisch Programma (REP) en de samenwerking tussen Rijk en 
regio bij het programma U Ned genoemd om de groeiopgaven van de 
regio te verknopen met mobiliteitsbeleid. Er werd geconstateerd dat 
een samenhangende multimodale aanpak nodig is om de regio bereik-
baar te houden en gezond leven in een stedelijke regio mogelijk te 
maken. Met dit mobiliteitsplan leveren we daaraan als gemeente 
Utrecht een bijdrage. Het aanscherpen van ambities en keuzes van de 
gemeentelijke ambities is slechts een eerste stap om stad en regio 
gezond, aantrekkelijk en bereikbaar te houden voor iedereen. 

Rijk en regio zijn actief betrokken bij dit plan, maar er wordt ook al op 
verschillende vlakken samengewerkt. Niet alleen met mede-overheden 
bij fysieke projecten, onderzoeken en programma’s, maar ook met 
werkgevers op het gebied van mobiliteitsmanagement, met ontwikke-
laars bij gebiedsontwikkelingen en met maatschappelijke organisaties 
en kennisinstellingen zoals de Universiteit Utrecht op tal van onderwer-
pen. Die samenwerking is en blijft onverminderd nodig. Zo worden 
spoorprojecten (hoofdrailnet) niet door de gemeente, maar door ProRail 
in opdracht van het Rijk gerealiseerd en meestal ook bekostigd. De 
gemeente voert dan vooral een lobby om deze projecten, al of niet in 
samenhang met samenhangende, meer lokale maatregelen, bij het Rijk 
te laten besluiten en programmeren. Op korte termijn is het van belang 
om gewenste maatregelen in het landelijke programma Toekomstbeeld 
OV te agenderen. Meer regionale projecten met zowel een regionaal als 
Rijksbelang worden meestal gezamenlijk verkend, besloten en bekos-
tigd in de rijk-regio-samenwerking van het programma U Ned. De 
gemeente is deelnemer in deze samenwerking van Rijk, provincie, 
gemeente Utrecht en U10. Na gezamenlijke besluitvorming kan 

 Fietsenstalling station Utrecht Centraal
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Mobiliteit staat niet op zichzelf, maar moet bijdragen aan het totale 
functioneren van de stad. Dan gaat het om bereikbaarheid en een sterke 
economie, maar ook om een sociale en gezonde stad, duurzaamheid en 
leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Met behulp van het gemeentelijke 
verkeersmodel VRU zijn de kwantitatieve effecten van de maatregelen 
uit de stappen 1 tot en met 5 in beeld gebracht. De berekeningen zijn 
uitgevoerd op het schaalniveau van de stad. Daarnaast is onderzocht 
wat de effecten op enkele specifieke situaties in de stad zijn.

10. Kwantitatieve onderbouwing: 
  de effecten van het mobiliteitsplan

 

Wijzigingen ten opzichte van het mobiliteitsplan uit 2016:

• Verkeersmodel VRU ipv Rekentool+ gebruikt.
• Effecten herschreven naar aanleiding van nieuwe maatregelen en gebruik  
 5-stappenplan van Utrechtse mobiltieitsaanpak.
• Regioparagraaf toegevoegd.
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10.1 Kwantitatieve onderbouwing  
    met Verkeersmodel 

De berekeningen naar de effecten van het Mobiliteitsplan hebben 
plaatsgevonden met het gemeentelijke verkeersmodel VRU. Als eerste 
is een referentiesituatie 2040 opgesteld. Hierin is het gemeentelijke 
beleid op het gebied van mobiliteit en verstedelijking gebruikt om een 
prognose te maken van hoeveel mensen met welke vervoerwijze in 
2040 van welke herkomst naar welke bestemming reizen. Hierbij is 
rekening gehouden met (inter)nationale ontwikkelingen zoals het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Plan Bureau 
(CPB) hebben beschreven in de WLO-scenario’s20. In hoofdstuk 2 
zijn de opgaven en knelpunten van deze referentiesituatie beschreven. 
Vervolgens is het beschreven beleid van het mobiliteitsplan zoals 
gepresenteerd in de hoofdstukken 4 tot en met 8 in het verkeersmodel 
vertaald en doorgerekend. De effecten van dit beleidsscenario worden 
in dit hoofdstuk gepresenteerd. Hierbij is een berekening van stap op 
stap van de Utrechtse Mobiliteitsaanpak uitgevoerd. 

Resultaten op waarde schatten
De resultaten van de doorrekening met het verkeersmodel geven een 
indicatie van de mogelijke effecten van de maatregelen die zijn door-
gerekend. Om deze resultaten op waarde te kunnen schatten is het van 
belang om het volgende in beschouwing te nemen:
• We maken een prognose voor 2040. Dat is 20 jaar van nu. Het model 

baseert de effecten echter voor een belangrijk deel op het gedrag van 
mensen uit 2015 en eerder. Er is echter geen zekerheid dat die 
ontwikkeling van het gedrag op een zelfde wijze doorgaat.

• Het model berekent een moment in de toekomst, op basis van 
uitgangspunten voor allerlei aspecten die mobiliteitskeuzen bepalen. 
Hierbij wordt geen rekening gehouden met effecten van gebeurtenissen 
onderweg, zoals een economische crisis of Corona.

• De nauwkeurigheid en het detailniveau van de maatregelen die we 
hebben doorgerekend, maakt het mogelijk om conclusies op stedelijk 
niveau te trekken. Het is echter niet mogelijk om conclusies op weg- 
of buurtniveau te trekken.

• Het verkeersmodel rekent grotendeels met het gedrag van een 
gemiddelde Nederlander. In de praktijk maakt echter niet iedereen 
dezelfde afweging. Dit geldt onder andere voor de voorkeuren voor 
een vervoerwijze, maar ook voor een routekeuze.

Desalniettemin denken wij de effecten van het verkeersmodel in grote 
lijnen, zeker op stedelijke schaal, wel een goede indicatie geven van de 
ontwikkeling van de mobiliteit. Denk aan een groei of afname van het 
gebruik van een vervoerwijze.

20 WLO: scenario’s voor Welvaart en Leefomgeving. Voor het mobiliteitsplan is  

 uitgegaan van het scenario ‘hoog’ dat het beste aansluit bij de verwachte  

 verstedelijkingsopgave waarmee de RSU rekening houdt. Ook het programma 

 U Ned neemt dit scenario als uitgangspunt.
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10.2  Mobiliteitsplan leidt 
   tot nieuwe balans 
   tussen vervoerwijzen 

Verschuiving in de balans tussen vervoerwijzen richting fiets 
Naast een groei in het aantal verplaatsingen, zal in de toekomst ook 
de balans in het gebruik van vervoerwijzen veranderen. In 2015 verzorgt 
de auto circa 47% van alle van alle verplaatsingen van ofnaar Utrecht, 
de fiets circa 32% en het openbaar vervoer circa 21%. Dankzij reeds 
genomen besluiten, maar zonder de maatregelen van het Mobiliteits-
plan zou het aandeel van de auto tot 2040 afnemen naar circa 37% 
volgens het verkeersmodel. Het aandeel fiets zou stijgen naar circa 
39% en het aandeel openbaar vervoer zou toenemen tot circa 23%. 
De maatregelen (het totaal van de 5 stappen) van het Mobiliteitsplan 
hebben invloed op het gebruik van de beschikbare vervoerwijzen. 
Volgens de analyses daalt het aandeel van de auto verder tot 33%, 
het aandeel fiets stijgt door tot 41% en het aandeel openbaar vervoer 
stijgt tot 26%. Dit laatste is het resultaat van enerzijds een deel van 
de automobilisten dat kiest voor het openbaar vervoer, terwijl ook een 
deel van de openbaar vervoerreizigers kiest voor de fiets. Het openbaar 
vervoer gaat dus meer concurreren met de auto en minder met de fiets, 
wat netto leidt tot een groei van het OV-gebruik.

Ontwikkeling aandelen vervoerwijzen (modal split) verplaatsingen in, van en naar 

Utrecht, exclusief Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Ontwikkeling aandelen vervoerwijzen (modal split) verplaatsingen in, van en naar 

Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Mobiliteitsplan 2040

Mobiliteitsplan 2040

auto 33%

fiets 41%

OV 26%

auto 53%

fiets 33%

OV 14%

Referentie 2040

Referentie 2040

auto 37%

fiets 39%

OV 23%

auto 54%

fiets 33%

OV 13%
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10.3 Doorvertaling naar de 
   verkeersdrukte in de stad

Gebruik van vervoerwijzen varieert per gedeelte van de stad 
De balans tussen de verschillende vervoerwijzen verschilt sterk per type 
gebied in de stad. De maatregelen in het Mobiliteitsplan zorgen volgens 
de analyses in elk van de gebieden voor een verschuiving richting fiets en 
openbaar vervoer, ten koste van het autoverkeer: 

• Van alle verplaatsingen van/naar de binnenstad stijgt het aandeel  
 fietsverkeer van circa 49% (2015) naar circa 55% (2040), het aandeel  
 openbaar vervoer daalt iets van circa 33% naar circa 31%. De  
 verschuivingen gaan ten koste van het aandeel autoverkeer: van circa  
 18% daalt dit naar circa 14%.
• Van alle verplaatsingen van/naar de 5 grootste kantorenlocaties stijgt  
 het aandeel fietsverkeer van circa 30% (2015) naar circa 45% (2040),  
 het aandeel openbaar vervoer stijgt van circa 25% naar ongeveer  
 28% en het aandeel autoverkeer daalt van circa 45% naar circa 27%. 
• Van alle verplaatsingen van/naar de wijken ten oosten van de A2 stijgt  
 het aandeel fietsverkeer van circa 32% (2015) naar circa 40% (2040),  
 het aandeel openbaar vervoer stijgt van circa 20% naar circa 23% en  
 het aandeel autoverkeer daalt van circa 48% naar circa 37%. 
• Van alle verplaatsingen van/naar Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern  
 stijgt het aandeel fietsverkeer van circa 29% (2015) naar circa 33%  
 (2040), het aandeel openbaar vervoer stijgt van circa 11% naar circa  
 14%. Het aandeel autoverkeer daalt van circa 60% naar circa 53%.

Figuur: Effecten mobiliteitsplan op groei vervoerwijzen (aantal ritten in, van en naar 

Utrecht, exclusief Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern)
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De maatregelen van het mobiliteitsplan leiden tot een 
afname van de mobiliteit (ten opzichte van de referentie 
zonder maatregelen, de mobiliteit blijft groeien ten opzichte 
van 2015) en tot een verschuiving van het gebruik van de 
auto naar gebruik van de fiets en OV. De afname van de 
mobiliteit komt vooral door het thuiswerken. De verschuiving 
van auto naar fiets en OV is een totaal effect van de 5 
stappen van de mobiliteitsaanpak. Hierdoor groeit de fiets 
nog iets harder dan in de referentie (75% in plaats van 72%). 
De extra groei van de fiets is beperkt, omdat de fiets in de 
referentie al veel marktaandeel heeft gewonnen ten gevolge 
van het door de gemeente reeds ingezette beleid. OV groeit 
flink harder dan in de referentie (64% in plaats van 51%), 
vooral doordat veel reizigers de overstap maken van auto 
naar OV op de P+R (in dat geval is de OV-rit meegeteld 
omdat deze in Utrecht aankomt of vertrekt). De verbetering 
van het OV (en dus de groei in het OV) gaat ook deels ten 
koste van de fiets, vooral op die corridors met een sterke 
verbetering. Dit vindt ook andersom plaats op corridors waar 
het OV niet verbetert en de fiets wel. Het autogebruik neemt 
af tot een niveau lager dan in 2015. Dat betekent dat in de 
stad het autoverkeer niet drukker wordt, ondanks de grote 
groei van inwoners en banen.

Figuur: Spreiding fietsverkeer en aangepaste fietsroutes tussen wijken
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Groei van het OV vooral via het wiel
De flinke groei van het OV wordt voor een belangrijk deel opgevangen 
door het Wiel en de stations Lunetten-Koningsweg, Overvecht en 
Leidsche Rijn. Zo groeit het aantal in- en uitstappers van Utrecht 
Centraal niet meer met bijna 50% tot 239.000, maar met ongeveer  
30% tot 209.000 in- en uitstappers. Hiervan heeft een groter deel een 
bestemming in de directe omgeving. Daar waar in 2015 nog bijna 
tweederde van alle OV-reizen via Utrecht Centraal gaat, daalt dit door 
het Wiel met Spaken tot de helft. De Uithoflijn wordt iets rustiger, 
waardoor de druk op het tramstation bij Utrecht Centraal afneemt.  
Het aantal OV-reizigers op de binnenstadsas neemt door verschuiving 
naar de Uithoflijn en de route via de Oudenoord af tot iets minder dan 
10.000 (bestemmings)reizigers, ongeveer een kwart van het huidige 
gebruik. De spaken naar Papendorp, Westraven, Leidsche Rijn Centrum, 
Overvecht en De Bilt groeien met 20-100%, deels ten gevolge van 
reizigers uit P+R’s, deels omdat er meer mensen wonen en werken in 
het stationsgebied (bestemmingsreizigers).

Het fietsverkeer groeit verspreid over de stad
Het fietsverkeer in de stad groeit ten opzichte van 2015 gemiddeld met 
ruim 70%. Dat betekent dat op drukke plekken het aantal fietsers meer 
dan verdubbelt. Dit is op veel plekken in de stad geen probleem, maar 
op sommige plekken wordt het zonder spreiden erg druk, met name 
rond het Centraal Station en op de binnenstadsas. Door de inzet op 
parallelle routes rondom het centrum kunnen we de hoeveelheid fietsers 
op de binnenstadsas ongeveer op het huidige niveau houden. Daarvan 
zijn in 2040 relatief meer fietsers die in de binnenstad of het stations-
gebied moeten zijn. Een ander deel van de groei van de fiets verschuift 
richting de stations Overvecht, Leidsche Rijn Centrum en vooral 
Lunetten-Koningsweg. In het stationsgebied vindt ook spreiding plaats 
doordat meer fietsers gebruik maken van de Daalsetunnel in plaats van 
de Seijpesteijntunnel. Tevens maken fietsers uit Zuidwest meer gebruik 
van de nieuwe Nicolaas Beetstunnel om naar de Stationspleinstalling te 
gaan in plaats van via het Smakkelaarsveld.
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Wel of geen Intercity-stop op station Lunetten-Konings-
weg, Overvecht en Leidsche Rijn Centrum
Het Wiel met Spaken is het meest aantrekkelijk indien 
een deel van de Intercity’s die hier langs rijden, halteert 
op deze stations. Indien er alleen frequente Sprinters op 
deze stations halteren, dan werkt het principe van Wiel 
met Spaken nog steeds, maar wordt Utrecht Centraal 
minder ontlast, zowel wat betreft in- en uitstappers, 
fietsers als bus- en tramreizigers. 

Station Verwachte   Verwachte   

 in+uitstappers  in+uitstappers  

 met Intercity-stop  zonder Intercity-stop

Utrecht Centraal  209.000  222.000

Lunetten-Koningsweg  70.000  31.000

Overvecht  17.000  14.000

Leidsche Rijn (Centrum)21 11.000  5.000

21  De officiële naam van dit station is station Utrecht Leidsche Rijn

Figuur: Groei OV-gebruik
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De verkeersdrukte op stedelijke verbindingswegen blijft beheersbaar 
De uitgevoerde analyses zijn gericht op het schaalniveau van de hele 
stad. Daarnaast zijn indicatieve uitspraken mogelijk op het schaalniveau 
van verbindingen. Binnen de stad komt de autoverkeersdrukte verhou-
dingsgewijs meer bij de invalsroutes te liggen en minder bij de stedelijke 
verbindingswegen dieper in de stad. Dieper in de stad zijn, ook in het 
hoge scenario, absolute afnames te zien van de autoverkeersdrukte. 

Op de snelwegen neemt het autoverkeer ten opzichte van 2015 toe. 
Doordat fiets en OV relatief vaker gebruikt worden om van en naar 
Utrecht te reizen en door P+R minder auto’s de stad in rijden, wordt de 
groei 3 tot 5% minder groot dan zonder maatregelen (oranje). De groei 
op de snelwegen wordt dan ook voornamelijk veroorzaakt door door-
gaand en regionaal verkeer dat geen herkomst- of bestemming in 
Utrecht heeft. Ook voor veel stedelijke verbindingswegen (zoals de  
westelijke stadsboulevard en de Waterlinieweg) geldt dat het auto-
verkeer ten opzichte van 2015 wel iets toeneemt, maar niet zoveel als 
zonder de maatregelen van het mobiliteitsplan. De wegen langs het 
centrum worden rustiger ten opzichte van 2015 (groen), evenals de 
wegen in het Utrecht Science Park, omdat daar vrijwel alleen nog 
bestemmingsverkeer rijdt. De Europalaan (groen) wordt rustiger door 
het introduceren van een relatief snellere route naar Kanaleneiland via 
Papendorp (rood). Door de autoluwe campus in het Utrecht Science 
Park wordt het eerste deel van de Archimedeslaan drukker, omdat  
daar een deel van het parkeren van het Utrecht Science Park wordt 
gerealiseerd. Door een directe aansluiting van die parkeervoorziening 
op het (in 2040 voormalige) uiteinde van de A28, leidt dit niet tot meer 
verkeer in Rijnsweerd-Noord, zelfs minder.

Snelweg A12
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Figuur: Verandering drukte autoverkeer 

Perspectief voor geluid en luchtkwaliteit 
Het mobiliteitsplan leidt in grote lijnen tot een afname van 
het autoverkeer, vooral in kwetsbare gebieden. Hiermee zal, 
samen met het verschonen van het wagenpark, de lucht-
kwaliteit in de stad verbeteren. Naast minder autoverkeer zal 
de vormgeving van stedelijke verbindingswegen als stads-
boulevard zorgen voor lagere snelheden. Zo zijn grote woon-
gebieden in de stad verzekerd van een goed akoestisch 
leefklimaat. Waar dat nodig is, gaat de stad door met het 
aanbrengen van geluidsisolatie aan de gevel. Ook het 
gebruik van stiller asfalt is een mogelijke maatregel. Wellicht 
zijn door technische innovatie de komende 20 jaar grotere 
effecten te behalen.

Effecten op klimaat: CO2
De maatregelen in het mobiliteitsplan leiden tot een ver-
schuiving naar duurzame mobiliteit (lopen, fietsen, OV en 
deelmobiliteit). Binnen de stad blijft de automobiliteit gelijk 
en het doorgaande verkeer op de ring toont een lichte groei. 
Door de toename van het aantal elektrische voertuigen  
(auto, OV en bestelverkeer) verminderen de CO2 emissies. 
Onduidelijk is hoe snel het aandeel elektrische voertuigen 
dan toeneemt. Afgesproken is dat het OV in 2040 volledig 
elektrisch rijdt. Bovendien sturen we op schone (bouw)
logistiek. Voor personenauto’s gaan we uit van een aandeel 
van 30% elektrische auto’s in 2040.
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Ontwikkeling aandelen vervoerwijzen (modal split verplaatsingen tussen U16 en Utrecht)

woon- en werkgebieden in de stad en regio. Daarmee is de fiets voor 
veel regionale verplaatsingen een volwaardig alternatief voor de auto 
en neemt het aandeel fiets toe.

Het Wiel met Spaken concept is een gezamenlijk product van de 
provincie, regio en gemeente Utrecht. De benodigde infrastructuur van 
de wiel- en spaakverbindingen ligt voor het grootste deel in de gemeente 
Utrecht, maar zowel stad als regio profiteren van de kwaliteitssprong 
in het OV. De in dit mobiliteitsplan gemaakte uitwerkingsslag van het 
Wiel met Spaken concept zorgt voor betrouwbaardere verbindingen en 
snellere, in veel gevallen rechtstreekse verbindingen vanuit de regio via 
het wiel naar de belangrijke bestemmingen in de regio, waardoor het 
OV-gebruik vanuit de regio toeneemt. 

10.4  Betekenis voor de 
    regio Utrecht

Ongeveer 50% van de verplaatsingen van en naar Utrecht komt uit de 
regio (15 gemeenten rondom Utrecht22). Andersom komt 40% van de 
verplaatsingen van en naar de gemeenten in de regio uit gemeente 
Utrecht. Zowel vanuit Utrecht als vanuit de regio gezien, is de onderlinge 
relatie dus erg belangrijk. Het aantal verplaatsingen tussen deze 
gemeenten en Utrecht neemt tussen 2015 en 2040 toe met 28% 
(ongeveer 100.000 verplaatsingen).
De mobiliteitsaanpak van de gemeente Utrecht heeft dan ook een grote 
invloed op de mobiliteit van de gemeenten in de regio. Ook voor deze 
gemeenten leidt dit tot een verschuiving in het gebruik van de vervoer-
wijzen fiets, OV en auto.
 

Het effect van de 5 stappen op de regio: meer fiets en OV, lager 
aandeel auto
Om gezond leven in een stedelijke regio voor iedereen te bewerkstelligen 
zetten we ook regionaal in op het verminderen van de auto-afhankelijk-
heid. Met behulp van de 5 stappen uit dit mobiliteitsplan bereiken we 
daarmee dat het aandeel regionale autoverplaatsingen afneemt ten 
gunste van OV en fiets. 

De doorontwikkeling van het regionale fietsnetwerk en een daarop 
afgestemd fijnmazig netwerk van fietsverbindingen in de stad zorgen 
voor aantrekkelijkere verbindingen en routemogelijkheden tussen de 

22  Dit zijn de gemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik, Houten, Nieuwegein, IJsselstein,  

 Woerden, Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij 

 Duurstede, Vijfheerenlanden, Montfoort, Oudewater en Lopik.

auto 60%

fiets 27%

OV 13%

2015 Mobiliteitsplan 2040

auto 46%

fiets 36%

OV 18%

Referentie 2040

auto 49%

fiets 35%

OV 16%
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Binnenstedelijke ontwikkeling zorgt voor een toename van het fiets-  
en OV-gebruik, doordat mensen die van en naar hoogstedelijke  
gebieden reizen vaker kiezen voor de fiets en het OV. Daarmee worden 
investeringen in fiets- en OV-verbindingen beter benut en zijn bijvoor-
beeld frequentieverhogingen van regionale bussen en treinen mogelijk. 
Het OV-systeem met wiel en spaakverbindingen biedt ruimte om de 
regionale groei opgaven wonen en werken aan te koppelen. Een hoger 
aandeel fiets en OV zorgt ervoor dat het aantal autoverplaatsingen 
afneemt, waardoor ook de druk op de ring Utrecht afneemt. Met P+R 
locaties in de regio neemt deze druk op de ring Utrecht verder af, 
waardoor de Ring een betere doorstroming biedt voor autoverkeer dat 
geen alternatief heeft. Ook bieden deze P+R locaties (als onderdeel van 
de multimodale reis) kansen om de fiets- en OV-verbindingen tussen 
stad en regio verder te versterken. Voorzichtige inschatting is dat vanuit
de regio ongeveer 2 tot 3% van de verplaatsingen tussen stad en regio 
een aantrekkelijk alternatief via deze P+R locaties geboden kan worden.
Dit komt neer op 10.000 tot 15.000 reizen per dag.

Om de voordelen van P+R in de regio te verzilveren en te voorkomen 
dat parkeerbeleid in de stad leidt tot ongewenst parkeren in de om-
liggende wijken (in stad en regio) werken we met rijk en regio samen  
in het programma U Ned aan een regionale parkeerstrategie.

10.5  Analyse en sturing per stap

De hiervoor beschreven effecten zijn de totaaleffecten van de beleids-
maatregelen van de stappen 1 tot en met 5. Hier brengen we de 
effecten per stap in beeld. Tevens geven we aan wat de effecten 
kunnen zijn indien andere keuzes per stap worden gemaakt. Dit is 
relevant omdat we een eindbeeld voor 2040 schetsen, terwijl er de 
komende 20 jaar nog diverse ontwikkelingen zich kunnen voordoen, 
waardoor de ontwikkeling van de mobiliteit anders zal verlopen. Het is 
dan belangrijk om bij te kunnen sturen. Tevens kunnen andere accenten 
worden gelegd per stap om hetzelfde totaaleffect te bereiken. Indien 
bijvoorbeeld thuiswerken een structureel grotere rol gaat spelen dan 
waar nu op in wordt gezet, dan is het minder nodig om met Slim sturen 
de verkeersstromen in de spits te beïnvloeden.
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• Welk profiel? Mobiliteitsprofiel bij nieuwbouw: klassiek volgens  
 CROW-normen (á la Leidsche Rijn) of merendeel ontwikkelingen  
 autoluw à la Merwedekanaalzone (vooral bouwen bij knooppunten  
 zoals in A-zone) of merendeel bouwen zonder auto (á la Het 
 Platform) of wisselend een van deze profielen per ontwikkeling  
 (zowel bouwen volgens A, B- en C-zone).

Stap 1: Slim bestemmen

De variabelen binnen de stap Slim bestemmen zijn:
• Waar bouwen? Het ontwikkelen van wonen en werken binnen-  
 stedelijk en bij OV-knooppunten of meer excentrische stadsuitleg
 zoals Rijnenburg.

Figuur: Variabelen en effecten voor stap 1 Slim bestemmen. De bolletjes met de geel-oranje rand geven de effecten 

weer zoals die zijn doorgerekend op basis van het beleid van dit Mobiliteitsplan en die onderdeel zijn van de hiervoor 

gepresenteerde totaaleffecten. De percentages betreffen een effect op de hoeveelheid verplaatsingen van elke vervoerwijze 

ten opzichte van de referentie zonder maatregelen uit het mobiliteitsplan.

1
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• Hoeveel thuiswerken? Op de drukste dagen werkt 40% van al  
 deze werknemers thuis of idem 20% of thuiswerken is in 2040  
 niet meer mogelijk/zinvol.

Stap 2: Anders reizen

De variabelen binnen de stap Anders reizen zijn:
• Wie werken thuis? Alleen werknemers van de 5 grote kantoren-
 locaties of alle werknemers met kantoorbaan of ook werknemers  
 in andere beroepen (deels).

Figuur: Variabelen en effecten voor stap 2 Anders reizen. Andere maatregelen zoals 10% van de werknemers van kantoren 

reist buiten de spits heeft alleen een spitseffect of 70% studenten reist buiten de spits (vooral spitseffect, relevant voor 

capaciteit OV en fietsnetwerk) hebben geen invloed op het gebruik per vervoerwijze per dag en kunnen niet weergegeven 

worden in deze figuur.

2
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De maatregelen zoals gepresenteerd in hoofdstuk 6 Netwerken op 
orde voor fiets, OV en auto zijn doorgerekend en de effecten daarvan 
weergegeven door middel van de oranje bollen, oftewel uitbreiding en 
verbetering van het fietsnetwerk, het Wiel met Spaken (met Intercity-
bediening van de stations Lunetten-Koningsweg, Overvecht en 
Leidsche Rijn) en P+R in de regio ten behoeve van de multimodale 
reis. Multimodale reizen zijn als OV- of fietsrit meegeteld.

Stap 3: Netwerken op orde

De variabelen binnen de stap netwerken op orde zijn:
• Uitbreiden fietsnetwerk: Meer of minder nieuwe verbindingen, vooral 
 via nieuwe bruggen en tunnels. Meer of minder spreidingseffect. 
• Uitbreiden OV-netwerk Wiel met Spaken: Meer of minder 
 reistijdwinst, meer of minder capaciteitsuitbreiding, meer of  
 minder P+R-gebruik.
• Netwerk van P+R: wel/niet/meer/minder inzetten op P+R
• Geen uitbreiding capaciteit autonetwerk: alternatieven meer 
 of minder aantrekkelijk, meer of minder knips, wel of niet 
 capaciteitsuitbreiding.

Figuur: Variabelen en effecten voor stap 3 Netwerken op orde

3
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• Verhogen parkeertarieven: conform inflatie, vergelijkbare 
 verhoging als afgelopen jaren of meer dan een vergelijkbare  
 verhoging als in afgelopen jaren.

Stap 4: Slim parkeren

De variabelen binnen de stap Slim parkeren zijn:
• Beperken aantal extra parkeerplaatsen bij bestemming: minder of  
 geen  uitbreiding aantal parkeerplaatsen bij nieuwe kantoren. 
• Uitbreiden gebied betaald parkeren: verdere uitbreiding op basis  
 van draagvlakmeting, in en rondom grote gebiedsontwikkelingen
 (zoals Merwedekanaalzone) of naar alle wijken ten oosten van de A2.

Figuur: Variabelen en effecten voor stap 4 Slim parkeren

4
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• Doseren op snelwegen: autoverkeer deels tegenhouden op  
 snelwegen naar Utrecht om hoeveelheid autoverkeer op de Ring  
 Utrecht te begrenzen
• Vertragen autoverkeer: knips, snelheidsverlagingen en geen  
 uitbreiding van de Ring Utrecht

De Stap 5: Slim sturen

De variabelen binnen de stap Slim sturen zijn:
• Verkeersmanagement: dit heeft geen invloed op omvang van  
 vervoerstromen, alleen op de routes
• Integrale keuzes tussen modaliteiten: fiets en OV ruimte geven,  
 soms ten koste van ruimte auto 

Figuur: Variabelen en effecten voor stap 5 Slim sturen

5
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Als alle effecten en variabelen bij elkaar worden opgeteld, dan ontstaat 
de bandbreedte in de volgende figuur. Deze effecten betreffen het 
gemiddeld gebruik van vervoerwijzen voor de gehele stad (deel ten 
oosten van de A2). De paragrafen hiervoor beschrijven de effecten op 
andere doelen van het Mobiliteitsplan of lokale effecten.

De effecten van de bolletjes met de oranje cirkels corresponderen met 
de eerder in de dit hoofdstuk gepresenteerde grafiek en deeleffecten
per stap.

Figuur: Variabelen en effecten voor de vijf stappen gesommeerd
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Met het mobiliteitsplan kiest de gemeente voor een transformatie van 
het verkeerssysteem met een multimodale systeemsprong. Dit leidt tot 
betere prestaties op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, 
gezondheid, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Monitoring laat 
zien wat de effecten van beleid zijn. Maar ook is het een essentieel 
instrument in de aansturing. Op basis van de resultaten uit de monitoring 
kan van jaar tot jaar gevolgd worden hoe de mobiliteit in, van en naar 
Utrecht zich ontwikkelt. Dit maakt het mogelijk om niet nu al vast te 
stellen welke maatregelen we tot 2040 hoeven te nemen. Dat kan ook 
eigenlijk niet, omdat er nog veel onzekerheden en onverwachte gebeur-
tenissen zijn. Zo had niemand bij het vaststellen van het mobiliteitsplan 
in 2016 de Coronacrisis voorspeld en weet ook nog niemand op dit 
moment wat de structurele gevolgen van de Corona-maatregelen op 
mobiliteit zijn, net zo min als de effecten van elektrische of automatische 
voertuigen. Het kunnen bijsturen van de beleidsinzet (investeringen 
in OV en fiets, parkeertarieven, verkeersmanagement) is dan ook nodig 
om effectief om de doelstelling van Gezond Stedelijk Leven voor
iedereen te bereiken. Ook geldt dat als het beleid op de stappen 1, 2 
en 3 succesvol blijkt, er minder inzet op de stappen 4 en 5 nodig is.

11. Monitoring en evaluatie: meten is weten

 

Wijzigingen ten opzichte van het mobiliteitsplan uit 2016:

• Toegevoegd: lijst met indicatoren.
• Uitbreiding toelichting hoe we data gaan verkrijgen.
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Tot slot is het monitoren van de mobiliteit een voorwaarde voor 
het doeltreffend ‘sturen van verkeersstromen’ (hoofdstuk 8).
Monitoren kan met traditionele methoden, maar de gemeente 
zal daarnaast ook steeds meer nieuwe (soms experimentele) 
technologieën inzetten.

Welke indicatoren gaan we monitoren
Belangrijk is om de juiste indicatoren te monitoren zodat de juiste 
beslisinformatie beschikbaar komt. De volgende indicatoren willen we in 
beeld brengen:
a. Ontwikkeling modal split: aandeel lopen, fietsen, OV-gebruik en  
 autogebruik (gemeente, stadsdelen, intern, extern, economische  
 kerngebieden en ontwikkellocaties).
b. In- en uitgaande pendel: omvang per modaliteit van reizigers met  
 herkomst en/of bestemming in Utrecht, vooral in relatie wonen-werken.
c. Multimodaal reizen: gebruik van P+R, knooppunten en hubs, reistijden  
 van en naar die knooppunten, tevredenheid.
d. (Geen) groei autoverkeer: tellingen op belangrijkste stedelijke  
 hoofdwegen, maar ook op de snelwegen en aansluitingen.
 ook op de snelwegen en aansluitingen.
e. Gebiedsvreemd verkeer: aandeel gebiedsvreemd autoverkeer  
 binnen gebied stadsboulevard (van stedelijke ring naar stedelijke  
 ring), maar ook de herkomsten en bestemming. Ook voor delen van  
 stedelijke ring. 
f. Doorstroming op de Ring Utrecht, Zuilense ring en NRU: metingen  
 Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht en gemeente Utrecht in 
 gemiddelde snelheid en/of file-uren .

g. Parkeergebruik: aantal parkeerplaatsen, parkeerdruk, zowel op  
 openbare plekken als ook private parkeerplekken.
h. Verkeersveiligheid: snelheidsmetingen en rapportcijfers verkeers  
 veiligheid per wijk en ongevallenregistratie.
i. Leefbaarheid: rapportcijfers over inwonerstevredenheid.
j. Faciliteren groei fietsverkeer: drukte op fietsnetwerk, gebruik  
 fietsenstallingen, zowel in gebouwde stallingen als op straat.
k. Ontlasten Utrecht Centraal: in/uitstappers Utrecht Centraal in relatie  
 tot voorstadstations.
l. Groei OV faciliteren: bezettingscijfers op drukke OV-corridors, zowel  
 trein, tram als bus.
m. Deelmobiliteit: ontwikkeling aanbod en gebruik diverse vormen van  
 deelmobiliteit (in stad, per wijk).
n. Mobiliteit voor iedereen: meten toegankelijkheid van stoepen,  
 voorzieningen en openbaar vervoer, loopafstanden naar haltes en  
 stations, toegang tot een (deel)fiets, beschikbaarheid reisinformatie  
 (gemiddeld, per wijk).
o. Schoon goederenvervoer: het aandeel in de goederenstromen in,  
 van en naar Utrecht die per schoon goederenvervoer (Zero Emissie)  
 wordt vervoerd.
p. Thuiswerken: via werkgevers en CBS ontwikkeling thuiswerken, bij  
 voorkeur per beroepsgroep.

De gemeente gaat werken aan het beschikbaar krijgen van de juiste 
data om deze indicatoren te vullen. Deze informatie wordt jaarlijks 
gerapporteerd in mobiliteitsmonitor. Op basis hiervan kan geregeld een 
beleidsevaluatie plaatsvinden en voorstellen voor aanscherping van 
beleidskeuzes en nieuwe maatregelen worden gedaan.
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23  Een application programming interface (API) is een verzameling definities op basis  

 waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma

Digitalisering overheden
Toenemende complexiteit en ambities vragen om specifieke aandacht voor 
digitalisering. Zo draagt het digitaal en realtime inwinnen en ontsluiten van 
data bij aan efficiënter en effectiever werken, het faciliteren van burgers en 
het bedienen van bedrijven, zodat zij kunnen bijdragen aan een gezonde, 
slimme en veilige mobiliteit. Op basis van de data kunnen mobiliteitskeuzes 
en gedrag worden gestuurd en beïnvloed en kan beleid worden ontwikkeld 
en gemonitord. Ook biedt het informatie ten behoeve van assetmanagement.

Landelijk en vanuit de Regio wordt gewerkt aan de “digitalisering overheden”:
In 2023 zal van tenminste 15 data-items de publieke data in het mobiliteits-
domein voor 90% beschikbaar zijn, actueel, betrouwbaar, correct, cyber-
proof en voor 100% conform de AVG. Mobiliteitsdata wordt ingewonnen 
conform landelijke of Europese standaarden, openbaar gedeeld en gebruikt 
via moderne technologieën als API’s23. Deze data is beschikbaar voor 
iedereen: voor inwoners, voor bedrijven die hierop hun producten willen 
ontwikkelen en voor overheden om beleid te maken, sturen en monitoren.

 Op- en afrit naar Daphne Schippersbrug, zijde Oog in Al



172gewijzigde tekst nieuwe tekst

Data bundelen om verkeerstromen in beeld te brengen (a, b, c, d, f, j, k, l)
Om voor de verschillende vervoerwijzen en multimodale reizen te 
weten hoeveel reizigers waar reizen, waarvandaan en waarnaartoe is 
informatie uit verschillende bronnen nodig. Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) voert jaarlijks enquêtes naar verplaatsingspatronen uit. 
Door deze data te combineren met eigen tellingen van verkeer (auto, 
fiets, vrachtwagens) en met data van vervoerders (bus, tram en trein-
gebruik), is een goed beeld te krijgen hoeveel reizigers per vervoerwijze 
van en naar Utrecht reizen, waar ze (ongeveer) vandaan komen en waar 
ze naar toe gaan. Tevens is dan duidelijk hoe deze reizigers over de dag 
reizen. Ook floating car data kan hiermee gecombineerd worden.

Het parkeervraagstuk in beeld brengen (c en g)
Over parkeren weten we nu nog niet genoeg. Van openbare parkeer-
plaatsen op straat en in garages waar betaald parkeren is, weten  
we inmiddels dankzij de scanauto’s redelijk wat de capaciteit en de 
bezetting (het gebruik) is. Echter, van private parkeergelegenheid weten  
we dat niet. We gaan op zoek naar data van deze eigenaren om te 
proberen een compleet beeld van parkeren in Utrecht te krijgen. Dit is 
nodig om beter te kunnen bepalen welke parkeerbeleidsmaatregelen 
effectief kunnen worden ingezet. 

Hoeveelheid gebiedsvreemd autoverkeer (e)
Gezien de ambities voor de stedelijke verbindingswegen is het nodig 
om inzicht te hebben in de hoeveelheid gebiedsvreemd autoverkeer. 
De gemeente gaat op regelmatige basis een onderzoek naar gebieds-
vreemd autoverkeer doen met behulp van anoniem herkomst- en 
bestemmingenonderzoek.

Snelheidsmetingen autoverkeer, snorscooters en (brom)fietsen (h)
Bij het autoverkeer, snorscooters en (brom)fietsen kunnen snelheids-
verschillen leiden tot verkeersonveiligheid. Voor deze doelgroepen is 
monitoring belangrijk, in het bijzonder op plekken waar de gemeente 
de snelheidslimiet aanpast. Monitoring van de snelheden is wenselijk 
op de stedelijke verbindingswegen, wijkstraten, maar ook drukke 
fietsroutes. 

Metingen van belevingskwaliteit (i)
Het is belangrijk om de waardering van verkeersdeelnemers over de 
infrastructuur en de verkeers- en vervoervoorzieningen in de gemeente 
te meten. Daarom gaat de gemeente enquêtes houden onder verkeers-
deelnemers. Het kan gaan om straatenquêtes, een enquête van het 
Utrechtse bewonerspanel of nagestuurde enquêtes (bij automobilisten). 
Daarnaast willen we ook onderzoek doen onder inwoners die niet aan 
het verkeer kunnen deelnemen.
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Aanbod en gebruik deelmobiliteit (m)
Door het monitoren van het aanbod en gebruik van deelmobiliteit 
brengen we in beeld welke vormen van deelmobiliteit in welke wijken 
succesvol zijn en welke niet. Op basis hiervan kunnen we de markt 
helpen en stimuleren bij het uitrollen en doorontwikkelen van succes-
volle initiatieven.

Mobiliteit voor iedereen (n)
Door middel van onderzoek bij doelgroepen kunnen we in beeld 
brengen of en hoe zij gebruik kunnen maken van de verschillende 
vervoerwijzen en of dit voorziet in hun behoefte. Aspecten als toe-
gankelijkheid van haltes, rolstoelvriendelijke routes, beschikbaarheid 
van reisinformatie kan geïnventariseerd worden.

In beeld brengen van aandeel Zero Emission voertuigen voor  
goederenvervoer (o)
Door het koppelen van meerdere databronnen van vervoerders en het 
meten van het vrachtvervoer willen we inzicht krijgen in welke deel van 
de goederenstroom met Zero Emission voertuigen wordt vervoerd, per 
vrachtauto, fiets of over water.

Thuiswerken (p)
Via CBS wordt bijgehouden hoeveel en hoeveel tijd werknemers 
thuiswerken. 

Inzet van nieuwe monitoringstechnologie voor het meten van drukte
De gemeente gaat onderzoeken of en hoe de volgende experimentele 
technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het realtime 
monitoren van verkeersstromen:
• Hoeveelheid voetgangers in en rond voetgangersgebieden en  
 rondom treinstations, met anonieme, geautomatiseerde camera-
 tellingen. Nieuwere camera’s kunnen hierbij automatisch voetgangers  
 onderscheiden van andere verkeerssoorten.
• Hoeveelheid fietsers op een selectie van doorfietsroutes en hoofd 
 fietsroutes door continue, realtime-metingen met bestaande 
 detectoren van verkeerslichten, WiFi en bluetoothsensoren, 
 regelmatig aangevuld met metingen met telslangen en camera’s 
 ter controle.
• Hoeveelheid en doorstroming autoverkeer op de stedelijke 
 verbindingswegen en belangrijke wijkstraten door anonieme,  
 realtime-metingen met bestaande detectoren van verkeerslichten,  
 blue-tooth, radar en WiFi-sensoren.
• Analyseren van doorstroming, voertuigverliesuren en -knelpunten in  
 het wegennet kan ook met ‘floating car data’. Deze data komen uit  
 miljoenen GPS-snelheidsmetingen uit navigatiesystemen en apps  
 op mobiele telefoons. De gemeente zal met name real-time data  
 gebruiken voor Slim sturen.
• Bezetting van stallingen (auto’s en fietsen) door het koppelen  
 van gebruikersaantallen met databestanden van de gemeente,  
 onder andere verkregen door de inzet van scanauto’s.
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Bijlage: Portfolio USP partners 
 
De volgende bedrijven en kennisinstellingen zijn mede ondertekenaars van de propositie “Schaalsprong OV en 
verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht”  
 

Utrecht Science Park 

Stichting Utrecht Science Park behartigt samen met de gebiedspartners de belangen van het Utrecht Science 

Park: een innovatieve science community voor de versnelde ontwikkeling van een gezondere, duurzame 

samenleving. Op loopafstand van elkaar werken hier ruim 75.000 studenten, wetenschappers en medewerkers 

van gerenommeerde medische centra, kennisinstellingen en bedrijven intensief samen aan het ontwikkelen en 

toepassen van baanbrekende wetenschap en oplossingen op het gebied van gezondheidzorg, life sciences en 

duurzaamheid. Het Utrecht Science Park is als grootste science park van Nederland een inspirerende hotspot 

met optimale omgeving, omstandigheden en ondersteuning voor onderlinge ontmoeting, kennisuitwisseling en 

samenwerking op regionaal, nationaal en internationaal niveau. 
 

Universiteit Utrecht 

De universiteit Utrecht bestaat sinds 26 maart 1636 en is met ruim 32.000 studenten en 7400 medewerkers 

een van de grootste Nederlandse universiteiten. De Universiteit Utrecht heeft zeven faculteiten die gezamenlijk 

het hele wetenschappelijke spectrum van onderzoek en onderwijs bestrijken. Dit onderwijs wordt gegeven 

verspreid over 3 campussen: de International Campus Utrecht, Binnenstadscampus Universiteitskwartier en 

Campus Utrecht Science Park.   

 

Hogeschool Utrecht 

Hier komt alles samen: Hogeschool Utrecht is een plek waar bijna 40.000 studenten, docenten en professionals 

elke dag samen bouwen aan de toekomst. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt de HU aan 

professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk. En we doen meer: de HU wil een belangrijke bijdrage 

leveren aan de kwaliteit van (samen)leven in onze stedelijke omgeving.  

 

UMCU 

Het UMC Utrecht heeft als missie om de gezondheid van kinderen en volwassenen te verbeteren en de zorg 

van morgen te creëren. Hiervoor richten we ons op drie kerntaken: Zorg, Onderzoek en Onderwijs. Bij ons 

werken 11.513 medewerkers en 1600 wetenschappelijke medewerkers. In 2019 leverden wij zorg aan 225.579 

patiënten, schreven 3947 studenten zich in en werden 2623 wetenschappelijke publicaties geschreven. 

 

Prinses Máximacentrum voor kinderoncologie 

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland kanker. Om kinderen te kunnen genezen van kanker is alle 

zorg en onderzoek in Nederland geconcentreerd in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in 

Utrecht op het Utrecht Science Park. Het Prinses Máxima Centrum is het grootste kinderoncologisch centrum 

van Europa waar zorg en onderzoek nauw met elkaar verweven zijn. Er werken circa 1500 medewerkers, 

waaronder 400 wetenschappers en meer dan 800 zorgprofessionals. 

 

Nutricia Danone 

De Danone Nutricia Research locatie op het Science park in Utrecht is de corporate research locatie waarin 

Danone al haar onderzoek voor haar Specialized Nutrition divisie heeft samengebracht voor haar onderzoek 

naar innovatieve baby voeding en medische voedingen en huisvest 680 medewerkers. Naast haar medewerkers 

ontvangt Danone Nutricia research op jaar basis ongeveer 12.000 bezoekers van over de gehele wereld om 

kennis te nemen van de onderzoeksresultaten en nieuwe producten. 

 
  



Hubrecht instituut  

Het onderzoek binnen het Hubrecht Institute (onderdeel van de KNAW) richt zich op de ontwikkelings- en 

stamcelbiologie. Het kennisinstituut heeft 25 onderzoeksgroepen met ongeveer 300 medewerkers met 

daarnaast 200 gastonderzoekers, studenten en stagiairs die fundamenteel, multidisciplinair onderzoek 

verrichten op gezonde en zieke cellen, weefsels en organismen. Het wereldvermaarde instituut is dynamisch, 

divers met jonge onderzoekers van veel verschillende nationaliteiten. 

 

Bilthoven Biologicals 

Bilthoven Biologicals (BBio) – sinds 2012 onderdeel van Cyrus Poonawalla Group–, is een wereldwijd opererend 

biofarmaceutisch bedrijf dat vaccins produceert zoals polio, difterie-tetanus-polio (DTP) en BCG. Bij BBio 

werken 550 gedreven medewerkers die dagelijks hun expertise en kennis inzetten om de wereldbevolking een 

kans te geven op een leven zonder ziektes.  

 
Genmab 
Genmab is een internationaal, beursgenoteerd biotechnologiebedrijf dat innovatieve therapeutische 
medicijnen op basis van antilichamen ontwikkelt, om daarmee het leven te verbeteren van patiënten met 
ziekten als kanker. Bij Genmab werken wereldwijd circa 1000 mensen, waaronder circa 400 in de research and 
development vestiging in Utrecht. Genmab heeft drie medicijnen ontwikkeld die door partners op de markt zijn 
gebracht en heeft een groot aantal producten in de klinische en preklinische pijplijn.  

 

Intravacc 

Intravacc, gevestigd op het Utrecht Science Park Bilthoven, is een wereldwijd toonaangevende organisatie met 

jarenlange ervaring in translationele vaccinologie. Als onafhankelijke klinische ontwikkelings- en 

productieorganisatie (CDMO) in de vaccinindustrie met ca. 140 medewerkers heeft Intravacc een zeer brede 

expertise die de kloof overbrugt tussen ontdekking, GMP-productie op proefschaal, tot fase I/II klinische 

onderzoeken. 

 

Kromhout Kazerne  

De Kromhout Kazerne heeft 200 jaar Defensiegeschiedenis en onderdelen van de Koninklijke Landmacht, het 

Defensie Ondersteuningscommando en Defensie Materieel Organisatie zijn er gevestigd. Het groene 

kantorencomplex heeft 3400 werkplekken (78.000 m2 kantoorvloer) en ook sport-, vergader-, restaurant- en 

legeringsfaciliteiten. 

In 2010 is de nieuwe kazerne in gebruik genomen, een publiek-private samenwerking die Defensie is 

aangegaan met onder meer het bedrijf Komfort. 

 

A.S.R. 

De rijke historie van a.s.r. begint in 1720. 300 jaar later, is a.s.r. één van de grootste verzekeraars in Nederland. 

Als onderdeel van haar missie wil a.s.r. in de maatschappij de volgende rollen vervullen: een verzekeraar waar 

klanten op kunnen vertrouwen, een stabiele financiële instelling, een mensgerichte werkgever en een 

waardevolle deelnemer aan de maatschappij. Bij a.s.r. werken ruim 4000 medewerkers waarvan zo’n 3.500 op 

het hoofdkantoor in Utrecht op kantorenpark Rijnsweerd. 

 

Kantorenpark Rijnsweerd 

De ambitie van het Kantorenpark Rijnsweerd is uit te groeien tot één van de top-woon-werkgebieden in de 

regio en mogelijk zelfs in Nederland. Dit willen we realiseren door op een gezonde manier economisch en 

ruimtelijk het kantorenpark te ontwikkelen in relatie tot het naastgelegen Utrecht Science Park en het gebied 

beter te verbinden met de stad en regio. Het verbeteren van de bereikbaarheid van Rijnsweerd op een 

toekomstbestendige wijze in relatie tot en in samenwerking met het Utrecht Science Park is een essentiële 

randvoorwaarde om onze ambities te verwezenlijken. 

 

http://cyruspoonawallagroup.com/


PwC 

PwC Nederland is gehuisvest op 14 locaties in Nederland waar in totaal ongeveer 5500 collega's werken. PwC 

bestaat uit drie Lines of Services (Assurance, Tax, Advisory) die diensten leveren aan onze klanten ondersteund 

door Internal Firm Services welke de support aan onze organisatie leveren zoals IT, Finance, Huisvesting, 

Marketing, etc. Sinds de zomer van 2007 is PwC gehuisvest in Rijnsweerd. Onze locatie daar is de standplaats 

voor ongeveer 500 collega's. Ook is deze locatie, vanwege zijn ligging in het midden van het land, een favoriete 

ontmoetingsplek als collega's elkaar vanuit verschillende locaties willen ontmoeten. 
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BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN
2021, NUMMER 103


Datum 21 april 2021
Van College B&W
Behandeld door A. de Vries
Doorkiesnummer 14030
E-mailadres aldert.de.vries@utrecht.nl
Kenmerk 8783353
Beleidsveld Mobiliteit


Geachte leden van de raad,


Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2021 nummer 103 van 
raadsleden De Pagter (VVD), Schilderman (D66), Oosters (S&S), Van Steeg (CDA), Wijmenga 
(Christen Unie), Weistra (GroenLinks), Isik (PvdA), Wiegant (SP), Van Heuven (PvdD), Van Deún 
(PVV), Bos (Stadsbelang) en El Abassi (DENK) van 12 april 2021 over ‘Afwijziging Propositie 
Groeifonds’.
De gestelde vragen zijn onderaan bijgevoegd.


Inleidend
Vorige week gaf het kabinet te kennen dat de Utrechtse propositie niet in aanmerking komt voor 
financiering uit de eerste tranche Nationaal Groeifonds. U heeft daar schriftelijke vragen over gesteld. 
Voorafgaand hechten wij er aan onze reflectie op de betekenis van deze afwijzing, in de context van 
lopende inspanningen op grote investeringsbesluiten in de regio, met u te delen.
 
Keuze voor schaalsprong: een stevig fundament 
Als stad zijn we al vele jaren bezig de grote groeiopgave waar we voor gesteld staan in goede banen 
te leiden. We hebben daartoe het concept ‘Wiel met Spaken’ en verstedelijking rond knooppunten 
ontwikkeld. Zie uw raadsbesluiten Wiel met Spaken, uitgangspunten RSU en contour IRP, en de 
raadsvoorstellen RSU en Mobiliteitsbeleid die de komende weken ter besluitvorming aan uw raad 
voorliggen. Onderzoeken als het regionaal toekomstbeeld OV, modeldoorrekeningen ten behoeve van 
het mobiliteitsplan en ontwerpstudies met barcode, helpen om ons als gemeente een eigen oordeel 
over de wenselijke ontwikkeling van de stad te vormen.
 
Besluiten over grote ruimtelijke ingrepen nemen we samen met Rijk, Provincie en U16. Hiertoe volgen 
we de formele MIRT-procedure, van onderzoek (Utrecht Nabij), naar verkenning met reservering van 
middelen (MIRT-verkenning OV en wonen) naar een definitief voorkeursbesluit richting planuitvoering. 
Inzichten en opvattingen vanuit de stad vinden in deze trajecten een plek, naast andere invalshoeken 
zoals die van partners als ProRail, NS en Rijkswaterstaat. Dit heeft geleid tot brede consensus met 
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het Rijk en in de regio over het concept wiel met spaken en de urgentie om hier eerste stappen in te 
zetten in aan de zuid- en oostflank van de stad.


Noodzaak en urgentie worden gedeeld terwijl investeringen afnemen
Besluiten vereisen echter ook forse inzet van rijksmiddelen. Het goede nieuws is dat landelijk steeds 
meer consensus ontstaat over de noodzaak en urgentie voor een schaalsprong OV in alle 
grootstedelijke regio’s. Deze is hard nodig om de woningnood, die zich juist in steden concentreert, 
het hoofd te bieden. Dit klinkt door in nationaal beleid (Nationale Omgevingsvisie, Toekomstbeeld 
OV), maar ook in oproepen van maatschappelijke partners (VNO-NCW, Bouwend Nederland).


Het slechte nieuws is dat de rijksbudgetten voor bereikbaarheid en verstedelijking de afgelopen 
decennia structureel zijn afgenomen. MIRT-middelen voor investeringen in infrastructuur nemen af, 
aardgasbaten zijn weggevallen, en subsidies voor verstedelijking (VINEX) zijn afgesloten. Ook 
structurele budgetten van de vervoersautoriteiten (in ons geval de Provincie Utrecht) voor regionaal 
OV zijn niet meegegroeid met de opgave. Bovendien is een steeds groter deel van de begroting nodig 
voor oplopende onderhoudskosten van verouderde infrastructuur.


Bron: 'Inschrijvingen Nationaal Groeifonds leggen fundamenteel probleem bloot' - 
VerkeersNetVerkeersNet


Consequentie is dat het mobiliteitssysteem in steden steeds verder uit de pas loopt met de groei, met 
name op OV en fiets. Zo is in Utrecht de start van een MIRT-verkenning enkele jaren uitgesteld. Toen 
het startbesluit van de MIRT-verkenning in 2020 viel, was al duidelijk dat scope niet toereikend is voor 
de verstedelijkingsopgave, vooral vanwege beperkt budget (380 miljoen euro) en de korte tijdhorizon 
(tot 2030). 


Groeifonds bood kans, maar scope blijkt niet geschikt
Vorig jaar diende het Nationaal Groeifonds (NGF) zich aan als een mogelijk pad naar de zo 
noodzakelijke investeringsimpuls. IenW en BZK hebben het fonds met beide handen aangegrepen, en 
de inzichten die tot dat moment zijn verzameld in de lopende MIRT-trajecten met hulp van de regio’s 
vertaald in een viertal proposities schaalsprong OV en verstedelijking. Ook Utrecht is door het Rijk 
gevraagd hierin mee te doen. In zeer korte tijd is toen een propositie samengesteld. 


Afgelopen januari is de Utrechtse propositie schaalsprong OV, samen met een aantal andere 
voorstellen dat aan de toegangspoortcriteria voldeed, door fondsbeheerders EZK en FIN doorgeleid 
naar de beoordelingsadviescommissie. Het betrof 25,5 miljard euro aan voorstellen, waarvan 16,7 



https://www.verkeersnet.nl/mobiliteitsbeleid/38137/inschrijvingen-nationaal-groeifonds-leggen-fundamenteel-probleem-bloot/

https://www.verkeersnet.nl/mobiliteitsbeleid/38137/inschrijvingen-nationaal-groeifonds-leggen-fundamenteel-probleem-bloot/
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miljard voor infrastructuurprojecten. Van die laatste groep is 2,5 miljard gereserveerd en bij betere 
onderbouwing mogelijk toegekend, ofwel 15 procent van het totaal aan infra-aanvragen.
De onafhankelijke beoordelingscommissie van het NGF heeft helaas alle ingediende proposities voor 
zover deze gericht zijn op een regionale schaalsprong OV in relatie tot de verstedelijkingsopgave 
afgewezen. In het geval van MRA en MRDH zijn specifieke onderdelen uit de propositie die primair 
nationale reistijdbaten opleveren uitgelicht. Uitsluitend deze losgekoppelde onderdelen zijn 
gehonoreerd, onder voorbehoud van extra onderbouwing. Bij de Utrechtse propositie kon deze knip 
niet gelegd worden. 


Oordeel Commissie Proposities Schaalsprong OV en Verstedelijking


MRU MRA MRDH Brainport


BBP effect Niet te bepalen Niet te bepalen 
(propositie als 
geheel)


Niet te bepalen 
(propositie als 
geheel), naar 
verwachting 
positief (Oude 
Lijn)


Niet te bepalen


Strategische 
onderbouwing


Gering tot 
gemiddeld


Gering tot 
gemiddeld 
(propositie als 
geheel), 
gemiddeld (N-Z 
lijn)


Gering tot 
gemiddeld 
(propositie als 
geheel), 
gemiddeld 
(Oude Lijn)


Gering 
(infrastructuur),


gemiddeld 
(innovatie-
programma)


Kwaliteit van het plan Gering Gering Gering Gering


Kwaliteit samenwerking 
en governance


Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld


Randvoorwaarden


1. Saldo 
maatschappeljke 
baten en lasten


2. Additionaliteit
3. Subsidiariteit


Niet te bepalen


Voldoet


Voldoet


Niet te bepalen


Voldoet


Voldoet


Niet te bepalen


Voldoet


Voldoet


Niet te bepalen 
(innov), voldoet niet 
(infrastructuur)


Voldoet gedeeltelijk


Voldoet   


Dit oordeel laat zich op twee manieren lezen. Enerzijds levert de beoordelingscommissie deels stevige 
kritiek op alle schaalsprong proposities, inclusief de Utrechtse. Dit oordeel valt serieus te nemen. Met 
name over zaken als innovatie, toekomstbestendigheid, adaptiviteit, aannames en verwachtingen rond 
de verschuiving van auto naar fiets en OV in stedelijke regio’s, het meten van maatschappelijke 
kosten en baten (met name de baten van woningbouw en het veronderstelde agglomeratie-effect), en 
afwegingen om tot de meest doelmatige oplossingen te komen zijn vervolgacties nodig. 


Specifiek voor Utrecht stelt de Commissie vragen bij de nadere onderbouwing van het nieuwe station 
Lunetten/Koningsweg (al dan niet met IC-status), en de mate waarin nationale netwerken en Utrecht 
Centraal worden ontlast door de lightrail voorstellen. Ook al oordeelt de commissie dat sprake is van 
een doordacht en samenhangend plan, het oordeel is niettemin dat de MKBA van de propositie op 
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verschillende aspecten tekortschiet. Deze kritiek nemen we uiteraard zeer ter harte, in de 
beantwoording van de schriftelijke vragen vindt u concrete aanknopingspunten. 


Anderzijds onderstreept de commissie juist het belang van de schaalsprong proposities, met de 
constatering dat “de omvang en de daaraan verbonden kosten van de “schaalsprongen” op het gebied 
van infrastructuur de reikwijdte en het budget van het NGF te boven gaan. Zij adviseert het kabinet om 
hiervoor in de reguliere begroting voldoende middelen uit te trekken. 


Tenslotte zien wij dat voor de onderdelen van de proposities van MRA en MRDH waar wel een 
reservering voor is opgevoerd, de indienende regionale partijen nog 50% zullen moeten bijdragen. 
Gezien de beperkte reikwijdte van budgetten van Provincies, gemeenten en vervoerregio’s, is het 
onmogelijk deze vanuit de regio te mobiliseren. Bovendien betreft het met name ingrepen in het 
nationale spoornetwerk, waarvoor het rijk zelf verantwoordelijkheid draagt.
 
Momentum kabinetsformatie aangrijpen
Het is van essentieel belang dat de neerwaartse spiraal van investeringen in bereikbaarheid en 
verstedelijking wordt omgebogen ten behoeve van woningbouw en verduurzaming van de 
mobiliteitssector. Dit vereist landelijke actie. Alle betrokken partijen zijn het eens over de richting, 
namelijk dat zonder een substantiële investering in een schaalsprong OV de verstedelijkingsopgave 
niet gerealiseerd gaat worden. Hierin is Utrecht niet uniek. 


De kabinetsformatie is dan ook een cruciaal moment. De extra impuls kan langs verschillende wegen 
vorm krijgen, zoals verhoging van middelen voor het MIRT, instelling van een verstedelijkingsfonds, of 
aanpassing van criteria van het Nationaal Groeifonds. Het is dan ook zaak om met onze partners een 
stevig en gezamenlijk lobbyproces te voeren richting de kabinetsformatie. Wij doen dit langs vier 
lijnen:


1. In de eerste plaats intensiveren we onze inzet met andere steden, via onze landelijke 
netwerken zoals de G4 en het Holland Metropool netwerk met ontwikkelaars, beleggers en 
vervoersbedrijven. Hierbij bouwen we voort op gesprekken over bekostiging van de 
verstedelijkingsopgave die we al enkele jaren met het kabinet voeren.  


2. In de Utrechtse regio heeft de propositie een impuls gegeven aan de samenwerking met 
andere belanghebbende partijen, zoals USP-partners, ontwikkelaars in het DNU-netwerk, en 
andere bedrijven en instanties. Dit netwerk willen we verder versterken zodat de boodschap 
langs verschillende lijnen de formerende partijen, TK leden en een nieuw kabinet bereikt. 


3. Een miljardeninvestering van het Rijk krijgen we alleen voor elkaar als daar een stevig 
financieel bod vanuit de regio tegenover staat. Wij zijn met de Provincie in gesprek over een 
regionale bijdrage uit onze eigen begrotingen ten behoeve van de schaalsprong.  In het 
verlengde van de investeringsstrategie RSU verkent het college op dit moment welke 
potentiële gemeentelijk dekkingsbronnen mogelijk nu en in de toekomst kunnen worden 
aangewend voor versteviging van de regionale bijdrage. Zodra hier samen met de Provincie 
voortgang op is geboekt zal het college de raad mogelijk informeren. Ook mobiliseren we 
private partijen om met hen perspectief te schetsen in hoeverre baathebbende partijen bij 
kunnen dragen aan OV-investeringen.


4. We gaan door met ons huiswerk. Samen met andere G4 regio’s blijven we in gesprek met 
ministeries en CPB over het uitvoeren van goede maatschappelijke kosten-baten analyses. In 
de regio studeren we door op fasering en dimensionering Wiel met Spaken inclusief station 
Lunetten-Koningsweg (met ProRail in de MIRT Verkenning), interactie met de A12-
spoorcorridor, en het ontlasten van de ring. Bijvoorbeeld door samen met de Provincie de 
fasering en dimensionering Merwedelijn en Waterlinielijn verder te onderzoeken. En door 
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intensief met rijksdepartementen, NS, ProRail en RWS op te trekken. Wij zullen de raad na de 
zomer nader informeren over de inhoudelijke voortgang. 


We roepen de raad op om samen op te trekken in deze lobby. Utrecht is het waard. Zonder 
investeringen in OV-bereikbaarheid kunnen we de groei van de stad onvoldoende faciliteren met alle 
impact van dien. 


Vraag 1
Hoe kijkt het college naar de kritiek van de adviescommissie?
Antwoord 1
De commissie stelt ter discussie of het groeifonds de juiste plek is om stedelijke OV-maatregelen uit te 
financieren. Wij blijven samen met IenW, BZK, Provincie en regio bij het standpunt dat investeringen 
in deze lijnen en het station noodzakelijk zijn. De commissie onderstreept dit ook in haar advies. 
Complexe infrastructurele projecten doorlopen altijd een proces van trechtering, waarin afwegingen 
van grof naar specifiek worden gemaakt. Dit is in Nederland gestold in MIRT-procedures. Veel van de 
kritiek heeft betrekking op aspecten die in een lopende MIRT-verkenning worden uitgezocht. 


Uiteraard nemen wij de kritiek serieus. Samen met ministeries, andere stedelijke regio’s, Provincie en 
Utrechtse partners analyseren we momenteel de implicaties voor nadere besluitvorming rond 
grootschalige investeringen in stedelijk OV. Met name over zaken als toekomstbestendigheid, 
adaptiviteit, aannames en verwachtingen rond de verschuiving van auto naar fiets en OV in stedelijke 
regio’s, het meten van maatschappelijke kosten en baten (met name de baten van woningbouw en het 
veronderstelde agglomeratieeffect), en afwegingen om tot de meest doelmatige oplossingen te komen 
zijn gezamenlijk lessen te leren. Specifiek voor Utrecht speelt de nadere onderbouwing van het 
nieuwe station Lunetten/Koningsweg (al dan niet met IC-status), en de mate waarin nationale 
netwerken en Utrecht Centraal worden ontlast door de lightrail voorstellen.


Tegelijk vinden wij het oordeel op sommige onderdelen ongefundeerd. Zo oordeelt de commissie dat 
alle schaalsprong OV voorstellen te optimistisch en deels onrealistisch zouden zijn. In alle 
grootstedelijke regio’s in Nederland leidt de combinatie van verstedelijking, verdichting en verschuiving 
van mobiliteitsgedag tot een onvermijdelijke keuze voor een schaalsprong OV. Dit is niet onrealistisch, 
maar juist randvoorwaardelijk voor de woningbouwopgave waar Nederland zich voor gesteld ziet. De 
commissie versmalt haar oordeel grotendeels tot reistijdbaten op nationale netwerken. De nationale 
urgentie van de woningbouwopgave en toekomstbestendige arbeidsplaatsen wordt buiten 
beschouwing gelaten. Ook is niet herkend dat lightrail een belangrijke functie heeft voor het opvangen 
van regionale reisbewegingen, wat de doorstroming op nationale netwerken bevordert. Ofwel, er zijn 
zeker uitzoekpunten om de propositie verder te verbeteren en aan te scherpen, maar de urgentie voor 
een substantiële schaalsprong OV, in welke vorm dan ook, blijft onverminderd groot. 


Vraag 2
Waarom is het college in de raadsbrief niet ingegaan op de kritiek van de adviescommissie? En is het 
college nog bereid hierop in te gaan?
Antwoord 2
Wij wilden uw raad snel informeren. Op zo’n korte termijn was het onmogelijk om een uitgebreide 
analyse van het commissieverslag uit te voeren. 


Vraag 3
Hoe hebben de partners van de Utrechtse propositie gereageerd op het rapport van de 
adviescommissie? 
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Antwoord 3
De ministeries van IenW en BZK concluderen met de Provincie en de regio dat de commissie het 
nationale belang en de urgentie van schaalsprongen OV en verstedelijking niet tot de scope van het 
groeifonds rekent. De ministeries beraden zich hoe om te gaan met de tweede tranche van het 
groeifonds. Zij zoeken daartoe contact met de regio’s om tot een goede strategie te komen. 
ProRail, NS en RWS hebben allen laten weten graag verder te willen onderzoeken hoe de 
schaalsprong zo effectief mogelijk vorm te geven, zowel ten behoeve van gezonde verstedelijking, als 
de ontlasting van de nationale netwerken.


De partners op het USP zijn teleurgesteld in het rapport van de adviescommissie. De grenzen aan de 
groei van het USP zijn in zicht en de urgentie van de propositie blijft hierom onverminderd hoog. Het 
belang van goede ontsluiting van toplocaties als het USP in nationale context lijkt maar beperkt te 
worden herkend door de adviescommissie. Tegelijkertijd zijn de partners positief gestemd over de 
integrale regionale samenwerking die aan deze propositie ten grondslag lag. Dit biedt perspectief voor 
het samen verder brengen van deze propositie richting het nieuwe kabinet. Het feit dat verschillende 
kennis & innovatie proposities (Ai Ned, Health-RI en Regmed XB), waarin enkele USP-partners 
deelnamen, wel gehonoreerd zijn vergroot het belang van infrastructurele ingrepen alleen maar. De 
OV schaalsprong is hard nodig om de groei van R&D en innovatie in de regio Utrecht te kunnen 
accommoderen.


Vraag 4
Hoe zijn de criteria voor het Groeifonds vooraf duidelijk gemaakt en hoe heeft het college hieraan 
invulling gegeven
Antwoord 4
Twee criteria zijn dominant geweest in de gehele procedure: toevoeging BBP-groei, en positieve 
MKBA. Het college heeft hier invulling aan moeten geven via vragen in het propositieformulier. Deze is 
in uw bezit. 


Vraag 5
Hoe reageert het college op het oordeel dat de MKBA van de propositie op verschillende aspecten 
tekortschiet? 
Antwoord 5
Wij hebben hier een gemengd beeld bij. Op sommige onderdelen delen we de opvatting dat de 
MKBA-aanscherping behoeft. Zo vergen de opgenomen reistijdbaten een nadere analyse. 
Daarentegen plaatst het college kanttekeningen bij het oordeel dat de agglomeratiebaten van extra 
woningbouw niet kunnen worden toegeschreven aan dit voorstel. Juist dit voorstel maakt het mogelijk 
om de beoogde verdichtingsopgave te realiseren. Dichtheid en massa dragen in de productiesfeer 
(innovatie, economie en werkgelegenheid) bij aan het versterken van het verdienvermogen van de 
Nederlandse economie. In eerdere CPB-studies zijn effecten van agglomeratie en suburbanisatie 
tussen de 0,5% en 2,0% van het bbp geraamd. We gaan graag met het CPB en SEO in gesprek hoe 
zij dit zien.


Vraag 6
Hoe reageert het college op het oordeel dat de propositie tekortschiet op toekomstbestendigheid? 
Antwoord 6
De zinsnede over toekomstbestendigheid komt terug in de reactie op alle verstedelijkingsproposities. 
Toekomstbestendigheid wordt op 2 manieren meegenomen in de beoordeling.
 Ten eerste worden de mogelijk deels blijvende gevolgen van COVID-19 genoemd. Hiervoor geldt dat 
de (middel)langetermijn gevolgen nog uiterst onzeker zijn. Het lijkt ons prematuur om onze lange 
termijn ontwikkelstrategie afhankelijk te maken van tijdelijke effecten die we in 2020 en 2021 
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waarnemen. Wij zullen wel scenario’s in beeld brengen om beter om te kunnen gaan met deze 
onzekerheden. 


Ten tweede wordt gesteld dat de propositie geen rekening houdt met trends en transities. Hierbij 
worden mobiliteits- en energietransitie, huisvesting, en klimaatadaptatie genoemd. Deze reactie 
vinden we verrassend omdat de propositie gebaseerd is op onze ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën 
(RSU2040, IRP, Utrecht Nabij) waarbij juist is gezocht naar het in samenhang antwoord geven op 
deze transities. Het is des te meer bevreemdend dat de maatschappelijke baten die we met deze 
propositie boeken op deze transities niet mee worden gerekend in de beoordeling. Daarbij lijkt juist 
uitsluitend te zijn gekeken naar (auto)reistijdwinst. 


Vraag 7
Hoe reageert het college op de kritiek dat het voorstel “nog in een prematuur stadium verkeert in 
vergelijking met de andere proposities voor schaalsprongen in het OV”? 
Antwoord 7
Wij vinden het predicaat prematuur onterecht. Sinds 2010 hebben we, samen met het Rijk, talrijke 
rapporten opgesteld voor de schaalsprong OV. Dit heeft geleid tot de start van een MIRT Verkenning, 
waarin we werken aan de noodzakelijke concretisering, om tot een voorkeursbesluit te kunnen komen. 
MRA en MRDH krijgen soortgelijk huiswerk, ook voor de delen waarvoor een reservering is gemaakt. 


Vraag 8
Op welke wijze denkt het college verbetering aan te kunnen brengen op bovenstaande punten (vragen 
5 t/m 7)? 
Antwoord 8
Wij denken aan verbetering door 


a) met ministeries (IenW, BZK, EZK, FIN) en adviesorganen helderheid te verschaffen over 
gebruik van MKBA’s voor integrale verstedelijkingsopgaven, 


b) in gesprek te gaan met nationale adviesorganen hoe toekomstbestendigheid een plek krijgt in 
de MIRT besluitvormingsprocedures,


c) in de lopende MIRT verkenning OV en wonen de Merwedelijn en Waterlinielijn als volwaardige 
oplossing mee te nemen,


d) door te gaan met eigen huiswerk over de dimensionering en fasering van het Wiel met 
Spaken.


Vraag 9
Wat ziet het college als de voornaamste verschillen tussen de propositie van de MRU en die van de 
MRA en MRDH? 
Antwoord 9
Belangrijk verschil is dat bij MRA en MRDH afgezonderde onderdelen zijn gevonden, die leiden tot 
reistijdbaten op het nationale netwerk (de N-Z lijn in MRA en de Oude Lijn in MRDH). De commissie 
constateert wel dat het ingediende voorstel een bijdrage zou kunnen leveren aan het verminderen van 
de druk op Utrecht Centraal met een positief effect op het nationale OV-systeem, mits sprake is van 
een frequente bediening van het dubbelstation Lunetten-Koningsweg met Sprinters én Intercity’s door 
NS. 


Vraag 10
Welke onderdelen van de Utrechtse propositie dragen wat het college betreft bij aan het 
hoofd(rail)netwerk? 
Antwoord 10
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Het knooppunt Utrecht Centraal maakt onderdeel uit van het hoofdrailnet. Uit analyses blijkt dat er 
knelpunten gaan ontstaan van/naar Utrecht CS. Het pakket aan maatregelen in de propositie heeft als 
doel om Utrecht Centraal te ontlasten door het (boven)regionale verkeer minder via de nationale 
netwerken af te wikkelen. Waardoor de groeiruimte van/naar Utrecht Centraal gebruikt kan worden 
voor reizigers die gebruik maken van het knooppunt in combinatie met het hoofdspoor. Station 
Lunetten Koningsweg is hiervoor een belangrijke maatregel. 
De Schaalsprong OV is een cruciaal onderdeel van het pakket aan maatregelen om lopen, fietsen en 
openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Hierdoor beperken we de groei van de auto en vermindert 
het aantal motorvoertuigen. Op de Ring Utrecht leidt dit tot meer ruimte voor het doorgaand verkeer.


Vraag 11
Welke mogelijkheden ziet het college om dit uitgangspunt te verankeren in een eventuele volgende 
propositie? 
Antwoord 11
De reactie van de Groeifondscommissie heeft duidelijk gemaakt dat het effect op het 
hoofd(rail)netwerk een centrale rol speelt in de afweging van de commissie. In een eventuele 
volgende propositie zullen we daarom de effecten op het hoofd(rail)netwerk, en dan met name 
knooppunt Utrecht Centraal, verdiepen. Als gemeente en Provincie en met alle U Ned partners 
gezamenlijk zijn en blijven we bezig met de verdere uitwerking van de Schaalsprong OV. Deze 
uitwerkingen zullen hiervoor dan ook als input dienen.


Vraag 12
Heeft het belang van dit uitgangspunt nog invloed op de inhoud van de voorstellen, bijvoorbeeld op 
het toevoegen van extra spoorlijnen of stations (zoals het spoor naar Breda)? 
Antwoord 12
Er is nu geen aanleiding om extra spoorlijnen of stations op te voeren. De afgelopen jaren is in 
verschillende trajecten breed onderzoek gedaan naar oplossingsrichtingen voor de opgave waar de 
regio voor staat, bijvoorbeeld het (regionaal) Toekomstbeeld OV en Utrecht Nabij. Het wiel met 
spaken met station Lunetten Koningsweg als belangrijke schakel is hierin naar voren gekomen als 
effectieve maatregel gegeven de opgaven waar de regio voor staat.


Vraag 13
Welke methode om (economische) baten van woningbouw mee te nemen in de MKBA is gebruikelijk 
in de onderbouwing van (andere) proposities in samenwerking met Rijkswaterstaat en de relevante 
ministeries? 
Antwoord 13
De recente MIRT-MKBA’s in opdracht van Rijkswaterstaat zijn sterk op reistijdbaten gericht. 
Standaarden van andere ministeries zijn bij ons niet bekend. We gaan in gesprek met CPB en SEO 
over een juiste berekening van maatschappelijke baten van woningbouw.


Vraag 14
Hoe reageert het college op het oordeel dat de MKBA voor wat betreft de agglomeratiebaten 
“overschat lijkt”? Op basis waarvan heeft het college de baten van woningbouw opgeteld bij de baten 
van OV? 
Antwoord 14
Agglomeratiebaten treden op bij de propositie op twee vlakken: door verbeterde bereikbaarheid, en 
door verdichting. Door de aanleg van infrastructuur treden er reistijdbaten op. Dit zijn de directe 
effecten. Wanneer dankzij de verbeterde bereikbaarheid het vestigingsklimaat van een regio gunstiger 
wordt en nieuwe bedrijven zich er willen vestigen, is dat een indirect effect. Dit effect wordt binnen een 
MKBA voor infrastructuur agglomeratieeffect genoemd. Als een volwaardige MKBA wordt opgesteld, 
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wordt over de berekende reistijdbaten gemiddeld 15% indirect effect/agglomeratiebaten gerekend. In 
een maatschappelijke businesscase hoeft dit niet expliciet te worden meegenomen. Daarnaast treden 
agglomeratiebaten op bij verdichting van de woningbouw. Grootschalige gebiedsontwikkeling binnen 
de bestaande stad leidt tot meer woningen per vierkante kilometer. Dichtheid en massa dragen in de 
productiesfeer (innovatie, economie en werkgelegenheid) bij aan het versterken van het 
verdienvermogen van de Nederlandse economie. Voor de Maatschappelijke businesscase is gebruik 
gemaakt van de CPB-publicatie ‘Stad en land’ uit 2010. Uit deze studie volgt dat de productiviteit in 
een stad met ongeveer 0,2 procent groeit als het aantal huishoudens met 10 procent toeneem. 
In de propositie is de nadruk gelegd op de agglomeratiebaten door verdichting, terwijl de commissie 
enkel kijkt naar de agglomeratievoordelen door verbeterde bereikbaarheid. De agglomeratiebaten 
door verdichting zijn in onze propositie ongeveer het viervoudige van de agglomeratiebaten door 
verbeterde bereikbaarheid.  


Vraag 15
Maakt het college in andere samenwerking met het Rijk ook gebruik van MKBA’s en op welke wijze 
worden deze beoordeeld door het Rijk? In hoeverre was dit plan niet opgesteld volgens de gangbare 
eisen op dit vlak? 
Antwoord 15
De gemeente Utrecht maakt beperkt gebruik van MKBA’s. De meest voorkomende situaties zijn dat in 
samenwerkingsprogramma’s in relatie tot infrastructuur met het Rijk, zoals in het U Ned programma. 
Het opstellen van dergelijke MKBA’s vindt in beginsel plaats in lijn met ‘Werkwijzer MKBA bij MIRT-
verkenningen’ van Rijkswaterstaat. 
Voor de propositie schaalsprong OV en verstedelijking is door het onderzoeksbureau Decisio een 
zogeheten maatschappelijke businesscase (soort mini-MKBA) opgesteld. Dit is een analyse op 
hoofdlijnen. Volgens dezelfde richtlijnen en uitgangspunten als een Maatschappelijke Kosten Baten 
Analyse. Deze methodiek is door hetzelfde onderzoeksbureau toegepast op de schaalsprong 
proposities in MRDH, MRA en Eindhoven. Het bureau is door het ministerie van I&W gevraagd om de 
geleerde lessen en aandachtspunten op te stellen voor de ontwikkeling van een methodiek om de 
MKBA-richtlijnen toe te passen op een meer integrale opgave die de schaalsprong OV behelst 
(mobiliteit, wonen, werken, leefbaarheid). 


Vraag 16
Met welke strategie is er vooraf gekeken naar het opnemen van de BBP baten in de propositie? 
a. Hoe reageert het college op het oordeel van SEO dat het "bbp-effect aanzienlijk kleiner is dan de 
investering"?
b.  Het voorstel van de MRA wordt op het deel ‘oude lijn’ qua onderbouwing op de bijdrage aan het 
bbp-effect deels beter beoordeeld. Welke lessen acht het college dat daar uitgetrokken zouden 
kunnen worden?
Antwoord 16
Het doel was om een zo integraal mogelijke blik te verschaffen op de BBP baten van de propositie. Dit 
is gedaan door de BBP baten te berekenen voor zowel de toename van verstedelijking en verdichting, 
het vergroten van infrastructureel kapitaal en de groei van innovatie en R&D-activiteiten in de regio. 
De baten voor verdichting waren onderdeel van de MKBA van Decisio. Voor de baten t.a.v. 
infrastructureel en R&D-kapitaal is een berekening uitgevoerd op basis van gangbare 
multipliereffecten uit de economische theorie. Hierbij zijn de voorgestelde infrastructuur investeringen 
(ca. 2.5 miljard) en de toename van R&D-kapitaal (4000 R&D-banen op Utrecht Science Park) als 
basis genomen. Het nadeel van deze berekening is dat er geen rekening gehouden wordt met 
gemiste groei elders, wat bij een volwaardige MKBA wel het geval is. 
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a. Het college is verbaasd over deze zienswijze en gaat in gesprek met het SEO over de 
benaderingswijze en kwalificeringen van het SEO. Het SEO heeft de reistijdeffecten uit de MKBA 
genomen en daar een bbp-effect aan gekoppeld. Hierbij is het SEO voorbijgegaan aan de positieve 
effecten van groei R&D (op USP) en verstedelijking. Ook de effecten op het hoofdwegennet lijken niet 
te zijn beschouwd. Het lijkt er dus op dat de SEO enkele onderdelen uit de impactanalyse van de 
propositie (zoals bij vraag 16 toegelicht) niet beoordeeld heeft.


b. De commissie komt voor MRA op positief oordeel voor NZ-lijn op basis van Ontwikkelagenda 
Toekomstbeeld OV. Volgens dit stuk is doortrekking een cruciale, randvoorwaardelijke ingreep. Voor 
volmaken ring verwacht CPB nauwelijks reistijdwinst.


Voor MRDH stelt ze: Het onderdeel ‘Oude Lijn’ heeft volgens de analyse van het CPB individueel de 
hoogste toegevoegde waarde op het bbp per geïnvesteerde euro. Met name de te verwachten 
reistijdbaten wanneer geïnvesteerd wordt in dit stuk infrastructuur gaan omhoog, en heeft effect in het 
gehele mobiliteitsnetwerk (dus verder dan de Oude Lijn alleen). De Oude Lijn is de ruggengraat van 
deze regio (en zelfs breder in de Randstad) en kan daarmee ook een positieve bijdrage leveren aan 
de toename in agglomeratie-effecten, door betere bereikbaarheid en nabijheid.


Bij de beoordeling van Utrecht staat: Slechts een beperkt deel van de reistijdbaten komt tot uiting in 
bbp, een aanzienlijk deel van de baten zijn maatschappelijke baten (zie paragraaf 3.2). Onze 
conclusie is dat het BBP-effect is vernauwd tot reistijdbaten op het nationale netwerk. Dat lijkt in 
tegenspraak te zijn met het eigen uitgangspunt van het CPB om naar brede welvaart te kijken. 
Wij trekken hieruit de les dat extra aandacht nodig is voor het isoleren van BBP-effecten van 
verschillende onderdelen van de propositie. Tegelijk gaat het college het gesprek aan met 
Rijksdepartementen en adviesorganen hoe BBP-effect en maatschappelijke baten beter te 
onderbouwen op een manier die recht doet aan de breedte van de opgave.


Vraag 17
Hoe reageert het college op het oordeel van SEO dat woningen en arbeidsplaatsen ook 
binnenstedelijk gebouwd kunnen worden “met veel beperktere investeringen in het OV”?
Antwoord 17
De zinsnede over het oordeel van SEO wordt in het rapport niet nader onderbouwd. Wij zijn benieuwd 
naar het oordeel van SEO op welke locaties en op welke wijze dit mogelijk is, en wat het effect van die 
keuze zou zijn op de ‘gehele barcode’. In de ontwikkelstrategie van de concept-RSU2040 zetten we, 
conform de door de raad vastgestelde uitgangspunten, in op het maximaal uitnutten van 
binnenstedelijke locaties. Uiteraard binnen de randvoorwaarden die gesteld worden aan groen, 
openbare ruimte, leefbaarheid, sport, voorzieningen, klimaatadaptatie energietransitie. In de concept-
RSU2040 noemen we dat ‘de gehele barcode’. 
De afgelopen jaren en ook de komende jaren hebben aangetoond dat we daar ver mee komen, maar 
ook dat er grenzen zijn aan verdere binnenstedelijke ontwikkeling zonder extra OV-ingrepen. Onder 
andere de MER-beoordeling van de Merwedekanaalzone heeft aangetoond dat er een grens is aan de 
toevoeging van wonen en werken zonder extra OV-investeringen. 


Vraag 18
Hoe reageert het college op de kritiek dat niet is aangetoond dat sprake is van de meest geëigende en 
kostenefficiënte (sobere en doelmatige) oplossing? 
Antwoord 18
De Groeifonds commissie levert dezelfde kritiek op de voorstellen van de MRA en de MRDH. De 
Groeifonds commissie wijst er daarbij op dat de scope van de projecten niet tot stand is gekomen na 
een afweging van alternatieven in een MIRT Verkenning. Wij erkennen dat deze stap nog gezet moet 
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worden in de lopende MIRT Verkenning OV en wonen. Voor de aanvraag van het groeifonds is een 
inschatting gemaakt van de benodigde investeringen op basis van aannames over de meest 
geëigende en kostenefficiënte oplossing. Op basis van voorgaande studies, onder andere voor het 
mobiliteitsplan en het Regionaal Toekomstbeeld OV, is er een beeld ontstaan van potentiële 
reizigersaantallen. Deze reizigersaantallen zijn meer dan passend voor een lightrailoplossing. 


Vraag 19
Wat is de reden dat er nog geen afspraken zijn gemaakt met NS en regionale vervoerders over 
bediening van het station Lunetten/Koningsweg? 
Antwoord 19
Er zijn verschillende stappen nodig om afspraken te maken over de bediening van station 
Lunetten/Koningsweg. Een eerste stap is gezet door uitbreiding van station Lunetten/Koningsweg te 
identificeren als potentiële maatregel ter ontlasting van Utrecht Centraal, om de bereikbaarheid van 
USP te verbeteren en extra verstedelijkingslocaties mogelijk te maken aan de zuidoostkant van de 
stad. Dit is gebeurd bij het BO-MIRT besluit de MIRT Verkenning OV en Wonen op te starten 
(november 2019) en het BO MIRT-besluit om het verdiepende gebiedsonderzoek USP-
Lunetten/Koningsweg uit te voeren (december 2020).  Via de MIRT Verkenning gaat ProRail de 
maatregel verder onderzoeken en moet de effectiviteit van de maatregel op de gestelde doelen 
worden aangetoond.  


Om afspraken te maken over de bediening is daarnaast een afweging nodig in het bredere landelijke 
netwerk. Recent is het Landelijke Toekomstbeeld OV vastgesteld, waarover wij u onlangs hebben 
geïnformeerd. In dat kader is het BO-MIRT besluit (november 2020) genomen om een studie te 
starten op de ontwikkeling van de spoorcorridor Utrecht – Arnhem – Ruhrgebied. Hierin wordt station 
Lunetten/Koningsweg als nieuw knooppunt meegenomen. Op basis van de resultaten maken rijk en 
regio afspraken over eventuele doorontwikkeling van dit station. Het Rijk maakt vervolgens – na 
overleg met de regiopartijen – afspraken met NS over de bediening. Vooruitlopend hierop zijn wij 
intensief in gesprek met NS en ProRail over de meest geëigende dimensionering en bediening van 
het station.


Vraag 20
Hoe reageert het college op de kritiek van de adviescommissie (p. 48) en het CPB (p. 63) dat het plan 
is gebaseerd op het eigen vervoersmodel van Utrecht, dat is ingegeven door “expert judgement” en 
niet gevalideerd en “peer reviewed” is? 
a. Welke mogelijkheden ziet het college om het Utrechtse verkeersmodel te laten peerreviewenof het 
op andere wijzen verder in lijn te brengen met Haagse standaarden?
b. Waarom heeft het college het verkeersmodel NRM niet gebruikt en de berekening niet laten toetsen 
door Rijkswaterstaat?
Antwoord 20
Het basismodel dat ten grondslag ligt aan de diverse studies, Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU), is 
gevalideerd en ‘peer reviewed’ door regionale partners (Provincie, RWS). Alle documentatie is 
beschikbaar via de website van de gemeente Utrecht ( https://www.utrecht.nl/bestuur-en-
organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/onderzoek-over-utrecht/verkeerscijfers/ ).


a. Het Utrechtse verkeersmodel werkt met toekomstscenario’s waarbij ook scenario’s ‘in lijn met de 
Haagse standaarden’ (Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving van het CPB) kunnen worden 
toegepast. Hiermee schetsen we een bandbreedte waarbinnen de mobiliteit zich kan ontwikkelen.
Voor iedere studie verfijnen we de uitgangspunten voor de lokale actuele situatie (bijvoorbeeld de 
ruimtelijke vulling en parkeren), passend bij het doel van het project en gebaseerd op het basismodel 
en dus de landelijke scenario’s. Bij iedere studie is een verantwoording beschikbaar waarom keuzes 



https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/onderzoek-over-utrecht/verkeerscijfers/

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/onderzoek-over-utrecht/verkeerscijfers/
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zijn gemaakt. Over de keuzes die voor het mobiliteitsplan zijn gemaakt, is Rijkswaterstaat 
geïnformeerd. Wij zijn hierover goed in gesprek. Voor de uitwerkingen die lopen binnen het 
programma U Ned, met een sterk raakvlak met de groeifonds propositie, maken Rijk en Regio 
afspraken over toe te passen uitgangspunten in het verkeersmodel.
 
b. De onderbouwing van de groeifondspropositie is gebaseerd op bestaande onderzoeken ten 
behoeve van het mobiliteitsplan Utrecht. Deze onderzoeken vragen een detailniveau wat het NRM niet 
heeft, VRU is hiervoor het geëigende instrument. Ook in het programma U Ned wordt ten behoeve van 
de MIRT Verkenning en de mobiliteitsstrategie gebruik gemaakt van het VRU-model. Rijkswaterstaat 
is hier intensief bij betrokken.
 
Vraag 21
Uitgaande van de analyses van TNO, hoe sluit de propositie van Utrecht hierop aan? 
Antwoord 21
Zie de beantwoording van vraag 6: De propositie van de regio Utrecht is gebaseerd op onze 
ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën (RSU2040, IRP, Provinciale Omgevingsvisie, Utrecht Nabij) 
waarbij juist is gezocht naar het in samenhang antwoord geven op deze transities. Het is des te meer 
bevreemdend dat de maatschappelijke baten die we met deze propositie boeken op deze transities 
niet mee worden gerekend in de beoordeling. Daarbij lijkt juist uitsluitend te zijn gekeken naar 
reistijdwinst.


Vraag 22
Op basis waarvan heeft het college de “optimistische aannames over de ‘modal shift van auto naar 
OV” gedaan? Past dit binnen de trendanalyses van de TNO?
Antwoord 22
De aannames over de modal split zijn gebaseerd op:


1. monitor mobiliteit van de gemeente Utrecht, de trend vanuit tellingen en CBS-onderzoek 
(Ovin/Odin) laat al jaren deze verschuiving zien.


2. het onderzoek ‘Mobiliteit in stedelijk Nederland’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 
(KiM) laat vergelijkbare ontwikkelingen zie.n


Vraag 23
Welke stappen onderneemt het college reeds in het organiseren van deze bijdrage voor een volgende 
propositie, zowel binnen als buiten het groeifonds?
Antwoord 23
Wij verkennen op dit moment samen met de Provincie hoe tot een versteviging van de regionale 
bijdrage voor cofinanciering van de propositie kan worden gekomen. Voor de eigen gemeentelijke 
begroting legt het college hierbij een relatie met de lopende bespreking over de Voorjaarsnota 2021. 
In het verlengde van de investeringsstrategie RSU verkent het college op dit moment welke potentiële 
gemeentelijk dekkingsbronnen mogelijk nu en in de toekomst kunnen worden aangewend voor 
versteviging van de regionale bijdrage. Het college streeft ernaar om de raad zo snel mogelijk over 
deze gesprekken met de Provincie en de financiële keuzes in de Voorjaarsnota 2021 te informeren.  


Vraag 24
Hoe gaat het college om met de aanmerkingen op het voorstel?
Antwoord
Zie vraag 25.


Vraag 25
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Op basis waarvan denkt het college aan deze drie voorwaarden te kunnen voldoen bij een 
hernieuwde aanvraag voor aanleg van de twee tramlijnen?


Antwoord 25
Het perspectief om bij een volgende tranche wel in aanmerking te komen voor een toekenning van het 
NGF is beperkt, om drie redenen: de interpretatie van de commissie over de randvoorwaardelijkheid 
van de schaalsprong OV voor het verdienvermogen van NL, de oproep om aandacht binnen de pijler 
ook te gaan richten op digitalisering, energietransitie en waterinfrastructuur, en de relatief beperkte 
omvang van middelen ten opzichte van de ingediende voorstellen.
Wij beraden ons met de ministeries van IenW en BZK op de kansen en mogelijkheden voor een 
tweede tranche met de vraag of indiening van infra-investeringen ten behoeve van verstedelijking 
geschikt is voor het NGF. Deels zal dit afhangen van de uitkomst van gesprekken met CPB en SEO 
over de toepassing van MKBA’s voor woningbouw en de toegekende baten op het gebied van 
agglomeratiekracht. Belangrijkste succesfactor zal zijn of de commissie en het kabinet bereid zijn 
verstedelijkingsbaten volwaardig in de criteria van het groeifonds op te nemen.


Vraag 26
Voor welk onderdeel of welke onderdelen van de huidige propositie ziet het college ruimte om een 
eventuele volgende aanvraag te doen?
Antwoord 26
Wij werken samen met U Ned partners verder aan de uitwerking van de Schaalsprong OV. De 
resultaten van deze uitwerkingen zullen leidend zijn voor een volgende aanvraag. Op dit moment zien 
wij ruimte om voor alle onderdelen een volgende aanvraag te doen.


Vraag 27
Welke andere mogelijkheden ziet het college om een Rijksbijdrage te organiseren? 
Antwoord 27
In het Mobiliteitsfonds van het Rijk, onderlegger van het MIRT, is structureel te weinig geld 
beschikbaar om te investeren in onze bereikbaarheid, en daarmee om onze woningbouwopgave op te 
vangen, onze leefkwaliteit te verbeteren en ons verdienvermogen op peil te houden. In de periode 
2005-2034 zal het aandeel verkeer en vervoer in de Rijksbegroting dalen van 1 naar 0,6 procent. 
Afgezet tegen het BBP betekent dit dat er jaarlijks 3 miljard minder beschikbaar is vanuit de 
Rijksbegroting. Tot 2010 werd deze neerwaartse trend gecompenseerd door inkomsten uit de 
aardgasbaten, ingezet voor infrastructuur. Hier is geen aanvulling of compensatie voor in de plaats 
gekomen (zie figuur uit de inleiding). Bovendien neemt de onderhoudsopgave een steeds groter deel 
in van de Rijksbegroting voor infrastructuur. De nationale verstedelijkingsoperatie vraagt daarom extra 
middelen van het volgende kabinet die ruimte kunnen maken voor de noodzakelijke 
investeringsagenda. Voor de belangrijkste verstedelijkingslocaties in de G4 plus Eindhoven is in totaal 
15,6 miljard euro nodig, ofwel omstreeks 1,5 miljard euro per jaar. 


De extra impuls kan langs verschillende wegen vorm krijgen, zoals verhoging van het MIRT, instelling 
van een verstedelijkingsfonds, of aanpassing van criteria van het Nationaal Groeifonds. Wij pleiten 
richting formatie voor een forse integrale, en bij voorkeur ontschotte, publieke investeringsimpuls van 
het Rijk in de verstedelijkingsopgave (bijvoorbeeld in de vorm van een Verstedelijkingsfonds) gericht 
op wonen, mobiliteit en groen in lijn met de investeringsstrategie van de RSU. Deze middelen borgen 
daarmee o.a. het doorzetten van de Woningbouwimpuls, het Volkshuisvestingsfonds, uitbreiding van 
MIRT-middelen en een stevige Rijksbijdrage voor groen. Een andere mogelijkheid is het introduceren 
van beprijzing van mobiliteit (bijvoorbeeld door een cordonheffing op de ring Utrecht). Veel steden in 
het buitenland zoals Stockholm en Oslo kennen een dergelijk systeem, waarmee duurzaam gedrag 
beloond wordt en investeringen in fiets en OV mogelijk worden gemaakt. Linksom of rechtsom, zonder 







14


een investeringsimpuls moet de woningbouwopgave en het realiseren van extra arbeidsplaatsen 
stevig worden afgeschaald, evenals de ambities voor gezond stedelijk leven.


Vraag 28
Welke gevolgen heeft deze beoordeling voor die inzet?
Antwoord 28
Er is een risico dat schaalsprong OV, zoals de Utrechtse propositie, niet in aanmerking komen voor 
tweede tranche groeifonds. Een ander risico is dat het oordeel van de commissie bij de landelijke 
politiek leidt tot een onderschatting van de urgentie en randvoorwaardelijkheid van de schaalsprong 
OV voor het realiseren van de groeiopgave. Wij willen deze risico’s ondervangen door te blijven 
focussen op de urgentie, noodzaak en onderbouwing die breed voor handen is om landelijk een 
investeringsimpuls schaalsprong OV te mobiliseren.


Vraag 29
Welke mogelijkheden ziet het college om toch een positieve bijdrage te leveren aan de verstedelijking 
en mobiliteitsopgave in de regio?
Antwoord 29
Wij gaan vol door met het MIRT-proces en planvorming met rijk en regio, en het huiswerk dat bij deze 
planvorming hoort. Daarnaast mobiliseren we een eigen regionale bijdrage als cofinanciering voor 
nationale investeringen, en gaan we met potentiële baathebbers in gesprek over een eventuele 
bijdrage. Ook intensiveren we onze gezamenlijke inzet met andere steden via onze landelijke 
netwerken, en versterken we ons regionale netwerk van belanghebbende partijen. Dit alles moet 
voldoende vertrouwen geven dat de regio klaar is voor de grote verstedelijkingsoperatie waar met het 
rijk consensus over is, inclusief de randvoorwaardelijke schaalsprong OV.


Vraag 30
Hoe veel (ambtelijke) capaciteit heeft het college voor deze lobby en inzet? Hoe verhoudt dit zich met 
de MRA en MRDH?
Antwoord 30
Toen duidelijk werd dat het ministerie van I&W een propositie in zou dienen bij het groeifonds t.b.v. de 
noodzakelijke schaalsprong OV in de regio Utrecht, is vanuit gemeente en Provincie Utrecht een team 
ingericht van mensen die aan dit traject hebben bijgedragen vanuit verschillende expertises 
(economie, bereikbaarheid, RO, public affairs, woordvoering en communicatie). Een vergelijking met 
MRDH of MRA is lastig te maken, aangezien dit regionale samenwerkingsverbanden zijn van 
meerdere gemeenten, Provincies en vervoersregio’s. We bezinnen ons op wat we in huis moeten 
hebben om goed gesteld te staan voor het verwerven van rijksinvesteringen.


Vraag 31
Kan het college inzichtelijk maken hoe de planning voor een hernieuwde aanvraag eruitziet?
Antwoord 31
Een hernieuwde aanvraag zal volgens de huidige procedure voor 1 oktober ingediend moeten zijn. 
Uiteraard kan een lopende kabinetsformatie nog wijzigingen aanbrengen in scope, procedure en 
omvang van het fonds. Een besluit of er een hernieuwde aanvraag volgt, nemen we met U Ned 
partners zijnde ministeries van IenW, BZK en EZK, Provincie en U16, met medewerking van RWS, 
ProRail en NS (zie vraag 32).


Vraag 32
Zijn er met de partners van de Utrechtse propositie al afspraken gemaakt over het vervolg? Zo ja, 
welke?
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Antwoord 32
We zijn met U Ned partners in gesprek of en hoe een kansrijke volgende indiening gedaan kan 
worden. Daarnaast gaan we door met MIRT-planproces, studeren we als stad en Provincie door op 
samen OV versnellen, en bouwen we verder aan sterke allianties (zie vraag 29).


Vraag 33
Het college staat op het punt om raadsvoorstellen over de Ruimtelijke Strategie Utrecht en het 
Mobiliteitsplan aan de raad voor te leggen. Welke gevolgen heeft deze afwijzing voor deze beide 
plannen, zowel inhoudelijk als voor het traject van besluitvorming van de beide plannen?
Antwoord 33
Voor de investeringsopgave van de RSU en het Mobiliteitsplan heeft Utrecht hoe dan ook rijkssteun 
nodig om de ambities richting 2040 blijvend te kunnen realiseren. Die ambities blijven staan, ook nu 
we bij eerste ronde van het groeifonds nog geen resultaat hebben geboekt. Daarbij weten we ons 
gesteund door het advies van de commissie dat onze plannen doordacht en samenhangend zijn, bij 
de overweging dat de woningbouw bij de beoordeling geen gewicht in de schaal legde maar wel zeer 
aansluit bij rijksopstelling en bij de constatering dat het groeifonds onvoldoende soelaas biedt voor de 
verstedelijkingsopgave waarvoor het nieuwe kabinet middelen zal moeten vinden.


Vraag 34
Hoe ziet het college de voortgang op de ambities op het gebied van bereikbaarheid en woningbouw in 
Utrecht voor zich? Zijn er consequenties voor bestaande ruimtelijke projecten?
Antwoord 34
Op korte termijn zal dit besluit beperkt effect hebben op de ruimtelijke projecten die in uitvoering zijn 
(harde plancapaciteit). De aanvraag is bedoeld om ook op langere termijn voldoende nieuwe plannen 
toe te kunnen voegen met voldoende kwaliteit en om bestaande plannen, zoals Merwedekanaalzone, 
met de geambieerde omvang te kunnen realiseren. Vertraging in de besluitvorming over de 
noodzakelijke investeringen in mobiliteitsvoorzieningen zal leiden tot vertraging in de beschikbare 
woningbouwcapaciteit op termijn. Deze analyse wordt ondersteund door de reactie van het 
Development Network Utrecht (DNU) op de groeifondsaanvraag: “Het is nu urgent om stevig te 
investeren in de schaalsprong van het OV in de regio. Alleen dan kunnen we onze plannen 
waarmaken om de volgende stap te zetten. […]. Ook liggen er kansen om met deze lijnen in de 
toekomst andere delen van Utrecht beter te ontsluiten.”  


Vraag 35
Op welk moment heeft het college besloten om samen met de regio een propositie in te dienen?
Antwoord 35
Het is het ministerie van IenW dat de regio heeft uitgenodigd om samen een propositie voor de 
Utrechtse regio in te dienen. Deze uitnodiging bereikte het college in de tweede helft van september. 
Kort daarop heeft het college samen met Provincie en U16 besloten hierin mee te gaan. 1 oktober was 
de deadline voor het indienen van de propositie.


Vraag 36
Wat is de reden dat andere marktpartijen zoals bijvoorbeeld de partijen die actief zijn op het science 
park niet eerder betrokken zijn?
Antwoord 36
Marktpartijen zijn op verschillende manieren en in verschillende fases betrokken bij de totstandkoming 
van en communicatie rond de propositie. Voor het Utrecht Science Park geldt dat de stichting Utrecht 
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Science Park als coördinator optreedt voor de inzet van haar achterban. De stichting USP is 
vroegtijdig geïnformeerd over het voornemen om de propositie op te stellen en vervolgens betrokken 
bij de inhoud van het voorstel. De waarde van de kennis- en marktpartijen op het USP voor de ‘BV 
Nederland’ is op deze manier in feiten en cijfers geland in het voorstel. De groeifonds-propositie hangt 
inhoudelijk samen met de RSU2040. Bij de totstandkoming daarvan zijn de vastgoed-marktpartijen, 
verenigd in het Development Network Utrecht (DNU) actief betrokken. Omdat deze partijen geen 
actieve rol hebben in de aanleg en beheer van OV-lijnen en stations zijn deze partners wel 
geïnformeerd, maar hadden ze geen actieve rol bij het opstellen van de aanvraag. Het DNU heeft de 
aanvraag ook ondersteund middels een brief en communicatie-uitingen. 


Vraag 37
Wanneer werd duidelijk dat ook infrastructuurprojecten konden meedingen?
Antwoord 37
Infrastructuur is vanaf de eerste bekendmaking van het kabinet over de instelling van het Nationaal 
Groeifonds als één van de drie pijlers benoemd.


Vraag 38
Wanneer kreeg het college het advies van de adviescommissie onder ogen?
Antwoord 38
Er is door de commissie niet over de inhoud van hun advies met het college gecommuniceerd. Wij 
kregen het advies dan ook te zien op het moment van publicatie van de kamerbrief op 9 april jl..


Vraag 39
Welk extra “huiswerk” denkt het college te moeten doen om wel voor een bijdrage in aanmerking te 
komen?
Antwoord 39
Ten eerste zal het college de effectiviteit van de maatregelen op het landelijk en regionaal OV en 
wegennet verder in beeld brengen samen met de U Ned partners. Samen met de Provincie voeren we 
onder andere de studie “Samen OV versnellen in Utrecht” uit. De fasering en dimensionering van de 
Merwedelijn, de Waterlinielijn en het station in relatie tot het bredere netwerk wordt hier verder 
onderzocht door diverse onderzoeken naar inpasbaarheid, netwerkeffecten en vervoerwaarden. We 
informeren u voor de zomer uitgebreider over de aanpak en na de zomer over de resultaten.
Daarnaast breiden we de MKBA uit. We gaan een onderscheid maken in de MKBA voor baten van 
infrastructuur en van woningbouw. Voor het infrastructuurdeel brengen we de MKBA in lijn met de 
‘Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen’ van Rijkswaterstaat. Voor het woningbouwdeel gaan we 
het nul-alternatief scherper vaststellen, waarbij we duidelijk maken hoeveel woningbouw er door de 
aanleg van de betreffende infrastructuur extra mogelijk is. Daarnaast gaan we – bij voorkeur 
gezamenlijk met de MRDH, MRA en gemeente Eindhoven - proactief in gesprek met CPB en SEO 
hoe zij de maatschappelijke baten van verdichting, die er volgens diverse CPB-studies zijn, terug 
willen zien in een MKBA.


Vraag 40
Welke lessen trekt het college uit dit traject voor dergelijke aanvragen in de toekomst?
Antwoord 40
We zullen samen met triple helix partijen in de regio blijven bouwen aan een scherp verhaal van onze 
betekenis voor de BV Nederland. Dit verhaal moeten we ook continu toetsen bij landelijke partijen en 
planbureaus, om daarbij nog beter aansluiting te zoeken bij de interpretatie van de criteria van het 
betreffende fonds. Daarbij zullen we blijven investeren in relatie en samenwerking met Rijk en daarin 
oog houden voor de verschillende belangen en invalshoeken van de verschillende departementen.
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Vraag 41
Kan het college delen welke vragen schriftelijk zijn gesteld over de Utrechtse propositie en hoe daarop 
is geantwoord? Zo nee, waarom niet?


Antwoord 41
Ja, dat is mogelijk. In de bijlage vindt u de beantwoording van het ministerie van IenW op de diverse 
rondes met schriftelijke vragen die door commissie en CPB zijn gesteld. Deze beantwoording is in 
nauwe samenwerking met Provincie en gemeente opgesteld. 


Vraag 42
Is het college bereid de geheimhouding op de propositie op te heffen en deze te publiceren?
Antwoord 42
Dit is reeds gebeurd op 16 april jl.


Vraag 43
Is het college bereid deze schriftelijke vragen zo snel mogelijk te beantwoorden zodat er op zo kort 
mogelijke termijn een raadsdebat kan plaatsvinden?
Antwoord 43
Hier is met deze beantwoording aan voldaan.


Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,


de secretaris, de burgemeester,
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Schriftelijke vragen Afwijzing 
Propositie Groeifonds
12 april 2021


Vragen:
Op vrijdag 9 april ontving de raad de Raadsbrief Propositie Nationaal Groeifonds. 
Hierin bericht het college over de afwijzing van de Utrechtse propositie voor het 
Nationaal Groeifonds (NGF). Het kabinet stuurde hierover vrijdag een brief naar de 
Tweede Kamer.
De fracties VVD, D66… zijn teleurgesteld in de afwijzing van de Utrechtse propositie. 
Het college geeft aan dat er nog “huiswerk” is te doen, geeft de huidige inzet nog niet 
op en geeft aan dat de uitkomst “een belangrijke opmaat [is] naar een besluit tot 
investering in de Utrechtse schaalsprong OV door de formerende partijen”.
Het rapport van de adviescommissie Nationaal Groeifonds is echter uiterst kritisch 
over het Utrechtse voorstel. De fracties hebben daarom de volgende vragen.
Algemeen
1. Hoe kijkt het college naar de kritiek van de adviescommissie?
2. Waarom is het college in de raadsbrief niet ingegaan op de kritiek van de
adviescommissie? En is het college nog bereid hier op in te gaan?
3. Hoe hebben de partners van de Utrechtse propositie gereageerd op het rapport 
van de adviescommissie?
4. Hoe zijn de criteria voor het Groeifonds vooraf duidelijk gemaakt en hoe heeft het 
college hieraan invulling gegeven?
Over de propositie
De adviescommissie hanteert vier criteria voor de beoordeling van voorstellen. Deze 
worden beoordeeld in vier scores: “zeer goed”, “goed”, “gemiddeld” of “gering”. 
Voorstellen dienen tenminste als “gemiddeld” over de criteria te scoren om 
meegenomen te kunnen worden in de eindafweging en het advies aan het kabinet.
Voor het Utrechtse voorstel zijn de vier criteria als volgt beoordeeld:
 Effect op nationaal inkomen: “niet te bepalen”
 Strategische onderbouwing: “gering tot gemiddeld”
 Kwaliteit van het plan: “gering”
 Samenwerking en governance: “gemiddeld”
Daarmee scoort de propositie ten opzichte van de voorstellen van de MRA en de 
MRDH enigszins slechter. Voor die voorstellen wordt wel voor een deel geld 
gereserveerd. De adviescommissie heeft voor de beoordeling ook advies 
ingewonnen bij Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en het Centraal Planbureau 
(CPB). De volgende vragen gaan over diverse kritiekpunten in het rapport van de 
adviescommissie.
5. Hoe reageert het college op het oordeel dat de MKBA van de propositie op 
verschillende aspecten tekort schiet?
6. Hoe reageert het college op het oordeel dat de propositie tekort schiet op
toekomstbestendigheid?
7. Hoe reageert het college op de kritiek dat het voorstel “nog in een prematuur 
stadium verkeert in vergelijking met de andere proposities voor schaalsprongen in 
het OV”?







19


8. Op welke wijze denkt het college verbetering aan te kunnen brengen op 
bovenstaande punten (vragen 5 t/m 7)?


De voorstellen van de MRA en de MRDH worden deels positief beoordeeld mede 
doordat ze aansluiten op en een bijdrage leveren aan het hoofd(rail)netwerk in de 
ogen van de commissie.
9. Wat ziet het college als de voornaamste verschillen tussen de propositie van de 
MRU en die van de MRA en MRDH?
10.Welke onderdelen van de Utrechtse propositie dragen wat het college betreft bij 
aan het hoofd(rail)netwerk?
11.Welke mogelijkheden ziet het college om dit uitgangspunt te verankeren in een 
eventuele volgende propositie?
12.Heeft het belang van dit uitgangspunt nog invloed op de inhoud van de 
voorstellen, bijvoorbeeld op het toevoegen van extra spoorlijnen of stations (zoals het 
spoor naar Breda)?


Op pagina 47 schetst de adviescommissie: “Er is sprake van een doordacht en 
samenhangend plan qua ruimtelijke ontwikkeling en OV, maar het plan geeft geen 
compleet beeld van de noodzakelijke investeringen (voorzieningen, fiets, auto) en 
dient ook de cijfermatige onderbouwing te worden verbeterd. De commissie 
constateert, gesteund door de analyses van het CPB en SEO, dat de MKBA van de 
propositie op verschillende aspecten tekort schiet.”
13.Welke methode om (economische) baten van woningbouw mee te nemen in de 
MKBA is gebruikelijk in de onderbouwing van (andere) proposities in samenwerking 
met Rijkswaterstaat en de relevante ministeries?
14.Hoe reageert het college op het oordeel dat de MKBA voor wat betreft de
agglomeratiebaten “overschat lijkt”? Op basis waarvan heeft het college de baten 
van woningbouw opgeteld bij de baten van OV?
15.Maakt het college in andere samenwerking met het Rijk ook gebruik van MKBA’s 
en op welke wijze worden deze beoordeeld door het Rijk? In hoeverre was dit plan 
niet opgesteld volgens de gangbare eisen op dit vlak?
16.Met welke strategie is er vooraf gekeken naar het opnemen van de BBP baten in 
de propositie?
a. Hoe reageert het college op het oordeel van SEO dat het "bbp-effect aanzienlijk
kleiner is dan de investering"?
b. Het voorstel van de MRA wordt op het deel ‘oude lijn’ qua onderbouwing op de
bijdrage aan het bbp-effect deels beter beoordeeld. Welke lessen acht het college
dat daar uitgetrokken zouden kunnen worden?
17.Hoe reageert het college op het oordeel van SEO dat woningen en 
arbeidsplaatsen ook binnenstedelijk gebouwd kunnen worden “met veel beperktere 
investeringen in het OV”?
18.Hoe reageert het college op de kritiek dat niet is aangetoond dat sprake is van de 
meest geëigende en kostenefficiënte (sobere en doelmatige) oplossing?
19.Wat is de reden dat er nog geen afspraken zijn gemaakt met NS en regionale 
vervoerders over bediening van het station Lunetten/Koningsweg?
20.Hoe reageert het college op de kritiek van de adviescommissie (p. 48) en het CPB 
(p. 63) dat het plan is gebaseerd op het eigen vervoersmodel van Utrecht, dat is 
ingegeven door “expert judgement” en niet gevalideerd en “peer reviewed” is?
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a. Welke mogelijkheden ziet het college om het Utrechtse verkeersmodel te laten 
peerreviewen of het op andere wijzen verder in lijn te brengen met Haagse 
standaarden?
b. Waarom heeft het college het verkeersmodel NRM niet gebruikt en de berekening
niet laten toetsen door Rijkswaterstaat?


In de beoordeling baseert de commissie zich op de uitspraken van TNO over de 
ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering, automatisering, de 
effecten van corona etc.
21.Uitgaande van de analyses van TNO, hoe sluit de propositie van Utrecht hier op 
aan?
22.Op basis waarvan heeft het college de “optimistische aannames over de ‘modal 
shift van auto naar OV” gedaan? Past dit binnen de trendanalyses van de TNO?


Geen van de voorstellen met betrekking tot infrastructuur zijn direct toegekend. De 
voorstellen van de MRA en MRDH gaan uit van 50% bijdrage van derden.
23.Welke stappen onderneemt het college reeds in het organiseren van deze 
bijdrage voor een volgende propositie, zowel binnen als buiten het groeifonds?


Verdere lobby voor middelen voor infrastructuur en gevolgen plannen 
Het college geeft aan in te zetten op een tweede aanvraag. In het rapport constateert 
de adviescommissie dat proposities als deze te omvangrijk zijn voor volledige 
bekostiging door het Nationaal Groeifonds. Ook de andere voorstellen voor 
infrastructuur worden maar deels gefinancierd vanuit het fonds. Er bestaat wel een 
mogelijkheid voor een bijdrage uit het fonds aan de bekostiging van het meest 
urgente en/of randvoorwaardelijke onderdeel. De adviescommissie schetst waar in 
ieder geval sprake van moet zijn om in aanmerking te komen voor steun uit het
Nationaal Groeifonds: (p. 46):
 een positieve MKBA;
 een positief bbp-effect;
 het onderdeel moet relatief gunstig scoren (ten opzichte van andere voorstellen) in 
het oplossen van knelpunten die voor het landelijke OV-systeem van belang zijn.
24.Hoe gaat het college om met de aanmerkingen op het voorstel?
25.Op basis waarvan denkt het college aan deze drie voorwaarden te kunnen 
voldoen bij een hernieuwde aanvraag voor aanleg van de twee tramlijnen?
26.Voor welk onderdeel of welke onderdelen van de huidige propositie ziet het 
college ruimte om een eventuele volgende aanvraag te doen?


Naast de aanvraag voor het groeifonds werk het college ook aan andere wijzen om 
de opgaven op het gebied van verstedelijking en infrastructuur te bekostigen. 
Bijvoorbeeld via de MIRTverkenning en via inzet bij de formatie.
27.Welke andere mogelijkheden ziet het college om een Rijksbijdrage te 
organiseren?
28.Welke gevolgen heeft deze beoordeling voor die inzet?
29.Welke mogelijkheden ziet het college om toch een positieve bijdrage te leveren 
aan de verstedelijking en mobiliteitsopgave in de regio?
30.Hoe veel (ambtelijke) capaciteit heeft het college voor deze lobby en inzet? Hoe 
verhoudt dit zich met de MRA en MRDH?
31.Kan het college inzichtelijk maken hoe de planning voor een hernieuwde
aanvraag eruitziet?
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32.Zijn er met de partners van de Utrechtse propositie al afspraken gemaakt over het
vervolg? Zo ja, welke?


Het college staat op het punt om raadsvoorstellen over de Ruimtelijke Strategie 
Utrecht en het Mobiliteitsplan aan de raad voor te leggen.
33.Welke gevolgen heeft deze afwijzing voor deze beide plannen, zowel inhoudelijk 
als voor het traject van besluitvorming van de beide plannen?
34.Hoe ziet het college de voortgang op de ambities op het gebied van 
bereikbaarheid en woningbouw in Utrecht voor zich? Zijn er consequenties voor 
bestaande ruimtelijke projecten?


Algemene procesgang
35.Op welk moment heeft het college besloten om samen met de regio een 
propositie in te dienen?
36.Wat is de reden dat andere marktpartijen zoals bijvoorbeeld de partijen die actief 
zijn op het science park niet eerder betrokken zijn?
37.Wanneer werd duidelijk dat ook infrastructuurprojecten konden meedingen?
38.Wanneer kreeg het college het advies van de adviescommissie onder ogen?
39.Welk extra “huiswerk” denkt het college te moeten doen om wel voor een bijdrage 
in aanmerking te komen?
40.Welke lessen trekt het college uit dit traject voor dergelijke aanvragen in de 
toekomst?


In het rapport geeft de commissie aan (p. 16) dat indieners de mogelijkheid is 
geboden de voorstellen toe te lichten in een gesprek. Ook is indieners de 
mogelijkheid geboden om vragen van de subcommissie en het CPB schriftelijk te 
beantwoorden en aanvullende informatie aan te leveren.
41.Kan het college delen welke vragen schriftelijk zijn gesteld over de Utrechtse 
propositie en hoe daarop is geantwoord? Zo nee, waarom niet?


Openbaarmaking en debat
De fracties voeren graag op korte termijn een debat in de gemeenteraad over dit 
onderwerp. De propositie zelf is eerder onder geheimhouding met de gemeenteraad 
gedeeld.
42.Is het college bereid de geheimhouding op de propositie op te heffen en deze te
publiceren?
43.Is het college bereid deze schriftelijke vragen zo snel mogelijk te beantwoorden 
zodat er op zo kort mogelijke termijn een raadsdebat kan plaatsvinden?


Gesteld door:
 Marijn de Pagter, VVD
 Susanne Schilderman, D66
 Eva Oosters, Student&Starter
 Bert van Steeg, CDA
 Jan Wijmenga, ChristenUnie
 Thijs Weistra, GroenLinks
 Bülent Isik, PvdA
 Ruurt Wiegant, SP
 Maarten van Heuven, PvdD
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 Henk van Deún, PVV
 Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
 Ismail el Abassi, DENK








CPB


1. 11 jan: Beantwoording vragen CPB inzake propositie A VII Nationaal Groeifonds
2. 15 jan: Aanvullende toelichting op drie aandachtspunten die in het gesprek CPB op 13 


januarie aan de orde kwamen
3. 9 feb: extra vragen CPB


Commissie


4. 20 jan: memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake propositie A VII: 
Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” 


5. 29 jan: vervolg op memo 20 jan met aanvullende antwoorden op de uitgebreide set van 
vragen. 


6. 15 feb: Controlevragen aan indieners 
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Beantwoording vragen CPB inzake propositie A VII 
Nationaal Groeifonds


Inleiding
In het proces van de beoordeling van bij het Nationaal Groeifonds (NGF) 
ingediende proposities vindt op woensdag 13 januari 2021 een overleg plaats met 
het Centraal Planbureau. Voorafgaand aan het overleg zijn op dinsdag 5 januari 
schriftelijke vragen ontvangen. Onderstaand treft u de beantwoording van deze 
vragen. Beantwoording van de vragen is gezamenlijk gedaan door Gemeente 
Utrecht, Provincie Utrecht, BZK en IenW, met medewerking van Decisio. 


Enige opmerkingen vooraf: 
- we hebben de (sub)vragen voorzien van nummers en letters; dit 


vergemakkelijkt het overleg; 
- de titel van het voorstel is “Schaalsprong OV en verstedelijking in de 


Metropoolregio Utrecht”
- aan het overleg op 13 januari nemen deel Aldert de Vries (Gemeente 


Utrecht), Bart Althuis (Provincie Utrecht), Daan van Gent (Decisio), Pieter 
Moorrees en Hajo Aldershof (beiden IenW).


Antwoorden op vragen bij Propositie A VII – Schaalsprong OV en 
verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht 


1. Wat is het primaire probleem dat het voorstel oplost, en is er gekeken 
naar alternatieve oplossingen? Zo kunnen knelpunten op Utrecht CS/Ring 
mogelijk ook opgelost worden door extra spoor of grotere inzet van 
(elektrisch) busvervoer.


Het voorstel adresseert primair de verstedelijkings- en bereikbaarheidsopgave in 
de regio Utrecht, als antwoord op de oververhitte woningmarkt en de 
kwetsbaarheid van het nationaal spoor- en wegennetwerk. Utrecht is als 
belangrijk nationaal knooppunt op weg en spoor cruciaal voor economisch 
verkeer tussen de verschillende landsdelen. Ontlasten van de ring Utrecht en 
Utrecht Centraal Station in een van de snelst groeiende regio’s van Nederland is 
dan ook van nationaal economisch belang. 


Onderliggend doel van het voorstel is het kapitaliseren op onderbenutting van het 
economisch potentieel van de regio. Het zeer hoge economische potentieel in de 
regio (hoog aandeel hoogopgeleide beroepsbevolking, centrale ligging, 
gediversifieerde economie, hoog niveau academische kennisproductie, hoog 
besteedbaar inkomen, aantrekkelijke leefomgeving) vertaalt zich onvoldoende 
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naar een bovengemiddeld hoge groei van het Bruto Regionaal Product en 
ondernemerschap. Het bovengemiddeld hoog niveau van inputfactoren leidt niet 
tot een bovengemiddeld hoge output. Agglomeratievoordelen (sharing, matching, 
learning) worden nog onvoldoende benut voor economische groei via innovatie en 
kennisspillovers. Datzelfde geldt voor valorisatie van hoogwaardige kennis. 


Voor het draaiende houden van de nationale netwerken in een context van forse 
stedelijke groei biedt de propositie twee oplossingen: doorstroming op de ring 
Utrecht door een toenemend aandeel van regionale reisbewegingen per fiets of 
OV, en ontlasting van Utrecht Centraal en omgeving door regionale OV reizigers 
een alternatief te bieden. De OV lijnen uit het voorstel maken grootschalige en 
duurzame woningbouw mogelijk.


Het economisch potentieel van de regio wordt beter benut door verdichting, 
waardoor reductie van zoekkosten voor economische groei plaatsvindt, en de 
aanleg van regionaal lightrail, waarmee economische kerngebieden beter 
ontsloten worden. Deze twee oplossingen zijn randvoorwaardelijk voor de verdere 
versterking van het grote innovatiepotentieel van het hoogwaardige kennismilieu 
in Utrecht door samenwerking en valorisatie met het aantrekken van R&D 
intensieve “leaders”.


De suggesties van ‘extra spoor’ of ‘grotere inzet (elektrisch) busvervoer’ komen 
hieronder aan de orde. 


a. Is er gekeken naar alternatieve oplossingen?


b. Hoe verhouden zich de kosten en baten (financieel en maatschappelijk) 
van dit voorstel tot die van dergelijke alternatieve oplossingen?


Antwoord op a en b.


Er is breed gekeken naar potentiële oplossingsrichtingen voor de uitbereiding van 
het OV-netwerk. Alternatieve oplossingsrichtingen die bijvoorbeeld zijn 
overwogen zijn het opwaarderen van diverse stations buiten de gemeente Utrecht 
(Houten, Bunnik en Bilthoven) in combinatie met nieuwe regionale OV-ring en 
een lightrailnetwerk volledig gericht op Utrecht Centraal. 


Deze oplossingsrichtingen zijn onder andere getoetst op het effect op NMCA 
knelpunten (waaronder Utrecht Centraal), op bereikbaarheid (economisch en 
sociaal), technische maakbaarheid, exploitatie, reizigersopbrengsten en 
benodigde investeringen. De effectiviteit van deze oplossingsrichtingen was lager 
dan de voorgestelde schaalsprong OV. De reizigersstromen zijn op de 
hoofdverbindingen te groot om te faciliteren middels een grotere inzet van 
busvervoer. 


Een lightrailnetwerk volledig gericht op Utrecht Centraal vraagt hogere 
investeringskosten door de hoge inpassingskosten in hoogstedelijk gebied. In dat 
scenario is namelijk ter hoogte van Utrecht Centraal en de binnenstadsas een 
ondergrondse tunnel noodzakelijk want de binnenstad kan grote vervoerstromen 
niet accommoderen. De technische haalbaarheid daarvan is zeer complex en de 
planuitwerking kost daardoor meer tijd. Huidige en toekomstige reizigers uit de 
Zuidlob profiteren niet van een kortere reistijd naar USP. Realisatie zou voor 
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jarenlange overlast voor regionale en landelijke OV-reizigers zorgen 
(verminderende capaciteit Utrecht CS).


Investeren in capaciteitsuitbreiding Ring Utrecht is (deels) voorzien door het 
recent genomen Tracébesluit A27. In het MIRT onderzoek ‘Utrecht Nabij’ zijn 
nieuwe snelwegen rond de stad Utrecht (bypass A2; parallelontsluiting A12) of 
verder weg in de regio (opwaardering N wegen) genoemd als mogelijke 
toekomstige infra-investeringen. Deze zijn (nog) niet nader uitgewerkt, omdat 
maatschappelijke (leefbaarheid, duurzaamheid) en financiële kosten hoog zullen 
zijn ten opzichte van de verwachte baten, en ook omdat deze alternatieven zich 
slechter verhouden tot de geambieerde intensieve verstedelijking ten opzichte 
van deze propositie. 


c. Welk vervoersmodel wordt er gebruikt om de congestie/knelpunten op 
Utrecht CS/Ring in 2040 te voorspellen? Is dit model gevalideerd?


Er is gebruik gemaakt van het Verkeermodel Regio Utrecht (VRU). Dit model is 
uitgebreid gevalideerd op basis van OViN-data en tellingen en afgestemd op het 
verkeersmodel NRM West-Nederland van Rijkswaterstaat.


d. In de nieuwe versie van het voorstel wordt de reductie van de congestie 
op Ring Utrecht in 2040 hoger ingeschat op 5 tot 14% (vorige versie: 
5%). Op p.8 wordt enkel 14% genoemd. Wat is de onderbouwing voor de 
hogere congestiereductie?


Een reductie van 5% wordt behaald door realisatie van de lightrail-verbindingen. 
Een reductie tot 14% van het autoverkeer op de Ring Utrecht in 2040 kan 
behaald worden door complementaire maatregelen in regionaal OV en 
flankerende maatregelen zoals parkeerbeleid, fietsinvesteringen en 
werkgeversaanpak. Rijk en Regio sturen via het programma U Ned en 
lokale/regionale projecten op het totale maatregelenpakket.


e. Het voorstel noemt dat er tegen 2030 al substantiële knelpunten op 
CS/Ring ontstaan. Tegelijk wordt er in de tijdsplanning uitgegaan van 
realisatie rond 2035. Wat zijn de gevolgen voor de kosten-
batenverhouding van het naar voren halen of naar achteren schuiven van 
het project?


De gevolgen voor het verschuiven in de tijd zijn niet expliciet berekend maar 
laten zich als volgt beredeneren: het naar voren halen van het project zorgt 
ervoor dat de baten van het project eerder en langer optreden binnen de 
gehanteerde zichtperiode van 100 jaar. De knelpunten zijn immers eerder 
opgelost. Daarbij geldt wel dat ook de kosten naar voren worden gehaald en in 
een kortere tijdsperiode worden gemaakt. De netto contante waarde van de 
kosten zal in dat geval ook hoger zijn. Naar verwachting is het gevolg voor de 
kosten-batenverhouding wel positief: de extra baten van het naar voren halen 
van het project zijn hoger dan de hogere contante waardering van de kosten. Het 
substantieel naar voren halen van het project kunnen we overigens theoretisch 
doorrekenen, maar gelet op voorgaande ervaringen met grootschalige 
infrastructurele projecten is dit niet een realistisch scenario. 
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Omgekeerd zorgt naar achteren schuiven voor een langere periode met 
knelpunten in het mobiliteitsnetwerk, en dat – gelet op mobiliteitsontwikkeling – 
die knelpunten zullen groeien in aantal en omvang. Er zullen meer 
voertuigverliesuren en reistijdverlies zijn, hetgeen doorwerkt in lagere 
productiviteitsgroei en blijvende en hardnekkiger onderbenutting van 
agglomeratiepotentie. 


De positieve baten van de investeringen treden minder lang op binnen de 
gehanteerde zichtperiode van 100 jaar en zijn dus lager. De kosten van het 
project zijn in contante waarde ook lager omdat deze later in de tijd vallen. Naar 
verwachting is het gevolg voor de kosten-batenverhouding negatief: een lagere 
kosten-batenverhouding zou optreden als gevolg van het naar achteren schuiven 
van de investeringen.


2. Het voorstel richt zich sterk op het verbeteren van lokaal vervoer 
(lightrail), het is onduidelijk hoe dit lokale vervoer precies bijdraagt 
aan ontlasten Utrecht CS/Ring en de bereikbaarheid van de Randstad 
voor reizigers via Utrecht. 


Het voorstel heeft vooral een regionale (metropolitane) functie. Het voordeel voor 
bovenregionale verkeersbewegingen (via Ring Utrecht of Utrecht CS) ontstaat 
doordat realisatie van het voorstel ruimte creëert: door inzet op een modal shift 
wordt de Ring Utrecht ontlast van regionaal verkeer waardoor dit het nationale, 
doorgaande verkeer minder hindert. En door het verleggen van de 
reizigersstroom via station Lunetten-Koningsweg en de Waterlinielijn hebben 
nationale OV-reizigers minder last van de drukte op en rondom Utrecht Centraal.


a. Gerelateerd daaraan, zou bijv. enkel de realisatie van dubbelstation 
Lunetten al veel knelpunten oplossen? En andersom, is het mogelijk om 
de lightrail te realiseren vanaf CS in plaats van een nieuw station?


Enkel realisatie van dubbelstation Lunetten-Koningsweg zou niet veel knelpunten 
oplossen, zo blijkt uit doorrekeningen. Zonder (snelle) Waterlinielijn is het bereik 
van het dubbelstation beperkt tot de directe omgeving. Bovenregionale 
treinreizigers van/naar USP, Nieuwegein en de A12-zone zullen via Utrecht 
Centraal blijven reizen. 


De Waterlinielijn is de belangrijkste maatregel om knelpunten op te lossen. Het 
heeft een grote vervoerwaarde voor reizigers vanuit de Zuidlob naar USP; en een 
nog grotere vervoerswaarde bij doorontwikkeling van Lunetten-Koningsweg tot 
intercitystation zodat ook reizigers vanuit Arnhem, Den Bosch, Amsterdam en 
Rotterdam/Den Haag een alternatief voor CS hebben.


De Merwedelijn sluit aan op Utrecht CS (westzijde) op maaiveldniveau. Een extra 
lightrailverbinding naar Utrecht Centraal (oostzijde, door de binnenstad) is een 
complexe, ingrijpende maatregel met hoge investeringskosten en veel risico’s. 
Omdat zo’n lightrailverbinding niet inpasbaar is op maaiveldniveau zou een diepe 
tunnel nodig zijn en een ondergronds tramstation onder/naast het sporencomplex 
van Utrecht Centraal. Los van hoge kosten en risico’s zou het de reizigersstroom 
op CS vergroten met navenante gevolgen voor voor-/natransport in de (nu al 
overbelaste) Utrechtse binnenstad. Doel is juist om de druk op dit knooppunt en 
in de binnenstad te verminderen.
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b. Welke partijen profiteren van deze schaalsprong? Op welke manier en 
hoeveel profiteren andere regio’s?


Bedrijven en inwoners in de regio
Bedrijven, instellingen en inwoners van de metropoolregio Utrecht profiteren van 
betere bereikbaarheid en kortere reistijden; dit draagt bij aan versterking van 
agglomeratie-effecten. Als niet substantieel geïnvesteerd wordt in een 
schaalsprong, zal op Utrecht Centraal en omgeving (bv. binnenstadsas) geen 
ruimte meer zijn voor groei, en beperkt dit de OV-bereikbaarheid en daarmee de 
verstedelijkingsopties in de hele regio. 


De bedrijven en instellingen (o.a. Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, 
Universitair Medisch Centrum, Nutricia Danone, Genmab, Bilthoven Biologicals, 
Intravacc) profiteren van een verbeterde bereikbaarheid van Utrecht Science 
Park. Verbeterde bereikbaarheid van deze vestigingen is van toegevoegde waarde 
voor het aantrekken en behouden van talent en het versterken van de nationale 
en internationale samenwerkingsverbanden en waardeketens. 


Het is aannemelijk dat het vastgoed binnen de invloedssfeer van de Waterlinie- 
en Merwedelijn en de tweede hoofdknoop in waarde zal stijgen. Vergelijkbare 
effecten zijn ook elders aangetoond, zoals rond RandstadRail (Randstad 
Zuidvleugel) en in Amsterdam (Noord-Zuidlijn).


Bedrijven en inwoners in andere regio’s. 
De maatregelen zorgen ervoor dat Utrecht Centraal kan doorgroeien als landelijk 
knooppunt. Verlegging van de regionale reizigersstroom creëert groeiruimte die 
gebruikt kan worden voor de bovenregionale reiziger. Het ontlasten van de ring 
heeft een positief effect op de doorstroming. Vrachtverkeer en reizigers die langs 
Utrecht rijden profiteren omdat er minder regionaal verkeer via de Ring Utrecht 
rijdt. Ook bedrijven en organisaties die mede afhankelijk zijn van kennis 
ontwikkeld op het USP profiteren zodat kennisspillovers een grotere geografische 
reikwijdte hebben.


3. Waarom zou dit voorstel niet bekostigd kunnen uit het 
infrastructuurfonds?


Een aanzienlijk (en toenemend) deel van de middelen van het Mobiliteitsfonds is 
bestemd voor beheer en onderhoud. De ‘vrije’ ruimte voor nieuwe investeringen 
is afnemende en onvoldoende voor schaalsprong-opgaves zoals in de 
metropoolregio Utrecht. (Dit geldt dit overigens ook voor de schaalsprongopgaves 
in de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag.) 







Pagina 6 van 17


Bestuurskern
Directie Openbaar Vervoer en 
Spoor / Beleid en Omgeving


Datum
11 januari 2021


4. In hoeverre zijn de genoemde (financiële en maatschappelijke) baten 
te realiseren met een selectie van infra-gedeelten? 
a. Bijv. de waterlinielijn zou eerder kunnen eindigen, waardoor er tegen 


lagere kosten mogelijk vergelijkbare baten gerealiseerd kunnen worden.


Op het deel tussen het USP en Zeist ligt het verwacht gebruik inderdaad het 
laagst. Echter, met deze reizigers wordt de exploitatie in twee richtingen beter 
benut en ontstaan kansen voor ontlasten van drukke busroutes in Utrecht (zie 
ook c). Een nog te maken afweging in de planuitwerking is of stapsgewijze 
realisatie mogelijk is, bijvoorbeeld door de aanleg van een vertrambare busbaan.


b. De kosten voor de waterlinielijn bedragen >50% van het totale 
subsidiebedrag; welke baten worden er misgelopen als deze lijn niet 
gerealiseerd wordt?


Zoals aangegeven onder 2a is aanleg van de Waterlinielijn de belangrijkste 
maatregel om knelpunten te verminderen. De lijn ontlast Utrecht Centraal, 
verbetert de bereikbaarheid van USP en maakt verdere groei van USP mogelijk. 
De lijn ontsluit de A12-zone, een belangrijke woningbouwlocatie voor de regio 
Utrecht na 2030 en verbetert het de bereikbaarheid en leefbaarheid van bestaand 
(hoog)stedelijk gebied in Nieuwegein en Zeist. De lijn leidt tot substantiële 
vermindering van de kwetsbaarheid van het regionale OV-systeem: bij uitval rond 
Utrecht Centraal biedt de Waterlinielijn een tweede route om de stedelijke 
gebieden aan de zuid- en oostkant van de regio met het spoor en met elkaar te 
verbinden. 


c. Hierbij speelt de vraag wat de toegevoegde waarde is van een 
lightrailverbinding met Zeist-Noord, aangezien er al een snelle verbinding 
is vanuit Zeist-Noord met USP, per bus en fiets. Daarnaast zijn er met 
Utrecht CS goede verbindingen voor inwoners van regio Zeist d.m.v. bus 
en station Driebergen-Zeist.


Een grote stroom regionale bussen rijdt vanaf Zeist door de binnenstad van 
Utrecht (ca 450 bussen per dag). Door een lightrailverbinding naar Zeist-Noord 
hoeven deze bussen niet meer via de binnenstad te rijden. Dit zorgt voor 
ontlasting van de binnenstadsas en van Utrecht Centraal. Dit is nodig omdat 
groeiende stromen bussen steeds meer conflicteren met groeiende stromen 
fietsers en voetgangers. Dit zorgt voor een overbelaste binnenstad die daardoor 
slechter als regionaal centrum en (inter)nationale trekpleister kan functioneren. 
Omgekeerd wordt de historische binnenstad als toeristisch en commercieel 
verblijfsgebied ook aantrekkelijker wanneer deze minder zwaar wordt belast met 
busvervoer. 
Voor inwoners van Zeist betekent het doortrekken van de Waterlinielijn een 
kortere reistijd naar het USP vanuit heel Zeist. Reizigers die nu vanuit andere 
delen van Zeist overstappen op de buslijn Zeist-Noord - USP profiteren ook van 
een kortere reistijd in de nieuwe situatie. Voor de meeste reizigers uit Zeist is 
reizen via station Driebergen-Zeist een grote omweg, omdat dit station eigenlijk 
aan de verkeerde kant van Zeist ligt, vooral voor reizigers met de oriëntatie op de 
regio Utrecht en de Randstad. Eigenlijk ligt Zeist niet aan het spoornetwerk, net 
zoals Nieuwegein dat niet ligt. Zeist Vollenhove is begin 2020 aangewezen als een 
van de drie vitale wijken in de regio Utrecht. De Waterlinielijn zal de 







Pagina 7 van 17


Bestuurskern
Directie Openbaar Vervoer en 
Spoor / Beleid en Omgeving


Datum
11 januari 2021


bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en grond- en vastgoedwaarden van dit gebied 
een extra impuls geven. 


Het doortrekken naar Zeist draagt verder bij aan een spits in twee richtingen 
waardoor het gehele traject van de Waterlinielijn beter rendeert. Het doortrekken 
van de Uithoflijn levert bovendien vervoerkundig een besparing op in het aantal 
dienstregelingsuren, omdat er geen parallel rijdende bussen meer zijn. Door het 
aantakken van Zeist op de Waterlinielijn ontstaat nieuwe, directe verbindingen 
tussen Zeist en de oostkant van Utrecht en Nieuwegein en zullen minder reizigers 
vanuit Zeist met de auto reizen. Dit ontlast de Ring Utrecht. Tevens kunnen 
reizigers uit Zeist naar de Randstad en naar Brabant sneller via station Lunetten-
Koningsweg reizen waardoor Utrecht Centraal wordt ontlast.


In aanvulling op de bij de propositie verstuurde bijlagen voegen we bij deze 
antwoorden het eind 2020 opgeleverde rapport ‘Doortrekken Uithoflijn naar Zeist 
en Amersfoort’ toe. Dit is een door Arcadis uitgevoerde studie die veel inzichten 
biedt over de verbinding tussen Utrecht CS, USP en Zeist. 


d. Is er ook gekeken naar een optie om de verbinding te leggen naar Zeist-
centrum i.p.v. Zeist-Noord? USP is reeds goed verbonden met Zeist-
Noord maar niet met Zeist centrum (geen directe busverbinding, en 
drukte op lijn centrum-Noord).


De routekeuze in Zeist is ingeven door het relatief hoge OV-gebruik in Zeist-
Noord en de combinatie van wonen (hoge dichtheden) en werken 
(Handelscentrum Zeist). Zeist Noord ligt het verst verwijderd van het 
spoorstation Driebergen-Zeist, waardoor de Waterlinielijn juist voor dit gebied de 
meeste bereikbaarheidswaarde toevoegt. En de route door Zeist Noord maakt het 
mogelijk om bij het eindpunt (afslag Zeist Noord) een aantrekkelijke multimodale 
hub te ontwikkelen die de leefbaarheid en bereikbaarheid van USP en Utrecht-
Oost vergroot. Tussen Zeist-centrum en het USP is er geen logische 
vervoerspanning. Het betreft een winkelgebied en een onderwijscluster met veel 
werkgelegenheid. Zeist centrum heeft daarom minder vervoerwaarde, ook in 
verhouding tot de investeringskosten in bebouwd gebied, en het is logischer om 
een groot woongebied (waar ook veel studenten wonen) met USP te verbinden.


5. Wat zijn de verschillen tussen de propositie en de middenvariant van 
het Decisio-rapport? Er wordt gesteld dat “De middenvariant uit dit 
onderzoek komt grotendeels overeen met de lightrailverbindingen en de 
daaraan gekoppelde gebiedsontwikkelingen in deze propositie.”  Echter, 
wanneer de overlap onvolledig is, bestaat de vraag welk deel van de kosten 
en baten toegerekend kan worden aan het groeifondsproject.


De verschillen tussen de propositie en de middenvariant van het Decisio rapport 
zijn het gevolg van voortschrijdend inzicht in de planvoorbereiding van de 
genoemde trajecten. Het gaat daarbij om drie aspecten:
- Meer inzicht in mogelijke varianten van de Merwedelijn: geconstateerd is dat 


bij een SUNIJ-lijn Utrecht CS-Westraven met tracé over de Europalaan een 
deel van het huidige tracé (tussen Utrecht CS en het 5 Meiplein) kan worden 
benut voor een lightrailverbinding met Papendorp. 


- Toevoeging van enkele excessieve kosten uit de 0-variant uit het Decisio-
rapport (met name parkeervoorzieningen).
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- Een nadere specificatie van de kosten, met aanpassingen op specifieke 
kunstwerken (bijvoorbeeld gedeeltelijk verdiepte ligging Merwedelijn, viaduct 
A27), plankosten, en toevoeging kosten voor een remise en proef- en 
testbedrijf. 


Indien dit inzicht tijdig zou zijn verkregen zou dit onderdeel hebben uitgemaakt 
van de analyse van Decisio, met hooguit marginale aanpassingen in de 
kostenopzet van de middenvariant. Baten zijn grotendeels gelijk te 
veronderstellen omdat reizigersaantallen en aantal woningen en arbeidsplaatsen 
niet wezenlijk verschillen. 


6. Raming van de kosten en baten: 
a. Welke milieueffecten (voordelig en nadelig) zijn er meegenomen? Is er 


aandacht geweest voor natuurbehoud, zoals bij Landgoed Oostbroek? 


Aantasting van het landschap (met name de Nieuwe Hollandse waterlinie) is een 
belangrijk aandachtspunt. Door de OV verbinding strak te bundelen met de A28 
tussen USP en Zeist is het mogelijk Landgoed Oostbroek te sparen. Een 
aandachtspunt is de kruising met de ecopassage die onder de A28 doorloopt en 
Landgoed Oostbroek verbindt met het gebied ten noorden van de A28. 


b. Hoeveel congestie, CO2- en fijnstofemissie wordt er bespaard ten opzichte 
van de reeds voorziene verduurzaming van de mobiliteit in Utrecht regio, 
zoals bijv. elektrificatie van transport per bus en auto. 


Dit is niet onderzocht. 


c. Van welk autonoom groeiscenario wordt er uitgegaan? (Zo is bijv. het 
wegtransport in het basispad in 2035 duurzamer dan in 2020). 


Er is uitgegaan van het WLO-hoog scenario. Zie argumentatie onder vraag 6 e


d. De baten van het project hangen sterk af van de IC-status van het 
nieuwe station Lunetten. Hoe zeker is de IC-status, en in het geval dat 
deze er niet komt, hoe groot is dan de reistijdwinst?


Er zijn nog geen bindende afspraken gemaakt over de IC-status van Lunetten-
Koningsweg; de IC-status is onzeker. Nader onderzoek naar de haalbaarheid 
verwachten Rijk en regio, in samenwerking met ProRail en NS, te zullen doen na 
vaststelling van de zgn. Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV (in 2021). 


Ontbreken van IC status Lunetten-Koningsweg resulteert in 7.000 OV-reizen 
minder per dag via de Waterlinielijn. Deze groep profiteert daarmee niet van een 
reistijdwinst. Daarnaast zijn er zo’n 46.000 treinreizigers die via Utrecht Centraal 
blijven reizen en/of via andere modaliteiten reizen, wat extra belasting van de 
ring Utrecht en Utrecht CS met zich meebrengt. 


e. Gezien de diverse bronnen van onzekerheid en de lange 
investeringshorizon, dient er een onzekerheidsmarge gegeven te worden, 
en dient expliciet besproken te worden welke onzekerheden er spelen en 
hoe hiermee omgegaan wordt. Voor zowel kosten als baten is het 
noodzakelijk te werken met tenminste twee scenario’s (bijv. WLO hoog en 
WLO laag), waardoor er een bandbreedte ontstaat.
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Over het WLO-laag scenario hebben Rijk en regio in 2017 geconstateerd dat de 
ruimtelijke-economische groei waar in het lage WLO scenario vanuit is gegaan 
voor de regio al rond 2022/2023 gerealiseerd zou zijn. Daarom is het lage WLO 
scenario niet plausibel voor prognoses voor 2040, omdat dit zou betekenen dat 
vanaf 2022/2023 geen enkele ruimtelijke ontwikkeling in de regio meer zou 
plaatsvinden. 


Om die reden is sindsdien in alle producten met het WLO hoog scenario gerekend. 
In afwachting van de gevoeligheidsanalyses van de NMCA zullen we in de regio 
met andere modellen moeten gaan werken om de onzekerheidsmarges in beeld 
te brengen.


De belangrijkste onzekerheden die we hier waarnemen zijn: 
- Het tempo van verstedelijking. Hier spelen onzekerheden aan de 


behoeftekant, en aan de aanbodkant. Bevolkingsprognoses (Primos) zijn de 
afgelopen jaren steeds naar boven bijgesteld. Ook speelt de beleidsmatige 
discussie in hoeverre het nodig en mogelijk is om het ‘bestaande tekort’ in te 
lopen. Tenslotte is onzeker in hoeverre de coronacrisis effect zal hebben op 
de woningbehoefte. Op dit moment is dat effect er nog niet. Wat aanbod 
betreft kan een crisis in de bouw tot tijdelijke stagnatie van woningbouw 
leiden. De ervaring uit de kredietcrisis leert dat destijds de productie 
gedurende een aantal jaar afnam tot ca. 50% van de oorspronkelijke cijfers. 
Na de crisisjaren was echter sprake van een inhaalslag. 


- Mate waarin de huidige mobiliteitstransitie doorzet. Deze wordt mede bepaald 
door (landelijke) maatregelen om mobiliteitsgedrag te beïnvloeden zoals een 
vorm van rekeningrijden. Ook regionaal beleid zoals het invoeren van 
parkeerbeleid, parkeren op afstand, fietsmaatregelen en werkgevers-
arrangementen zijn hierop van invloed. Ook voor de mobiliteitstransitie geldt 
dat deze in de afgelopen 10 jaar sneller heeft plaatsgevonden dan voorspeld.


- OV gebruik na Corona. Het OV gebruik is fors teruggevallen als gevolg van 
Corona. Het gedrag van OV reizigers na Corona is nog moeilijk in te schatten. 
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Verschillende factoren spelen hier tegen elkaar in: meer thuiswerken en 
spitsmijden betekent lagere spitsbelasting, aan de andere kant zullen 
bewoners van bestaande en nieuwe stadswijken meer gehecht zijn aan 
kwaliteit van de openbare ruimte, wat vraagt om hoogwaardig OV als 
alternatief voor de auto. Deze onzekerheden moeten nog onderzocht worden.


Verandering 2005-2015 van de modal split (op basis van verplaatsingen), in 
procentpunten, in stadsgewest hoogstedelijk Utrecht. Bron: KIM 2019


f. Reistijdbaten: zijn deze t.o.v. de recent gerealiseerde tramverbinding? 


Ja, de reistijdbaten zijn ten opzichte van een referentienetwerk waar de recent 
gerealiseerde tramverbinding onderdeel van uitmaakt. Daarnaast is rekening 
gehouden met vastgestelde projecten voor de aankomende jaren, bijvoorbeeld 
programma hoogfrequent spoor.


g. Is het aantal 60,000 extra reizigers per dag via CS nieuwe of bestaande 
reizigers?


De inschatting van het aantal reizigers is gebaseerd op modeldoorrekeningen. Het 
gaat om een totaal van bestaande reizigers en nieuwe reizigers.   


Inschatting aantal reizigers per corridor is als volgt: USP-Zeist 10.000-18.000 
(afhankelijk van aantal af te vangen busroutes); USP-Lunetten/Koningsweg 
35.000; Westraven-Lunetten/Koningsweg 30.000; Merwedelijn tracé MWKZ 
25.000; Merwedelijn tracé Papendorp 20.000, totaal 100.000. 
 


h. In Tabel 4.4 (p.48) wordt verkeersveiligheid 2x vermeld, met een ander 
bedrag.


Het betreft hier een omissie in het rapport. In tabel 4.4 had op de tweede ‘CO2’ 
moet en staan in plaats van ‘verkeersveiligheid’. De daar uitgewerkte effecten 
kloppen wel, daarmee is geen sprake van dubbeltelling met de post 
verkeersveiligheid die in de vijfde rij van de tabel staan.
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i. In H2 van het Decisio-rapport worden de kosten en baten van 
woningbouw buiten de stad niet besproken. 


Als het hier gaat om de financiële kosten en baten in het nulalternatief 
(ontwikkeling van woningbouw buiten de stad), dan worden deze besproken in 
paragraaf 3.1.2. 


j. Er is uitgegaan van WLO Hoog, en de WLO versie 2015. De cijfers dienen 
ook gepresenteerd te worden voor WLO Laag, en m.b.v. de nieuwe WLO. 
Ook heeft de coronacrisis gevolgen gehad voor de 
bevolkingsgroeiprognoses. 


Zie punt a.


k. In H5 worden leefbaarheidswinsten ingeschat o.b.v. de stijging van 
huizenprijzen die gevonden zijn voor de ondertunneling in Maastricht. 
Echter, zoals de onderliggende CPB studie vermeldt, zijn 
leefbaarheidswinsten zeer casus-specifiek en is de casus Maastricht 
extreem te noemen. 


Het is algemeen bekend dat er (forse) effecten optreden met ondertunnelen of 
overkluizen, zeker in bestaand bebouwd gebied (zoals in Lunetten het geval is), 
maar we weten niet hoe groot die effecten zijn. Dan is het logisch dat je naar 
referentieprojecten en ervaringscijfers van elders kijkt. Wij denken dat de 
ingrepen in Utrecht zorgen voor een aanzienlijke afname van de barrierewerking 
van spoor- en weginfrastructuur en dat zij daarmee lijken op de ingrepen die in 
Maastricht zijn gedaan. Vandaar dat we verwachten een goed ervaringscijfer te 
hebben gebruikt in de analyses. Idealiter zou je gerichter onderzoek willen doen 
in de Utrechtse context om nog betere ervaringscijfers op te doen, bijvoorbeeld 
door te kijken naar de leefbaarheidsbaten van de ondertunneling van de A2. Dat 
vraagt echter uitgebreide en ingewikkelde studie, en past ook niet bij het 
quickscan karakter van de maatschappelijke businesscase.


l. In H5 wordt genoemd dat verstedelijking leidt tot een lagere CO2-uitstoot 
in de gebouwde omgeving. Het verdient verdere onderbouwing waarom 
er hierbij vanuit wordt gegaan dat stroomverbruik CO2-intensiever is dan 
aardgasverbruik (in het basispad voor 2035), en waarom een lager 
stroomverbruik eveneens leidt tot CO2-reductie: bij het stroomverbruik 
komt immers geen uitstoot vrij en de consumptie van Nederlandse 
huishoudens betreft grotendeels groene stroom. 


Hier is een vergelijking gemaakt tussen de compact veronderstelde bouw in het 
projectalternatief binnenstedelijk en meer extensieve bouw buitenstedelijk in het 
nulalternatief. Als gevolg daarvan is het stroomverbruik in het projectalternatief 
lager dan in het nulalternatief. Het effect op de CO2-uitstoot gaat over het 
opwekken van de stroom en niet zozeer over het verbruiken van stroom. De 
kengetallen daarvan zijn afgeleid uit studies van Milieu Centraal. Als het 
daadwerkelijk zo is dat de consumptie van Nederlandse huishoudens grotendeels 
of volledig groene stroom is, dan zal dit effect inderdaad wegvallen en 
gecorrigeerd moeten worden in de analyses. Maar een korte scan op het internet 
leert dat dit nog lang niet het geval is, Nederland loopt Europees gezien achter.  
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m. In H6 worden baten gerekend voor sociale huur. Het is onduidelijk 
waarom het consumentensurplus niet tenietgedaan zou worden door het 
nadeel voor de aanbiedende partij. Andersom is er bij het alternatief van 
vrije-sector huur sprake van hogere baten voor de aanbieder en hogere 
kosten voor de hurende partij. 


Dat is correct. We gaan er bij de inschatting van financiële kosten en opbrengsten 
voor de woningbouw om die reden ook vanuit dat rekening is gehouden met 
lagere opbrengsten voor de woningen in het sociale segment. Als in het 
programma geen sociale huurwoningen zouden zijn opgenomen zou de 
grondexploitatie van de ontwikkeling positiever zijn. Daarmee is dus gecorrigeerd 
voor het negatieve producentensurplus 


7. In een nieuwsitem over dit voorstel (link) worden baten van 16 
miljard per jaar genoemd; dit wordt echter niet genoemd of onderbouwd in 
het voorstel zelf. Hoe zit dit?


Deze vraag gaat niet over een passage uit de door partijen ingediende stukken 
ten behoeve van het Nationaal Groeifonds.  
 
Zoals in de propositie opgenomen (pagina 10, toegangspoortcriteria) tonen 
berekeningen aan dat de groei van de regionale economie door het voorstel met 
1,9 procent verhoogt ten opzichte van de basislijn. Dit is op basis van 
investeringen in de railinfrastructuur (1 procent) en het effect van bestedingen 
aan R&D (0,9 procent), als gevolg van een veronderstelde groei van 4.000 
arbeidsplaatsen. Met de 1,9 procent extra groei van het BRP draagt de regio voor 
0,2 procent jaarlijks bij aan de nationale groei. Het nieuwsitem heeft abusievelijk 
verzuimd te vermelden dat het om cumulatieve baten over 10 jaar gaat: 16 
miljard euro, oftewel 2% van het BBP.


8. Agglomeratie-effecten: 
a. Is hier gekeken naar het saldo van agglomeratie effecten? 


(agglomeratievoordelen voor Utrecht minus -nadelen voor andere 
regio’s)?


b. Zijn de agglomeratie-effecten op het niveau van Nederland of van de 
regio Utrecht bekeken? Wanneer USP extra talent en banen aantrekt, kan 
dit ten koste gaan van andere regio’s (de productiviteit in deze andere 
regio’s daalt). Er is onderbouwing nodig uit welke regio (of buitenland?) 
de nieuwe werknemers komen, en waarom werknemers productiever 
zullen zijn in Utrecht dan ze elders waren geweest.


In antwoord op de vragen a en b. 


In het rapport van Decisio is in paragraaf 6.1.1. een toelichting opgenomen op de 
theorie achter het agglomeratie-effect. De uitwerking hiervan komt voor de 
Nederlandse context voort uit de publicaties ‘Stad en Land’ (2010, CPB) en ‘De 
economie van de stad’ (2015, CPB). Uit deze studies blijkt dat de productiviteit in 
stedelijke regio’s met 2 tot 10 procent groeit als de dichtheid van in de stedelijke 
regio verdubbelt. De studies geven aan dat dit met name samenhangt met de 
ontwikkeling van een diverse mix aan arbeidsplaatsen en woonmilieus. Van 
belang voor het uitwerken van de agglomeratie-effecten in het projectalternatief 



https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2116127/miljardenplannen-ov-utrecht-twee-tramlijnen-dwars-door-stad-en-nieuw-intercitystation-lunetten.html
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is de vergelijking met het nulalternatief: waar zouden woningenaantallen en 
arbeidsplaatsen landen als deze niet hier in sterk stedelijk gebied worden 
gesitueerd? Uitgangspunt is dat de woningbouw- en economische opgave een 
gegeven is en dat deze ook in het nulalternatief tegemoet wordt getreden. 


In de analyse is gekeken naar de agglomeratievoordelen die optreden als gevolg 
van verdichting binnen bestaand stedelijk gebied. Deze effecten zijn hier groter 
dan elders. In het nulalternatief veronderstellen we dat de woningen elders op 
een ‘beleidsarme’ manier (lees: zonder grootschalige investeringen in de 
ontsluiting van deze gebieden) worden gerealiseerd, deze locaties zullen verder af 
zijn gelegen van de bestaande woon- en werklocaties waardoor de agglomeratie-
effecten beperkter zullen zijn. 


Voor de berekening van de effecten is het meest zuiver om te rekenen met de 2-
10 procent stijging van productiviteit in de stedelijke regio en met de 2-10 
procent stijging van de productiviteit in het nulalternatief. Wanneer dat gedaan 
zou worden, dan zal blijken dat de productiviteit in het stedelijke gebied sterker 
groeit vanwege de reeds aanwezige massa en dichtheid (zoals ook beschreven 
wordt in de studies van het CPB). Met name omdat in het nulalternatief de 
precieze spreiding van woningen en arbeidsplaatsen niet bekend is, hebben we 
alleen gerekend met een 2% stijging van de productiviteit op basis van de 
toegevoegde dichtheid in het projectalternatief (het stedelijk gebied van Utrecht). 
We kiezen er daarbij dus wel voor om met de onderkant van de bandbreedte te 
rekenen vanwege mogelijke agglomeratie-effecten die ook in het nulalternatief 
zouden kunnen optreden. Zodanig is de berekening te zien als het saldo van 
agglomeratie effecten (verschil project en nulalternatief). Vanuit deze theorie en 
uitwerking zijn de agglomeratie-effecten dus ook op nationale schaal berekend. 


Daarbij geldt in algemene zin dat in Nederland schaarste is aan talent en dat de 
laatste jaren de instroom van buitenlandse werknemers fors is. Dit zal richting de 
toekomst toe ook zo blijven, zo blijkt uit de nieuwste bevolkingsprognoses van 
het CBS  dat de bevolkingsgroei in Nederland de komende 40 jaar voor een groot 
deel stijgt als gevolg van immigratie (expats, arbeidsmigranten). Uit analyses van 
Decisio over het aantal internationale werknemers in Nederland blijkt dat dit 
aantal in de provincie Utrecht de laatste jaren significant is gestegen met 
gemiddeld 8,5 procent per jaar over de periode 2010-2018, tot ongeveer 46.000 
(analyses op basis van CBS Microdata en verwerkt in het rapport ‘Analyse 
internationale werknemers in Nederland – regiorapport Utrecht’, 2019). Als deze 
trend zich doorzet, dan zal een aanzienlijk deel van de groei van de bevolking in 
de regio en stad Utrecht uit internationale migranten bestaan.  


Aan de andere kant wil naar schatting 80% van de 50.000 studenten op het 
Utrecht Science Park blijven wonen en werken in Utrecht (Stichting USP, 2020). 
Dit maakt het USP een interessante plek voor kennisintensieve bedrijvigheid; er 
is een grote talentenpool beschikbaar. Er wordt dus verondersteld dat het extra 
talent en banen op USP met name internationaal of uit de eigen regio 
aangetrokken wordt. Er is geen onderzoek gedaan naar de herkomst van het 
overige deel van werknemers. 


c. Voorstel zegt “faciliterend (te zijn) aan innovatie en onderwijs op het 
USP”. Hoeveel extra groei? En in welke mate van buitenaf i.p.v. vanuit 
andere regio’s?
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Er wordt verondersteld dat de bestedingen aan R&D toenemen met 4000 R&D-
gerelateerde arbeidsplaatsen (Movares, Buck). Dit betekent een extra bijdrage 
aan het regionale groeicijfer van 0,9 procent gebaseerd op groei van de extra 
bedrijvigheid en bestedingen. Voortbordurend op het hiervoor gestelde, dat het 
overwegend doorgroei betreft van reeds in de regio gevestigde hoogopgeleide 
werknemers, lijkt er relatief beperkt sprake van het 'wegtrekken' van bestedingen 
uit andere Nederlandse regio's. In plaats daarvan wordt juist het weglekken van 
bestedingen naar andere regio’s voorkomen, hetgeen ten koste zou gaan van de 
synergie in het R&D cluster van kennis en daaraan gerelateerde bedrijvigheid. 
Andersom leiden investeringen in het Utrechtse R&D-cluster juist ook tot 
multiplier-effecten elders in het land. 


d. Op p.20-21 wordt beargumenteerd dat R&D investeringen grote 
maatschappelijke baten teweegbrengen; echter, in welke mate leiden de 
twee lightrailverbindingen tot dergelijke R&D investeringen?


De twee voorgestelde lightrailverbindingen zijn randvoorwaardelijk voor het 
ruimtelijk kunnen accommoderen van R&D bedrijvigheid. Als de 
lightrailverbindingen niet gerealiseerd worden kan het geschetste groeipad van 
R&D investeringen en bedrijvigheid niet gerealiseerd worden doordat de 
bereikbaarheid, en daarmee het vestigings- en investeringsklimaat, van het USP 
onder druk staat. Door de bereikbaarheid te verbeteren ontstaat er een extra 
prikkel voor bedrijven en instellingen om te investeren in het USP. De drempel 
om te kapitaliseren op de aanwezige kennis- & talentpool verlaagt. 


e. Op p.21-22 wordt genoemd dat het kennis en innovatie-ecosysteem zich 
uitstrekt over de as Utrecht-Amersfoort-Wageningen; is er in het 
nulalternatief meegenomen dat werknemers van USP en WUR zich 
mogelijk meer ten oosten van Utrecht zouden vestigen, en het gehele 
kennisgebied eveneens groeit, maar de groei zich meer concentreert in 
Amersfoort/Wageningen?


Dit is niet onderzocht.


9. Woningmarktbaten:
a. In hoeverre is het gehele voorstel noodzakelijk voor woningbouw groei? 


Er ontbreekt vooralsnog een onderbouwing of woningbouwlocaties niet 
gerealiseerd zouden worden zonder de infra-verbeteringen uit dit 
voorstel. 


De locaties waar de grootste woningbouwaantallen in de regio Utrecht 
gerealiseerd kunnen worden bevinden zich aan de randen van het stedelijk gebied 
en op bestaande OV-knopen. Deze locaties kunnen nu niet gerealiseerd worden: 
de A12 kan de extra groei van mobiliteit niet opvangen en het bestaande 
openbaar vervoer is én geen volwaardig alternatief in snelheid én alleen gericht 
op Utrecht Centraal. Omdat zowel op de weg als op het spoor het regionale en 
het nationale verkeer van de infrastructuur gebruik maken ontstaan 
leefbaarheids- en doorstromingsknelpunten. 


Om voldoende woningen te kunnen bouwen is het nodig op alle pijlers in te 
zetten: nabijheid van bestemmingen om fiets en ov-gebruik zoveel mogelijk te 
faciliteren, zorgen voor een volwaardig alternatief voor de auto in de vorm van 
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snel openbaar vervoer naar de meest essentiële bestemmingen in de regio, hoge 
dichtheden in wonen en werken op en rond de ov-knopen en het toewerken naar 
een modal shift bij bestaande gebruikers. De beoogde dichtheden kunnen alleen 
gerealiseerd worden wanneer er hoogwaardig openbaar vervoer is, goede 
fietsverbindingen zijn en zeer lage parkeernormen worden gehanteerd. 


Zonder realisatie van de lightrailverbindingen blijft de auto-afhankelijkheid 
bestaan. Omdat het bestaand wegennet onvoldoende absorptiecapaciteit heeft 
voor extra mobiliteit kan op (een deel van) de beoogde woningbouwlocaties niet 
in de beoogde dichtheden gebouwd worden, en op bepaalde plekken, zoals de 
A12 zone, helemaal niet gebouwd worden. 


Andere locaties kunnen wel gerealiseerd worden maar hier dragen de 
voorgestelde lijnen wel direct bij aan de ov-ontsluiting van deze plekken. De 
maatregelen hangen sterk met elkaar samen, dus wanneer deze niet in 
samenhang gerealiseerd worden is de toegevoegde waarde ervan kleiner. Indien 
bijvoorbeeld wel de Merwedelijn richting CS wordt aangelegd, maar de 
Waterlinielijn richting Lunetten/Koningsweg en USP niet, dan heeft de A12-zone 
(Westraven) onvoldoende bereikbaarheidswaarde om een hoogstedelijk 
woonmilieu te kunnen bedienen. 


b. Op welke locaties wordt er hoeveel gebouwd uitgaande van (1) het 
voorstel en (2) het nulalternatief? 


Hieronder volgend de belangrijkste woningbouwlocaties langs de lightraillijnen. In 
het nulalternatief is de huidige harde plancapaciteit opgenomen, zoals 
bijvoorbeeld vermeld in het Meerjaren Programma Ruimte van de gemeente 
Utrecht. Hiervan kan echter een deel niet gerealiseerd worden zonder lightrail. Dit 
betreft met name locaties in Utrecht Zuidwest en Nieuwegein. 


Andere locaties bevinden zich nog in vroege fase van planvorming. Deze locaties 
kunnen alleen ontwikkeld worden in samenhang met besluiten over lightrail. 
Omdat hierover nog onzekerheden spelen wat betreft ruimtelijke inpassing, 
hanteren we voor deze gebieden een bandbreedte. Deze zijn gebaseerd op het dit 
najaar uitgebrachte rijk-regio ontwikkelperspectief “Utrecht Nabij”, aangevuld 
met inzichten vanuit de betreffende gemeenten. Zo wordt in de gemeente Utrecht 
gewerkt aan de Ruimtelijke Strategie Utrecht waarin per locatie een ondergrens 
aangeeft aan wat minimaal nodig is om een goed knooppunt te realiseren. Er is 
rekening gehouden welk programma minimaal nodig is voor een goed 
functionerende lightrailverbinding, maar ook in hoeverre andere benodigde 
functies zoals groen, voorzieningen en energie op de locatie ingepast kunnen 
worden. De bovengrens is bepaald door een theoretisch laadvermogen van de 
locatie, zoals berekend in Utrecht Nabij. 


Opgeteld betekent dit dat er zonder lightrail in de genoemde gebieden in Utrecht, 
Nieuwegein en Zeist ruimte is voor ruim 18.500 woningen, en dat lightrail dit 
aantal verhoogt naar 52.000 tot 78.500 woningen. Deze cijfers kunnen, zoals 
eerder gemeld, licht afwijken van de cijfers uit het Decisio rapport.


Aantal woningen per deelgebied:
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 Nulalternatief Lightrail
  min max
Utrecht Zuid-West
(Jaarbeurs, Beurskwartier, 
Merwedekanaalzone, Kanaleneiland)


10.000        15.300        16.400 


A12 (Nieuwegein en Utrecht, inclusief 
Papendorp) -        15.775        28.000 


Nieuwegein 6.250           7.500           7.500 
Lunetten-Koningsweg -           3.500           9.100 
 USP-Rijnsweerd 2.300           6.800        12.500 
Zeist Noord -           3.000           5.000 
Totaal 18.550        51.875        78.500 
Totaal extra woningen         33.325        59.950 


c. Wanneer woningbouw wel belemmerd wordt door OV-knelpunten, zijn er 
ook alternatieve bereikbaarheidsingrepen overwogen om deze 
belemmeringen op te lossen, zoals meer busverbindingen? 


Die zijn overwogen; zie ook de beantwoording vragen naar alternatieve 
oplossingen (1a, b). Specifiek voor deze woningbouwlocaties geldt dat ook 
gekeken is (en wordt) naar optimalisatie van het huidige bussysteem. Uit diverse 
onderzoeken (o.a. aanloop naar de MIRT verkenning OV en wonen) blijkt echter 
dat dit bussysteem tegen de grenzen aanloopt (zie ook antwoord 4c). Op deze 
studies zijn de woningbouwcijfers gebaseerd voor de nulvariant. 


d. Het voorstel noemt ook baten voor de woningmarkt in omliggende 
dorpen. De vraag is of de woningbouw in deze dorpen feitelijk belemmerd 
wordt door een gebrek aan goede bereikbaarheid met Utrecht, USP, en 
Randstad (er bestaan goede OV- en fietsverbindingen). Andere 
knelpunten bijv natuurbehoud belangrijk. 


In het antwoord vatten we ‘dorpen’ op als betrekking hebbend op kernen als 
Houten, Bunnik, Breukelen, Woerden etc. Het gaat om de relatie tussen locaties 
van arbeidsplaatsen en van woningbouw, waarbij voor de capaciteit op het 
hoofdwegennet het meest bepalend is. Op bepaalde trajecten (A12 Oudenrijn-
Lunetten, A2 LR-tunnel) is de maximale capaciteit (bijna) bereikt. Dit betekent 
dat extra woningbouw nauwelijks mogelijk is als het niet lukt om op het hogere 
schaalniveau te zorgen voor een robuuster netwerk, het eerder afvangen van 
autoverkeer door P&R op afstand van de stad, het verminderen van de regionale 
pendel op de hoofdwegen en snelle en directe toegang tot knooppunten. Bij deze 
kernen is mobiliteit niet altijd het enige knelpunt, uiteraard speelt hier altijd een 
integrale afweging waarin de kwaliteit van het landschap in de regio Utrecht hoog 
in het vaandel staat. 


e. Ook hier de vraag of extra woninggroei in Utrecht ten koste gaat van 
groei elders. 


De regio Utrecht heeft momenteel een woningtekort van ruim 26.000 woningen. 
De totale behoefte tot 2040 is ca 120.000 woningen inclusief het terugbrengen 
van dat tekort. De regio is voornemens deze behoefte te accommoderen en ziet 
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daartoe voldoende mogelijkheden mits de condities om deze woningen te 
realiseren op orde komen. Omdat de ambitie niet is om meer te groeien dan het 
accommoderen van de regionale behoefte zal dit niet ten koste gaan van groei 
elders. 


f. Zijn de woningmarktbaten in- of exclusief de eerder becijferde 
reistijdwinsten? 


De reistijdwinsten zijn exclusief de toevoeging van de nieuwe bewoners / 
werknemers van de regio. Als gevolg van de toevoeging van woningen en 
arbeidsplaatsen binnenstedelijk zijn wel externe effecten op het gebied van 
mobiliteit becijferd. Bij de specifieke uitwerking van de woningmarktbaten is niet 
gekeken naar de reistijdwinsten, deze zijn dus exclusief. 


- + - + -








Op woensdag 13 januari 2021 vond overleg plaats van de indieners van de propositie schaalsprong 
OV en verstedelijking in de metropoolregio Utrecht met het Centraal Planbureau. Hierbij ontvangt u 
een aanvullende toelichting op een drietal specifieke punten die in dat gesprek aan de orde kwamen. 


Knelpunten 


Het CPB vroeg om meer helderheid op de geadresseerde knelpunten in de propositie. 


In de NMCA (2017)1 is benoemd dat Noordwest Nederland een landsdeel is dat sterk groeit in de alle 
scenario’s. De NMCA identificeert verschillende knelpunten in en rondom Utrecht. Het gaat hier om 
zowel het nationale spoor- en wegennet maar ook om problemen rondom Utrecht CS en in het 
Utrechtse tram en busnetwerk. Voor het tram- en busnetwerk komen vijf knelpunten naar voren2:


- Binnenstadscorridor Utrecht – Centraal – Zeist
- Lijn 28 Utrecht Centraal Station – De Uithof
- Busbaan door De Uithof (Utrecht Science Park).
- Uithoflijn (tramlijn 22)
- Van Zijstweg. 


Het gaat hier stuk voor stuk om verbindingen met een aanzienlijk OV gebruik, waarbij de grenzen van 
de bestaande infrastructuur bereikt zijn en verdere groei verwacht wordt. Een actualisatie hiervan op 
basis van ontwikkelingen in de periode 2014-2017 laat zien dat de urgentie om deze knelpunten op te 
lossen fors is toegenomen3. Zo lag de groei in deze periode tussen de 3 en 9% per jaar, wat fors 
hoger ligt dan prognoses in de NMCA uit 2017 (tot 3% per jaar). De knelpunten die hieruit springen 
zijn de Van Zijstweg en busbaan door Utrecht Science Park. 


Voor het nationale knooppunt Utrecht CS geldt dat verschillende modaliteiten samenkomen; trein, 
tram, bus, fietsers, voetgangers, auto’s en taxi’s. Verdiepend onderzoek naar dit NMCA knelpunt heeft 
inzicht gegeven in de zwakke schakels in en rondom Utrecht CS4. De verwachting is dat zonder 
maatregelen deze knelpunten zich in de komende jaren steeds nadrukkelijker manifesteren als gevolg 
van de groeiende vervoersvraag van, naar en via Utrecht CS. 


Ook voor het nationale wegennet zijn er diverse knelpunten opgenomen in de NMCA. Zo ontstaan er 
bij ongewijzigd beleid (bijvoorbeeld geen OV-investeringen en geen beprijzing maar wel realisatie van 
ring Utrecht) knelpunten op de ring Utrecht, bijvoorbeeld bij de A12.. De verlieskosten rondom Utrecht 
in 2040 bedragen tussen 60 en 190 miljoen euro per jaar (NMCA). 


1 Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse – hoofdrapport (2017) 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/nationale-markt-en-capaciteitsanalyse-
2017-nmca
2 Achtergrondrapportage bus, tram en metro (2017)
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/nmca-btm-2017
3 Bus, Tram, Metro-netwerk Toekomstbeeld OV (2019) 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/06/bus--tram---metro-netwerk---
toekomstbeeld-ov
4 Analyse Multimodale Knoop Utrecht Centraal, versie C, d.d. 24 mei 2018.
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Oplossend vermogen lightrailverbindingen


De Utrechtse propositie biedt een oplossing voor alle hierboven genoemde knelpunten. Dat gaat op 
verschillende manieren. 


1. Met de investeringen in nieuwe traminfrastructuur wordt de capaciteit fors uitgebreid. Het gaat 
hier concreet om de knelpunten Van Zijstweg en de busbaan door USP. 


2. Met het ontwikkelen van alternatieve routes en een nieuw station worden reizigers verleid om 
anders te reizen. Hierdoor worden knelpunten in de binnenstad en tramlijn 22 aangepakt, 
maar ook de fietsknelpunten rondom Utrecht CS. Deze knelpunten worden hiermee opgelost. 


3. De combinatie van beide maakt een versterking van de modal shift naar duurzame 
mobiliteitsvormen mogelijk en biedt ruimte voor (noodzakelijke) groei op het nationale 
wegennet. Samen met maatregelen als parkeerbeleid, parkeren op afstand, 
werkgeversaanpak en fietsmaatregelen leidt dit tot 14% minder motorvoertuigen in de 
ochtendspits.


Oplossend vermogen in termen van reistijdeffecten


De reistijdeffecten als gevolg van de propositie zijn tweeledig:


Verbetering van reistijden op regionaal en nationaal niveau:
Verbetering van reistijd omdat de Schaalsprong OV grote groepen reizigers een snellere verbinding 
biedt. De precieze reistijdwinst is afhankelijk van keuzes in de planuitwerking voor een tracé en 
inpassing. Ingezoomd op reizigersgroepen en tracés is de reistijdwinst ten opzichten van de huidige 
situatie indicatief als volgt:


1. Reizigers uit de richting Arnhem / Den Bosch richting USP of Westraven en verder (en 
omgekeerd) profiteren van een kortere treinverbinding en een snellere reistijd in het regionaal 
OV. Totale reistijdverbetering van deur-tot-deur is 13-15 minuten richting USP en 6-8 minuten 
naar Westraven. 


2. Reizigers uit de richting Amsterdam en Den Haag die via het knooppunt Utrecht CS richting 
USP en reizen zijn via Lunetten-Koningsweg enkele minuten sneller dan via Utrecht CS.  







3. Reizigers vanuit Nieuwegein naar het centrum van Utrecht profiteren van de Merwedelijn door 
reistijdwinst van 4 tot 6 minuten.  


4. Reizigers van het tracé richting Papendorp profiteren vooral van een betrouwbaardere reistijd 
en dus geen verslechtering van de reistijd i.v.m. knelpunten van de infrastructuur bij de Van 
Zijstweg (zie punt voorkomen van achteruitgang). 


5. Reizigers vanuit Zeist naar USP profiteren van een versnelling van 3 minuten. 


De Waterlinielijn biedt grote groepen reizigers in de regio een nieuwe verbinding die op dit moment 
nog niet in deze vorm bestaat. De beoogde reistijden geven een indruk van de te behalen reistijdwinst. 
Van dubbelstation Lunetten richting USP is +/- 7 minuten, richting Westraven +/- 6 minuten. Ter 
indicatie: de huidige reistijd van Utrecht CS naar USP via de Uithoflijn is +- 17 minuten. 


Het aantal reizigers per corridor is als volgt: USP-Zeist 10.000-18.000; USP-Lunetten/Koningsweg 
35.000; Westraven-Lunetten/Koningsweg 30.000; Merwedelijn tracé MWKZ 25.000; Merwedelijn tracé 
Papendorp 20.000, totaal 100.000 (Bron Regionaal TBOV). 


Voorkomen van achteruitgang:
Zonder de capaciteitsuitbreiding ontstaan op verschillende OV-verbindingen knelpunten als gevolg 
van autonome OV groei én door toename OV gebruik door nieuwe bewoners. Met name in de spits 
leidt dit tot langere wachttijden door volle bussen en trams. Bovendien lopen bussen vertraging op 
door opstoppingen. Ook ontstaan grotere problemen op knooppunt Utrecht CS. Reizigers kunnen 
bijvoorbeeld hun fiets niet of verder weg parkeren en er ontstaan opstoppingen bij de (trappen naar) 
tramperrons.  De reeds gesignaleerde knelpunten leiden tot toenemend reistijdverlies en 
leefbaarheidsproblemen in de stad.


Alternatieve locaties voor woningbouw


De vraag die het CPB opwerpt is of ook alternatieve locaties voor woningbouw in zicht zijn, inclusief 
kosten voor ontsluiting. 


Rijk en regio hebben in “Utrecht Nabij” vastgelegd om de verstedelijkingsopgave bij voorrang een plek 
te geven op binnenstedelijke locaties (en) nabij OV-knopen. Als deze locaties niet tot stand komen, 
dan zijn er twee mogelijke alternatieven:


1. Meer gebruik maken van regionale OV-knopen en andere binnenstedelijke locaties. In 
Uned/MIRT, REP en RSU zijn deze locaties echter al maximaal benut, conform de 
bovenstaande methodiek. Hier zijn geen significante aantallen woningen te bouwen


2. Buitenstedelijke locaties binnen of buiten de regio Utrecht. Deze locaties vragen echter om 
extra mobiliteitsmaatregelen, leiden tot meer CO2, geluid en fijnstof. Bovendien zijn deze 
locaties vaak ook niet mogelijk binnen bestaande regelgeving van Rijk en provincie (Groene 
Hart, rode contouren) of leiden tot maatschappelijke kosten in de vrom van minder 
woningaanbod op gewenste locaties en hogere woningprijzen door beperkt aanbod.


In de maatschappelijke Businesscase ‘Wiel met Spaken’ wordt het tweede alternatief wel genoemd in 
de ‘nulvariant’, maar zijn de bijbehorende kosten nog als PM opgenomen












1. Reistijdwinsten op diverse tracés, volgens de studie van Decisio (2020):  Onze eigen 
berekeningen o.b.v. de vermeldde gegevens wijken af van de becijferde reistijdwinsten van 50 
mln. Graag zouden we inzage krijgen in de berekening van de reistijdwinst per tracé.  In elk 
geval zijn we benieuwd naar volgende: 


a. De Decisio-studie geeft voor de Waterlinielijn geen indicatie van het aantal nieuwe 
reizigers. Is er bij de berekening van reistijdwinsten door Decisio een aanname 
gemaakt over een hoeveelheid nieuwe reizigers?  Het gaat dan om de verwachte 
nieuwe reizigers op elk van de tracés Westraven – Lunetten, Lunetten – USP, en USP – 
Zeist-Noord.


In de Decisio-studie is voor de genoemde tracé uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
o Westraven – Lunetten: totaal aantal reizigers 30.000. Een kwart is nieuwe reiziger 


(aanname), het gaat dus om 22.500 bestaande reizigers met een reistijdwinst per OV van 11 
minuten. 


o Lunetten – USP: totaal aantal reizigers 45.000. Een kwart is nieuwe reiziger (aanname), het 
gaat dus om 33.750 bestaande reizigers die profiteren van een reistijdwinst per OV van 8 
minuten.


o USP – Zeist-Noord: totaal aantal reizigers 40.000. Een kwart is nieuwe reiziger (aanname), het 
gaat dus om 30.000 bestaande reizigers per dag die profiteren van een reistijdwinst per OV 
van 2 minuten. 


Voor de reistijdwinst is door Decisio in deze fase van het proces een zeer grove berekening gedaan. 
Daartoe is gekeken naar de huidige reistijd van begin- tot eindpunt van (een deel van) de OV-
verbinding. Rekening houdend met bijvoorbeeld wachttijd omdat de frequentie in de toekomst flink 
hoger zal liggen.
Omdat veel grote ruimtelijke ontwikkeling langs de lijnen plaats vindt is de aanname gedaan dat een 
deel van de reizigers nieuw is. Hierbij is uitgegaan van een kwart van het totaal aantal reizigers. In de 
berekeningen is geen reistijdwinsteffect opgenomen voor de nieuwe reizigers. 


b. Welke Value of Time is er gebruikt om reistijdwinsten te monetariseren? 


In de berekeningen is gebruikt gemaakt van een gemiddelde Value of Time voor treinreizigers 
afgeleid van de kengetallen van Rijkswaterstaat 
(https://www.rwseconomie.nl/kengetallen/kengetallen-bereikbaarheid-map). Een nadere uitsplitsing 
van de reizigers naar type (WW, zakelijk, overig) was nog niet voorhanden. In de basis gaat het om de 
VoT prijspeil 2010: 


- Woon-werkverkeer: € 11,50
- Zakelijk: € 20,01
- Overig: € 7,00


Deze bedragen zijn op basis van de ontwikkeling van consumentenprijzen en reële 
loonontwikkelingen naar prijspeil 2017 gebracht en vervolgens is voor de ontwikkeling van de VoT 
gebruik gemaakt van interpolaties tussen de VoT’s die RWS op haar site voor meerdere grote 
tijdsblokken geeft. De VoT neemt dus elk jaar toe op basis van prognosewaarden van RWS. De 
monetarisering van de reistijdwinsten begint in de MKBA bij het jaartal 2035. Daar is de gemiddelde 
VoT voor Woon-werk, zakelijk en overig € 17,05. In dat jaar is het reistijdeffect 50 miljoen euro, in de 
jaren daaropvolgend neemt dat effect toe, met verloop van de prognoses. 


2. Reizigers per tracé: er lijken grote verschillen te zijn in het aantal reizigers per tracé zoals deze 
genoemd worden in de Decisio-studie enerzijds en het voorstel anderzijds (voetnoot 7, p.19). 
Zijn de aantallen die het voorstel noemt op basis van nieuwe inzichten, en hoe beïnvloedt dit 
de reistijdwinsten zoals die berekend zijn in de Decisio-studie?



https://protect-de.mimecast.com/s/JG2JC57BwgfDy1puLpIFD?domain=eur03.safelinks.protection.outlook.com





De aantallen in het de propositie gaan alleen over reizigers van de nieuwe lightraillijnen 
Waterlinielijn en Merwedelijn. Figuur 4.2. in het Decisio rapport geeft een overzicht van alle 
reizigersstromen in het netwerk zoals opgenomen in TBOV Midden Nederland. Daarin zijn ook 
reizigers van andere OV-lijnen meegenomen, die in de meeste gevallen wel profiteren van ingrepen 
in de infrastructuur, maar niet direct onderdeel zijn van deze propositie. Voor de reistijdeffecten en 
het aandeel nieuwe reizigers in het Decisio rapport gaat het om een grove inschatting die in een 
verkenning nader uitgewerkt dienen te worden. 


Tegelijkertijd laat het rapport ook zien dat er in verdere verkenning van het voorstel er nog kansen 
bestaan om het OV-gebruik verder te bevorderen door slim aantakken van andere busverbindingen 
op de lightraillijnen om zo het rendement van de investeringen te verhogen. Dat heeft vooral 
positieve gevolgen voor Merwedelijn (tak Europalaan en Papendorp) en de verbinding Zeist-Noord.  


In de rapportage van Decisio is geen uitvoerige gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op de baten zoals 
opgenomen onder het kopje ‘Netwerkeffecten HOV’. Het saldo kosten en baten bij de berekende 
variant bedraagt ruim 1,3 miljard. Ook zonder (een deel van) deze baten van netwerkeffecten mee te 
nemen levert het project een positieve kosten baten verhouding op. Belangrijke reden hiervoor zijn 
de forse baten gevolg van de verstedelijkingsopgave die samenhangt met de infra-investeringen. 


3. Tracé USP-Zeist:  eerder is door jullie aangegeven dat het mogelijk is om natuur bij landgoed 
Oostbroek te sparen. 


a. Van welk tracé is er uitgegaan in het voorstel, en is er een schatting gemaakt van de 
meerkosten wanneer een natuursparend tracé zou worden gekozen? 


b. Wat zijn de precieze knelpunten bij de kruising met de ecopassage onder A28 : leidt 
dit tot extra inpassingskosten?


Deze vraag betreft gedetailleerde inpassingsvragen die in een vervolgfase via een eventuele MIRT 
verkenning nader zullen worden bestudeerd en afgewogen.


Voor de propositie is een raming opgesteld waar kosten voor inpassingsmaatregelen globaal in zijn 
opgenomen. Sindsdien zijn inzichten beschikbaar gekomen van een aantal nieuwe studies, zoals de 
Arcadis rapportages “Doortrekken Uithoflijn naar Zeist en Amersfoort”  en “verbinding USP naar 
Mooi Zeist”. Deze inzichten laten zich als volgt samenvatten in antwoord op de gstelde vragen.: 


A) In de doorrekening van TBOV en de kostenraming voor de propositie is (in 2019) uitgegaan 
van een tracé direct naast de A28. De recente rapportage “Doortrekken Uithoflijn naar Zeist 
en Amersfoort” brengt alternatieve varianten in beeld via de provinciale weg N237 en ten 
zuiden van landgoed Oostbroek. Door de ov-verbinding tussen USP en Zeist strak te 
bundelen met andere, reeds aanwezige, doorsnijdingen zoals de A28 of de N237, verwachten 
we minimale aantasting van waarden van het Unesco genomineerde werelderfgoed van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie of de natuur. Uit de recente studie ‘Verbinding USP Naar Mooi 
Zeist’ komt naar voren dat de meerkosten van een route via de N237 ongeveer 60 miljoen 
bedragen. 


B) Bij de ecopassage is een viaduct nodig en is natuurcompensatie noodzakelijk. In de ramingen 
tbv de groeifondspropositie zijn dergelijke inpassingsmaatregelen indicatief opgenomen. Een 
nadere toelichting op de knelpunten zijn opgenomen in de genoemde rapportages. 








  Bestuurskern
Directie Openbaar Vervoer en 
Spoor / Beleid en Omgeving


Den Haag


Contactpersoon
P.M. Moorrees


M  06-31007725
pieter.moorrees@minienw.nl


Datum
20 januari 2021


Pagina 1 van 9


Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds 
inzake propositie A VII: Schaalsprong OV en 
verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht


Inleiding
Op 14 januari hebben de ministers van Financiën en EZK de Kamer geïnformeerd 
over de ingediende proposities bij het Nationaal Groeifonds (NGF). Op 18 januari 
heeft de staf van het NGF sets verzonden met vragen over de ingediende 
proposities met het verzoek om deze voor 22 januari te beantwoorden. Met oog 
op de korte deadline en in overleg met de staf van het NGF is op 19 januari een 
gecomprimeerde set vragen ontvangen. 


Onderstaand memo beantwoordt de set vragen zoals ontvangen op 19 januari. 
Voor de beantwoording van de uitgebreidere set vragen streven wij ernaar om 
deze uiterlijk 29 januari te beantwoorden. Bij de beantwoording van de vragen 
van de staf van het NGF is gebruik gemaakt van de antwoorden zoals die eerder 
gegeven zijn in antwoord op de vragen van het CPB. 


Enige opmerkingen vooraf: 
- we hebben de (sub)vragen voorzien van nummers en letters; dit 


vergemakkelijkt nader overleg over vragen en antwoorden; 
- de titel van voorstel A VII is “Schaalsprong OV en verstedelijking in de 


Metropoolregio Utrecht” (vergelijkbaar met de schaalsprongproposities die 
ingediend zijn door MRA en MRDH);


- de namen van de deelnemers aan het overleg op 9 februari zullen zo snel 
mogelijk gedeeld worden met de staf NGF.


Beantwoording vragen ontvangen 19 januari 2021


A7 Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht


1. Is het probleem duidelijk?


Het probleem is duidelijk: in de Metropoolregio Utrecht zijn de nationale spoor- 
en wegennetwerken kwetsbaar en is de woningmarkt oververhit. Deze propositie 
adresseert de bereikbaarheids- en verstedelijkingsopgave, maakt verdere groei 
van innovatie-hotspot Utrecht Science Park mogelijk en vergroot zo de 
agglomeratiekracht van de regio – en daarmee de groei van het bruto regionaal 
product. Dit vertaalt zich (zoals in de propositie vermeld) in vier concrete doelen: 
a) vermindering van congestie op de ring Utrecht, b) ontlasten van station 
Utrecht CS, c) ruimte voor groei van science gerelateerde werkgelegenheid op het 
USP, en d) mogelijk maken van 60.000 woningen en 50.000 arbeidsplaatsen.
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a. In hoeverre is het vergroten van de agglomeratiekracht c.q. structureel 
verhogen van het BBP een doelstelling en waaruit kan dit worden 
opgemaakt?


Het vergroten van de agglomeratiekracht, en daarmee de groei van het bruto 
regionaal product, is doelstelling van deze propositie. Dit doel wordt geschraagd 
door de bereikbaarheids- en verstedelijkingsopgave van de Metropoolregio 
Utrecht te adresseren. Zoals verwoord in de propositie: dichtheid en massa 
dragen in de productiesfeer (innovatie, economie en werkgelegenheid) bij aan het 
versterken van het verdienvermogen van de economie. Overheidsbeleid dat zich 
richt op een cluster van kennisintensieve steden is welvaartsverhogend omdat 
deze steden dan groter kunnen worden en daarmee de agglomeratievoordelen 
beter kunnen benutten. Vergroting van stedelijke dichtheid versterkt de kansen 
op effectieve 'sharing, matching & learning', de drivers achter regionaal-
economische groei.


Specifieker: de propositie kapitaliseert de onderbenutting van het economisch 
potentieel van de Metropoolregio Utrecht. De regio heeft een uitmuntende 
uitgangspositie met ruim voldoende hoogwaardige economische inputfactoren. 
Meer economische groei zou gecreëerd kunnen worden als die — letterlijk — 
beter met elkaar verbonden zouden zijn. Hoogwaardige OV-verbindingen maken 
intensievere verstedelijking (meer woningbouw) mogelijk en ontsluiten 
economische kerngebieden beter waardoor agglomeratie-effecten ontstaan. Door 
reductie van zoekkosten, versterking van het innovatiepotentieel binnen 
hoogwaardige kennismilieus, en valorisatie met het aantrekken van R&D-
intensieve “leaders” zullen meer arbeidsplaatsen gecreëerd worden en ontstaat 
meer waarde.


Structureel hogere groei van het bruto regionaal product werkt door in structurele 
groei van het bruto binnenlands product: de Metropoolregio Utrecht is goed voor 
ongeveer 10% van het Nederlands bbp. Een verhoging van het brp met 2% is 
een verhoging van het bbp met 0,2%. 


Ook vanuit duurzaamheidsperspectief is de propositie belangrijk: in de door Rijk 
en regio opgestelde ontwikkelstrategie “Utrecht Nabij” leidt het 
verstedelijkingsmodel tot grotere positieve effecten op CO2 reductie, leefbaarheid 
en natuur dan alternatieven. De lightrailverbindingen maken een cruciaal 
onderdeel uit van deze strategie.


2. In hoeverre zijn verdergaande infrastructurele aanpassingen noodzakelijk?


Een gelijktijdige aanpak van doorstroming nationale netwerken, de grote 
verstedelijkingsopgave, en het versterken van het economisch cluster, en dit alles 
op een toekomstbestendige en duurzame wijze, maakt vergaande infrastructurele 
aanpassingen noodzakelijk.


In de NMCA (2017) is benoemd dat Noordwest Nederland een landsdeel is dat 
sterk groeit in alle scenario’s. De NMCA identificeert verschillende knelpunten in 
en rondom Utrecht. Het gaat hier om zowel het nationale spoor- en wegennet 
maar ook om problemen rondom Utrecht CS en in het Utrechtse tram en 
busnetwerk (Binnenstadscorridor Utrecht Centraal– Zeist; Lijn 28 Utrecht 
Centraal – De Uithof; Busbaan door De Uithof (Utrecht Science Park); Uithoflijn 
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(tramlijn 22); en de Van Zijstweg). De werkelijke groei was hier aanmerkelijk 
hoger (3 tot 9%) dan voorzien in de NMCA (tot 3%). 


Voor het nationale knooppunt Utrecht CS geldt dat verschillende modaliteiten 
samenkomen; trein, tram, bus, fietsers, voetgangers, auto’s en taxi’s. Verdiepend 
onderzoek naar dit NMCA knelpunt heeft inzicht gegeven in de zwakke schakels in 
en rondom Utrecht CS. De verwachting is dat zonder maatregelen deze 
knelpunten zich in de komende jaren steeds nadrukkelijker manifesteren als 
gevolg van de groeiende vervoersvraag van, naar en via Utrecht CS. 


Ook voor het nationale wegennet zijn er diverse knelpunten opgenomen in de 
NMCA. Zo ontstaan er bij ongewijzigd beleid knelpunten op de ring Utrecht, met 
name op de A12. De verlieskosten rondom Utrecht in 2040 bedragen tussen 60 
en 190 miljoen euro per jaar (NMCA).


3. Welke verkeersmodellen zijn gebruikt voor de probleemanalyse en de 
bepaling van de effectiviteit van het project?
a. Welke verkeer- en vervoersmodellen zijn gebruikt om de problemen voor 


het OV, de effectiviteit van het project voor het OV en de baten van het 
project voor het OV en de weg te voorspellen? Zijn de rapportages 
beschikbaar? Wat is het oordeel erover van NS en GVU?


Er is gebruik gemaakt van het Verkeermodel Regio Utrecht (VRU). Dit model is 
uitgebreid gevalideerd op basis van OViN-data en tellingen en afgestemd op het 
verkeersmodel NRM West-Nederland van Rijkswaterstaat. De rapportages kunnen 
beschikbaar worden gemaakt. 


Net zoals dat het geval is bij andere ingediende infrastructurele proposities, zal 
bij toekenning van middelen uit het Nationaal Groeifonds deze propositie nog veel 
diepgravender ontwikkeld worden aan de hand van de bekende systematiek van 
de MIRT Verkenning. Dat is hoe het systeem werkt: alleen bij zicht op minimaal 
75% van de financiering kan een MIRT Verkenning gestart worden. Passend bij 
de fase van MIRT Verkenning is om vanuit de breedte (via zeef nul, één en twee) 
te trechteren naar een voorkeursvariant; rapportages worden dan steeds 
gedetailleerder en alle relevante stakeholders worden uiteraard betrokken. 


In het gebiedsgericht ontwikkelprogramma ‘U Ned’ zijn naast de ministeries van 
IenW, BZK en EZK, de Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht ook NS, ProRail 
en Rijkswaterstaat deelnemende partijen. Zij zijn betrokken bij het ontwikkelen 
van OV-voorstellen voor de Metropoolregio Utrecht, en onderschrijven de 
doelstelling om Utrecht CS te ontlasten door de ontwikkeling van regionaal HOV, 
en om de Ring Utrecht te ontlasten, onder andere door een mobilteitstransitie van 
auto naar OV en fiets te stimuleren. Anders dan in de MRA en MRDH kent de MRU 
geen eigen stadsvervoersbedrijf (meer; het GVU is in 2007 verkocht). Naast de 
Gemeente Utrecht zijn de verantwoordelijke OV-autoriteiten voor het tram- en 
busvervoer (provincie Utrecht) en voor het hoofdrailnet (I&W) direct betrokken 
bij het opstellen van deze propositie. In deze fase van projectontwikkeling is deze 
propositie nog niet ter beoordeling aan NS, ProRail en RWS ter beoordeling 
voorgelegd; wel zijn over onderdelen van de propositie al meermaals contacten 
(en soms ook gezamenlijke studies) geweest met genoemde organisaties.


4. In hoeverre is sprake van de meest geëigende oplossing?
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a. Welke alternatieve oplossingen zijn bestudeerd en waarom zijn deze 
afgevallen? Hoe verhouden zich de kosten en baten (financieel en 
maatschappelijk) van dit voorstel tot die van alternatieve oplossingen?


Er is breed onderzoek gedaan naar potentiële oplossingsrichtingen voor de 
uitbereiding van het OV-netwerk. Alternatieve oplossingsrichtingen die 
bijvoorbeeld zijn onderzocht zijn het opwaarderen van diverse stations buiten de 
gemeente Utrecht (Houten, Bunnik en Bilthoven) in combinatie met nieuwe 
regionale OV-ring en een lightrailnetwerk volledig gericht op Utrecht Centraal. 


Deze oplossingsrichtingen zijn onder andere getoetst op het effect op NMCA 
knelpunten (waaronder Utrecht Centraal), op bereikbaarheid (economisch en 
sociaal), technische maakbaarheid, exploitatie, reizigersopbrengsten en 
benodigde investeringen. De effectiviteit van deze oplossingsrichtingen was lager 
dan de voorgestelde schaalsprong OV. Reizigersstromen op de hoofdverbindingen 
zijn te groot om te faciliteren door een grotere inzet van busvervoer. 


Een lightrailnetwerk volledig gericht op Utrecht Centraal vraagt hogere 
investeringskosten door de hoge inpassings- en faseringskosten in hoogstedelijk 
gebied. In dat scenario is namelijk ter hoogte van Utrecht Centraal en de 
binnenstadsas een ondergrondse tunnel noodzakelijk want de binnenstad kan 
grote vervoerstromen niet accommoderen; zeker niet in combinatie met de 
groeiende stroom fietsers. De technische haalbaarheid van een dergelijke tunnel 
is zeer complex en de planuitwerking kost daardoor meer tijd. Realisatie zou voor 
jarenlange overlast voor regionale en landelijke OV-reizigers zorgen 
(verminderende capaciteit Utrecht CS).


Investeren in capaciteitsuitbreiding Ring Utrecht is (deels) voorzien door het 
recent genomen Tracébesluit A27. In het MIRT onderzoek ‘Utrecht Nabij’ zijn 
nieuwe snelwegen rond de stad Utrecht (bypass A2; parallelontsluiting A12) of 
verder weg in de regio (opwaardering N wegen) genoemd als mogelijke 
toekomstige infra-investeringen. Deze zijn (nog) niet nader uitgewerkt, omdat 
maatschappelijke (leefbaarheid, duurzaamheid) en financiële kosten hoog zullen 
zijn ten opzichte van de verwachte baten, en ook omdat deze alternatieven zich 
slechter verhouden tot de geambieerde intensieve verstedelijking ten opzichte 
van deze propositie. 


b. In hoeverre is sprake van een ontlasting van Utrecht CS en in hoeverre is 
sprake van juist een toename van reizigers naar Utrecht CS? Welke 
verklaringen kunnen hiervoor worden gegeven? Wat is het oordeel van 
NS hierover?


Met de maatregelen is het mogelijk om de groei in de regio mogelijk te maken én 
de focus van de verwachte reizigersgroei op Utrecht CS te verleggen van in- en 
uitstapstation naar (internationaal) overstapknooppunt. Het resultaat is een 
toename van het aantal overstappen binnen het treinsysteem (+50%) en een 
afname van knelpunten in de directe stationsomgeving door andere routekeuzes 
van bus- en tram reizigers (–20% in- en overstappers tussen bus en tram; –45% 
inclusief overstappers bus/tram naar trein) De effecten worden mede bepaald 
door de verbeteringen in het spoornetwerk vanuit de landelijke visie om de 
hoofdknopen te versterken.
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Net zoals in andere metropoolregio’s in Nederland is in de Metropoolregio Utrecht 
een ontwikkeling gaande van een mono-centrisch mobiliteitssysteem naar een 
polycentrisch systeem. In het verleden is met de ontwikkeling van Randstadrail 
ingezet op een stervormig systeem met Utrecht Centraal in het hart. In dat 
treinsysteem zit nog enige ruimte voor groei, maar de grenzen komen in zicht. 
Voor aan- en afvoer van reizigers in de stedelijke omgeving rondom Utrecht 
Centraal zijn de grenzen nu al zichtbaar: er is nauwelijks nog ruimte voor meer 
bussen, trams en fietsen.


Zie het antwoord bij vraag 3a voor de betrokkenheid van NS. 


c. Hoeveel extra OV-gebruik levert het project op en welk deel daarvan is 
afkomstig van resp. fiets, bestaand OV en auto? 


Het OV-aandeel neemt met deze ingrepen provinciebreed toe met 12% in 2040. 
De lightrailverbindingen bedienen meer dan 100.000 OV reizigers per dag. Welk 
deel van die toename toe te wijzen is aan veranderd mobiliteitsgedrag (auto, 
fiets) is voor de lightraillijnen nu niet berekend.


Voor de stad Utrecht als geheel is in het kader van het Mobiliteitsplan 2040 in 
beeld gebracht hoe de modal split zich ontwikkelt tussen 2015 en 2040. Daarbij is 
onderscheid gemaakt tussen een scenario ongewijzigd beleid (referentie), en een 
scenario gewijzigd beleid (uitvoering van het Mobiliteitsplan, waaronder de twee 
lightrail lijnen). Voor alle afzonderlijke stappen is inzichtelijk gemaakt wat de 
effecten zijn. 


De realisatie van de twee lightrailverbindingen uit de propositie maken onderdeel 
uit van stap 3 ‘Netwerken op orde’, en de onderliggende cijfers bij deze stap laten 
een toename zien van ruim 30.000 OV verplaatsingen per etmaal. Tegelijk neemt 
het aantal autobewegingen af met meer dan 40.000. De cijfers hebben 
betrekking op het gebied binnen de Ring Utrecht.


d. Welke delen van het wegennet met knelpunten worden verlicht als gevolg 
van het project? Wat is het oordeel van RWS hierover?


De propositie richt zich op vermindering van congestie op de Ring Utrecht (tussen 
knooppunten Oudenrijn en Rijnsweerd) van 5 tot 14 procent minder 
motorvoertuigen in de ochtendspits ten opzichte van een autonoom 
groeiscenario, mede afhankelijk van flankerende beleidsmaatregelen. 


De effecten van de lightraillijnen op het wegennet zijn doorgerekend in 
combinatie met een pakket flankerende maatregelen. Uit de berekeningen blijkt 
dat – indien alleen de effecten van de netwerkaanpassingen in aanmerking 
worden genomen – in 2040 een reductie van het autoverkeer in de ochtendspits 
van 5% op de Ring Utrecht in 2040 optreedt ten opzichte van het 
referentiemodel. Als ook de maatregelen behorende bij de 4 andere stappen 
worden uitgevoerd, is een totale reductie van 14% in de spits en 5% op 
etmaalbasis berekend. Deze percentages hebben betrekking op de Ring Utrecht 
(met inbegrip van de parallelwegen), niet op het gebied binnen de Ring.


Zie het antwoord bij vraag 3a voor de betrokkenheid van RWS.  
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e. Waarom is er geen nul-alternatief (met deze aantallen woningen en 
arbeidsplaatsen plus mobiliteitsmaatregelen) doorgerekend? 


Aan de propositie is een business case toegevoegd, met een nul-alternatief, een 
middenvariant en een doorgroeivariant. Zoals in de propositie vermeld komt de 
middenvariant uit dit onderzoek grotendeels overeen met de lightrailverbindingen 
en de daaraan gekoppelde gebiedsontwikkelingen in het voorstel.  


Alle varianten rekenen met hetzelfde aantal woningen en arbeidsplaatsen. In het 
nulalternatief is verondersteld dat een groter deel van deze woningen en 
arbeidsplaatsen buiten de stedelijke agglomeratie van Utrecht worden 
gerealiseerd (zoals gebruikelijk op een niet nader gespecificeerde plek). Omdat 
deze locaties in de business case niet nader zijn gedefinieerd, zijn ook geen 
aanvullende ingrepen in het mobiliteitssysteem of de openbare ruimte 
verondersteld. Bijbehorende kosten zijn dan ook als PM opgenomen. Dit sluit aan 
bij de MKBA-leidraden die voorschrijven een beleidsarm nul-alternatief te 
hanteren.


5. In hoeverre is sprake van soberheid en doelmatigheid?
a. Hoeveel extra OV-gebruik (extra OV-reizen) komt tot stand door de 


nieuwe OV-lijnen, op de lijnen zelf en in totaal? Welke uitgangspunten 
zijn daarbij gehanteerd? Wat is de kostendekkingsgraad van de nieuwe 
OV-lijnen? Welke delen zijn (meer) kostendekkend, welke minder? Wat is 
het oordeel hierover van NS en GVU?


In de propositie is naar huidige inzichten de meest effectieve oplossingsrichting 
opgenomen op basis van twee vrijliggende lightraillijnen. Zoals aangegeven bij 
het antwoord op vraag 3a zal bij toekenning van middelen uit het Nationaal 
Groeifonds deze propositie veel diepgravender ontwikkeld worden aan de hand 
van de bekende systematiek van de MIRT Verkenning. Bij die fase van 
projectontwikkeling zal deze oplossingsrichting verder uitgewerkt worden in 
maatregelen (inclusief exploitatie), en ook soberder varianten. Zonder dat deze 
op dit moment nader uitgewerkt zijn kan daarbij gedacht worden aan uitvoering 
van (delen van de) Waterlinielijn in de vorm van een vrijliggende busbaan; een 
deeloplossing voor station Lunetten/Koningsweg (sprinterstation of gecombineerd 
sprinter/IC per corridor); of uitvoering van de Merwedelijn in de vorm van een 
vrijliggende en deels ongelijkvloerse busbaan in combinatie met versnellen van 
het tracé van de huidige SuNijlijn. Overigens zullen ook bij deze uitvoeringen 
inpassingsvraagstukken belangrijkste kostenposten vormen. 


Benadrukt dient te worden dat bij een soberder uitvoering de schaalsprong die 
beoogd wordt met betere verbindingen en significant meer woningbouw, die via 
agglomeratie-effecten leiden tot creatie van arbeidsplaatsen en structureel meer 
economische groei, niet gerealiseerd zal worden. Met andere woorden: hoe 
minder groot de schaalsprong, hoe minder toekomstbestendig de oplossing, en 
hoe groter het risico dat op relatief korte termijn toch weer extra investeringen 
gedaan zullen moeten worden. Dat zou geen efficiënte aanwending van schaarse 
middelen zijn. 
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Met de lightraillijnen zijn per deeltracé de volgende reizigersaantallen voorzien: 
- Waterlinielijn


USP-Zeist 10.000-18.000 
USP-Lunetten/Koningsweg 35.000 
Westraven-Lunetten/Koningsweg 30.000 


- Merwedelijn
Tracé Merwedekanaalzone 25.000 
Tracé Papendorp 20.000 


Vanaf 20.000 reizigers is lightrail een (ruimtelijk)efficiënte vervoervorm. De 
aantallen die verwachten worden op deze lijnen komen in aanmerking voor 
lightrail en sluiten aan bij de gangbare kentallen in Nederland. Daarbij wordt de 
exploitatie geoptimaliseerd door het aantakken van bussen op knooppunten in 
het netwerk waardoor de meerkosten gecompenseerd worden. 


Zie het antwoord bij vraag 3a voor de betrokkenheid van NS (en GVU). 


6. In hoeverre is sprake van een duidelijke mijlpalen? 


In de propositie zijn drie belangrijke mijlpalen voor de lightraillijnen opgenomen, 
te weten: 1) start planuitwerking (2021), 2) start bouw (2028) en 3) 
ingebruikname (2034). Een andere mijlpaal is een besluit over de IC status van 
station Lunetten-Koningsweg (uitkomst MIRT verkenning “OV en Wonen” eind 
2022, in combinatie met de uitwerking van het Toekomstbeeld OV).


Mijlpalen en fasering zijn voorwaardelijk voor de fasering van de 
gebiedsontwikkelingen zoals die zijn opgenomen “Utrecht Nabij” (het door Rijk en 
regio vastgestelde ontwikkelperspectief voor de Metropoolregio Utrecht). Daarbij 
gaat het met name om ontwikkelingen in de A12 zone, rondom station 
Lunetten/Koningsweg en rondom Utrecht Science Park/Rijnsweerd. Nadere 
uitwerking van het voorstel leiden tot een andere fasering van deeltrajecten.


7. In hoeverre is sprake van mogelijkheden voor fasering van de realisatie? 


Fasering is mogelijk door de lightrailverbindingen in de tijd stapsgewijs aan te 
leggen, zowel in de tijd als in dimensionering. Mogelijke opties en hun effecten 
zijn (in willekeurige volgorde): 


Merwedelijn
- Merwedelijn later in de tijd. Nieuwe plannen in Utrecht Zuidwest (laatste fase 


Merwedekanaalzone) en start A12 zone (samen tot 30.000 woningen) worden 
met deze oplossing op de lange baan geschoven. Ook de mobiliteitstransitie 
met verschuiving van autogebruik naar OV stagneert in de zuidflank van de 
regio.


- Bestaande busverbindingen op de Merwedelijn geschikt maken voor 
toekomstige lightrail, inclusief enkele ongelijkvloerse oplossingen. Dit kost per 
saldo meer doordat er twee keer gebouwd moet worden. Een stadsdeel wordt 
2x langdurig in onderhoud genomen, wat een verkeersinfarct veroorzaakt, de 
bereikbaarheid met openbaar vervoer onder druk zet, en de leefbaarheid 
ondermijnt. 


- Latere aanleg gedeelte Merwedelijn richting Papendorp. Voorwaarde hiervoor 
is een tijdelijke eindpunt voor de tram in Kanaleneiland en dat de 
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businfrastructuur beschikbaar blijft om tussen Kanaleneiland en Utrecht CS 
bussen te laten rijden. 


- De benodigde versnelling in Nieuwegein kan eventueel later in de tijd, maar 
levert een kleine kostenbesparing op.


Waterlinielijn
- De Waterlinielijn kan eerst worden aangelegd als vrije, vertrambare 


infrastructuur voor bus, en in een latere fase worden omgebouwd naar 
lightrail. 


- Het doortrekken naar Zeist-Noord kan later in de tijd. Gevolg is dat aantal 
bussen op NMCA knelpunten binnenstadsas en USP hoog blijft. 


- Deeltracés Lunetten/Koningsweg-USP en Lunetten/Koningsweg–Westraven) 
gefaseerd aanleggen. Deze optie is weinig realistisch. Het aantal reizigers van 
de lightrailverbinding loopt sterk terug. Daarnaast is hiervoor infrastructuur 
nodig om trams te laten keren. 


Station Lunetten/Koningsweg
- Latere aanleg station Lunetten Koningsweg. Hierdoor neemt het aantal OV 


reizigers op de Waterlinielijn af met 25.000 reizigers. Door de fors lagere 
reizigersaantallen is het te mogelijk om de Waterlinielijn eerst als  busbaan 
aan te leggen tot het station gerealiseerd is. Dit leidt echter wel tot minder 
ontlasting van Utrecht Centraal. 


- Station Lunetten-Koningsweg als sprinterstation, later als IC station. 
Benodigde spoorinfrastructuur is vergelijkbaar, dit betekent inefficiënte 
investering. Fasering in dienstregeling (eerst sprinter, dan IC) kan wel.


Fasering van de realisatie zal er toe bijdragen dat de bestaande grote druk op de 
woningmarkt in de regio niet zal verminderen, hetgeen de druk zal verhogen om 
ontwikkeling van andere (meer perifere) gebieden versneld uit te voeren. Het 
effect daarvan zou dubbel negatief voor de regio (en voor Nederland) uitpakken: 
de beoogde agglomeratie-effecten zullen in veel mindere mate gerealiseerd 
worden en voorspelde mobiliteitsknelpunten op nationale weg- en treinsystemen 
in de regio Utrecht zullen zich versneld en in zwaardere vorm manifesteren. 


8. In hoeverre zijn (cruciale) stakeholders betrokken? Welke risico’s zijn op dit 
vlak aanwezig?
a. Nieuw IC-station Lunetten-Koningsweg: is sprake van voldoende nieuwe 


instappers op zowel dit station als in totaal en is het nieuwe station 
inpasbaar in de dienstregeling? Wat is het (tussen)oordeel van NS 
hierover? 


b. Nieuw IC-station Lunetten-Koningsweg: zijn aanvullende infrastructurele 
ingrepen noodzakelijk in het hoofdspoor? Wat is het (tussen)oordeel van 
ProRail hierover?


Er zijn nog geen bindende afspraken gemaakt over de IC-status van Lunetten-
Koningsweg; de IC-status is onzeker. In samenwerking met ProRail en NS vinden 
nadere analyses plaats. Rijk en Regio verwachten nadere uitspraken over de 
haalbaarheid te doen na vaststelling van de zgn. Ontwikkelagenda Toekomstbeeld 
OV (in 2021) en gericht onderzoek naar de IC-status in het kader van de lopende 
MIRT-verkenning (uitkomst in 2022).


In combinatie met aanleg van de Waterlinielijn komt het berekend aantal in- en 
uitstappers op station Lunetten-Koningsweg overeen met andere grotere IC 
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stations en zou het station kunnen horen bij de 10 drukste stations. Zonder deze 
nieuwe, hoogwaardige OV-verbinding naar USP en naar de A12-zone heeft het 
station onvoldoende potentie om een IC-bediening te verantwoorden.  


Voor een IC-station zijn aanvullende investeringen nodig op de corridor 
Amsterdam-Utrecht-Arnhem (de Koningsweg-kant van het station): dit zou deels 
viersporig moeten worden uitgevoerd. De verwachting is dat een IC-stop zowel 
logistiek als qua vervoerwaarde haalbaar is als de infrastructuur is aangepast. 
Voor de corridor Amsterdam-Utrecht-Den Bosch (de Lunetten-kant van het 
station) is de investering om het station geschikt te maken om IC-treinen te laten 
halteren relatief klein (viersporigheid is aanwezig), maar is de logistieke 
inpasbaarheid van een extra IC-stop complex en daarmee is de haalbaarheid nog 
onzeker.


Zie het antwoord bij vraag 3a voor de betrokkenheid van NS en ProRail. 


- x – x – x - 








1


Woord vooraf


Zoals in het vooruitzicht gesteld in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds 
inzake propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” d.d. 20 
januari treft u onderstaand antwoorden op de uitgebreide set van vragen. Leidend voor de 
antwoorden is de propositie zoals die is ingediend. Veel van onderstaande vragen zijn abstract of 
gedetailleerd en vereisen nader onderzoek om daar een goed onderbouwd antwoord op te kunnen 
geven – zoals gebruikelijk in deze fase van projectontwikkeling. In de Nederlandse systematiek van 
grootschalige infra-ontwikkeling is het pas bij zicht op minimaal 75% van de financiering dat een 
MIRT Verkenning gestart kan worden, en in die projectfase vanuit de breedte te trechteren naar een 
voorkeursvariant; rapportages worden dan steeds gedetailleerder en alle relevante stakeholders 
worden uiteraard betrokken. 


Over betrokken organisaties: in het gebiedsgericht ontwikkelprogramma ‘U Ned’ zijn naast de 
ministeries van IenW, BZK en EZK, de Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht ook NS, ProRail en 
Rijkswaterstaat deelnemende partijen. Zij zijn betrokken bij het ontwikkelen van OV-voorstellen 
voor de Metropoolregio Utrecht, en onderschrijven de doelstelling om Utrecht CS te ontlasten door 
de ontwikkeling van regionaal HOV, en om de Ring Utrecht te ontlasten, onder andere door een 
mobilteitstransitie van auto naar OV en fiets te stimuleren. Anders dan in de MRA en MRDH kent de 
MRU geen eigen stadsvervoersbedrijf (het GVU is in 2007 verkocht). Naast de Gemeente Utrecht zijn 
de verantwoordelijke OV-autoriteiten voor het tram- en busvervoer (provincie Utrecht) en voor het 
hoofdrailnet (I&W) direct betrokken bij het opstellen van deze propositie. In deze fase van 
projectontwikkeling is deze propositie nog niet aan NS, ProRail en RWS ter beoordeling voorgelegd; 
wel zijn over onderdelen van de propositie al meermaals contacten (en soms ook gezamenlijke 
studies) geweest met genoemde organisaties.


De propositie beoogt een schaalsprong te maken in OV en verstedelijking om in de MRU wonen, 
werken, bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Om een structureel BBP-effect te creëren is 
aanpak om drie redenen noodzakelijk, te weten:


1. Vermijden van congestie op nationale weg- en spoornetwerken:  Utrecht is nationaal knooppunt 
voor economisch verkeer tussen de verschillende landsdelen. Ontlasten van de ring Utrecht en 
Utrecht Centraal Station in een van de snelst groeiende regio’s van Nederland is dan ook van 
nationaal economisch belang.


2. Benutten van agglomeratievoordelen door verdichting: Het bovengemiddeld hoog niveau van 
inputfactoren leidt niet tot een bovengemiddeld hoge output. Agglomeratievoordelen (sharing, 
matching, learning) worden nog onvoldoende benut voor economische groei via innovatie en 
kennisspillovers. Datzelfde geldt voor valorisatie van hoogwaardige kennis.


3. Doorontwikkeling innovatie ecosysteem op Utrecht Science Park: stedelijke verdichting (reductie 
van zoekkosten) en aanleg van lightrail (betere ontsluiting economische kerngebieden) 
versterken het innovatiepotentieel van het hoogwaardige kennismilieu in Utrecht en creëert 
valorisatie met het aantrekken van R&D intensieve “leaders”. Het economisch potentieel wordt 
beter benut, resulterend in een structureel BBP-effect.
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Vragen bij Propositie A7 – “Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht”  


Eerste analyse propositie an sich en in relatie tot het NGF 


Het voorstel is de aanleg van twee lightrailverbindingen in de Metropoolregio Utrecht. Dit hoogwaardig OV moet de 
bereikbaarheid verbeteren, extra woningbouw mogelijk maken en bijdragen aan de creatie van werkgelegenheid, 
waardoor aan de economie een impuls gegeven wordt. Ook ontstaat meer ruimte voor doorgaand verkeer op weg en 
spoor in de regio.


De vraag is vooral a.) in hoeverre met de propositie de bereikbaarheidsproblemen daadwerkelijk 
worden aangepakt (vooral de effectiviteit voor de Ring Utrecht, maar ook voor Utrecht CS), b.) 
in hoeverre de propositie daadwerkelijk leidt tot een structureel hoger BBP en meer 
agglomeratiekracht, c.) in hoeverre de (gehele) propositie nodig is om dit te bewerkstellingen 
en d.) hoeverre een bijdrage uit het NGF in dat geval gerechtvaardigd is.   


Redeneerlijn project: 
- Er is sprake van een forse woningbouwopgave, een OV-systeem en een wegenstructuur dat 


aan zijn capaciteitsgrenzen zit (vooral Utrecht CS en Ring Utrecht), met gevolgen voor de 
economische ontwikkeling van de regio Utrecht; 


- door een forse investering in regionaal/lokaal OV (lightrail) kunnen deze opgaven worden 
opgepakt;


- knelpunten in het OV-systeem en in de wegenstructuur worden opgelost en meer woningen 
en arbeidsplaatsen kunnen worden gerealiseerd (vooral meer binnenstedelijk), wat bijdraagt 
aan het vergroten van de agglomeratiekracht.  


De vraag voor het NGF is:
- In hoeverre worden de problemen (overbelast Utrechts CS en overbelaste Ring Utrecht) 


opgelost met deze propositie?
- In hoeverre is, naast oplossen van vervoersknelpunten en ontsluiten van woningen, sprake 


van een bijdrage aan agglomeratiekracht/BBP?
- Onderbouwing daarbij: hoeveel woningen en arbeidsplaatsen kunnen gerealiseerd worden 


mét en zonder deze propositie? Hoeveel woningen en arbeidsplaatsen kunnen gerealiseerd 
worden met een veel beperktere investering? In hoeverre is sprake van locatieverschillen? 
Wat zijn de BBP-effecten in deze situaties, rekening houdend met de aantallen en 
locatieverschillen?


- Nadere onderbouwing I: hoeveel arbeidsplaatsen (absoluut en procentueel) zijn afhankelijk 
van/sterk gebaat bij goede bereikbaarheid per OV? Hoeveel (absoluut en procentueel) zijn 
gebaat bij deze propositie?


- Nadere onderbouwing II: welke baten zijn aan deze propositie toegekend voor OV 
(reistijdwinsten), auto (vermeden voertuigverliesuren, investeringen en milieu-impact), 
ruimtelijke ordening en economie? Wat is onderbouwing (inclusief gehanteerde 
uitgangspunten voor gebruik van het OV, modal-split) daarbij?   


Aandachtspunten (vetgedrukt):
1. Onderbouwing probleem (aard, omvang, oorzaken, gevolgen);
2. Onderbouwing effectiviteit project (voor OV, weg en agglomeratiekracht/BBP);
3. Gehanteerde uitgangspunten voor probleem en oplossing (model, input, aannames);
4. Specifiek: onderbouwing verwacht gebruik OV;
5. Specifiek: onderbouwing effecten op de weg;
6. Specifiek: onderbouwing arbeidsplaatsen en woningen mét en zonder project (hoeveel, 


waar, redeneerlijn/werking);
7. Onderbouwing doelmatigheid project;
8. Onderbouwing MKBA-score;
9. Onderbouwing BBP-effect.
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I.    Randvoorwaarden


I.1.   Maatschappelijke baten en lasten (oordeel CPB)


Wat is het probleem/marktfalen?


Pakt het voorstel dit probleem aan?


Wat is het effect van het project op het BBP van Nederland (verdienvermogen)?


Zijn er daarnaast gevolgen voor natuur, milieu, gezondheid, etc. (brede baten)?


Is het nodig dat de overheid ingrijpt en heeft dat meerwaarde (legitimiteit)?


Wegen de maatschappelijke baten op tegen de kosten (efficiëntie)?


I.2.   Additioneel aan private investeringen (inclusief 
analyse van optimale financieringsmix en bijdrage NGF)


I.3.   Subsidiariteit
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II.    Structurele BBP-impact


II.1.   Plausibiliteit en potentiële omvang BBP-impact 
(t.o.v. de kosten)


CPB 


Draagt het voorstel bij aan de verhoging van de productiviteit of omvang van 
productiefactoren?


Via welk mechanisme (uit economische literatuur) loopt dit? Welke knelpunten worden 
weggenomen?


a. Hoe en in welke mate draagt het project bij aan verhoging van de productiviteit of de omvang van 
de productiefactoren?


b. In hoeverre is aanpakken van het probleem noodzakelijk voor een structureel BBP-effect?


Zie het ‘Woord vooraf’.  


c. Voor hoeveel arbeidsplaatsen (totaal en procentueel) in en om de stad Utrecht is een goede 
bereikbaarheid met het OV een vereiste? Wat is het aandeel van deze banen in het BBP van de 
Zuidelijke Randstad en van Nederland?


Bij beantwoording van de vraag is de aanname gemaakt met ‘Zuidelijke Randstad’ de ‘regio Utrecht’ 
bedoeld is. 


De regio Utrecht rekent tot 2040 op de creatie van 80.000 extra arbeidsplaatsen; 70.000 daarvan 
zullen in Utrecht stad geaccommodeerd worden (STEC, 2020). Gerekend is met verdeling van 33% 
kantoren, 5% wetenschap, 16% werken vanuit woning en 12% informeel; in totaal 66% van 
toekomstige arbeidsplaatsen, oftewel ruim 50.000, waarvoor in een stedelijke context goede OV-
bereikbaarheid belangrijk is (STEC, 2020). Dit is bovenop het bestaande aantal banen van 550.000 in 
de Utrechtse regio (U16), waarvan voor 360.000 goede OV-ontsluiting van belang is. Het aandeel van 
deze banen in het BBP van de regio en van Nederland is niet nader onderzocht. De provincie Utrecht is 
goed voor iets minder dan 10% van het Nederlands BBP.


d. Voor hoeveel van de arbeidsplaatsen (totaal en procentueel) is een goede bereikbaarheid per OV 
tussen Utrecht-zuid en Zeist (via de Waterlinielijn) een vereiste?


In de invloedssfeer van de geplande Waterlinielijn bevinden zich op dit moment 106.000 OV 
afhankelijke arbeidsplaatsen. Dat is bijna 20 procent van de totale werkgelegenheid in de Utrechtse 
regio. Het project voorziet in het accommoderen van minimaal 39.000 en maximaal 55.000 extra 
arbeidsplaatsen in de directe invloedssfeer van beide lightrailverbindingen. Hiervoor geldt dat 
minimaal 20.000 en maximaal 25.000 arbeidsplaatsen profiteren van verbeterde bereikbaarheid door 
de Waterlinielijn.


e. Voor hoeveel van de arbeidsplaatsen (totaal en procentueel) is een goede bereikbaarheid per OV 
tussen Utrecht-zuid en CS (via de Merwedelijn) een vereiste?


In de invloedssfeer van de geplande Merwedelijn bevinden zich op dit moment 59.000 OV afhankelijke 
arbeidsplaatsen. Dat is ruim 10 procent van de totale werkgelegenheid in de Utrechtse regio. Het 
project voorziet in het accommoderen van minimaal 39.000 en maximaal 55.000 extra 
arbeidsplaatsen in de directe invloedssfeer van beide lightrailverbindingen. Hiervoor geldt dat 



https://www.utrecht10.nl/documenten/economische-positionering/adviesrapporten-werklocaties/
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minimaal 20.000 en maximaal 32.000 arbeidsplaatsen profiteren van verbeterde bereikbaarheid door 
de Merwedelijn.  


f. Voor hoeveel arbeidsplaatsen (totaal en procentueel) in en om de stad Utrecht is een goede 
bereikbaarheid met het OV géén vereiste? Wat is het aandeel van deze banen in het BBP van de 
Zuidelijke Randstad en van Nederland?


Bij beantwoording van de vraag is de aanname gemaakt dat met ‘Zuidelijke Randstad’ de ‘regio 
Utrecht’ bedoeld is. 


De regio Utrecht (U16) telt zo’n 550.000 banen, waarvan zo’n 25% op bedrijventerreinen (137.000 
banen). Voor deze locaties is bereikbaarheid aan hoofdontsluitingen of N-wegen minimaal vereist (en 
sterke voorkeur voor locaties aan A-wegen, in het bijzonder bij buitenlandse vestigingen). 
Desalniettemin geldt ook dat OV-bereikbaarheid voor deze gebieden steeds belangrijker wordt, met 
name voor het personeel (STEC, 2020). Het aandeel van deze banen in het BBP van de regio en van 
Nederland is niet nader onderzocht. De provincie Utrecht is goed voor iets minder dan 10% van het 
Nederlands BBP.


g. Hoeveel extra banen kan het project opleveren? 


Het project voorziet in het accommoderen van 50.000 extra arbeidsplaatsen in de directe 
invloedssfeer van de lightrailverbindingen. Zie voor specificatie tabel bij antwoorden ‘b’ en ‘c’.  


h. Wat is het aandeel van deze extra banen in het BBP van de regio Utrecht en van Nederland?


Het aandeel van deze banen in het BBP van de regio en van Nederland is niet nader onderzocht. De 
provincie Utrecht is goed voor iets minder dan 10% van het Nederlands BBP.


i. Hoeveel extra productiviteit kan het project opleveren, bovenop de extra banen? Wat is het 
aandeel van deze extra productiviteit in het BBP van de regio Utrecht en van Nederland?


Zoals in de propositie opgenomen (pagina 10, toegangspoortcriteria) tonen berekeningen aan dat de 
groei van de regionale economie door het voorstel met 1,9 procent verhoogt ten opzichte van de 
basislijn. Dit is op basis van investeringen in de railinfrastructuur (1 procent) en het effect van 
bestedingen aan R&D (0,9 procent), als gevolg van een veronderstelde groei van 4.000 science 
gerelateerde arbeidsplaatsen. De spinoff van deze arbeidsplaatsen is dus hoger verondersteld dan van 
de overige arbeidsplaatsen die dit project mogelijk maakt. Met de 1,9 procent extra groei van het BRP 
draagt de regio voor ongeveer 0,2 procent jaarlijks bij aan de nationale groei. 


j. In hoeverre is aanpakken van het probleem urgent voor een structureel BBP-effect?


Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op de vrijwel identieke vraag hierboven ‘In hoeverre 
is aanpakken van het probleem noodzakelijk voor een structureel BBP-effect?’


Hoe verhoudt de impact zich tot de kosten?


Het Decisio rapport dat als bijlage bij de propositie gevoegd is bevat een kosten-batenanalyse. 
Belangrijke kanttekening daarbij is dat in dat rapport de eerder omschreven spinoff van R&D 
investeringen niet in deze analyse is gekwantificeerd.



https://www.utrecht10.nl/documenten/economische-positionering/adviesrapporten-werklocaties/
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SEO


Wat is de kwaliteit van de aannames en gebruikte bronnen? 


Zijn er aannames gehanteerd aanvullend op en/of in afwijking van de WLO-scenario’s en de 
modellen zelf? Zo ja, welke?  


a. Zijn er afwijkende aannames gedaan voor woningbouw, economische ontwikkeling en/of 
gedrag/bereidheid om het OV te gebruiken? Zo ja, welke?


Voor woningbouw en woningbehoefte worden de Primos-prognoses als basis gebruikt. Die volgen 
WLO-scenario’s, maar zijn 1-op-1 gekoppeld


b. Zonder project kunnen 35.000 arbeidsplaatsen en 30.000 woningen worden gerealiseerd. Met 
project 92.500 arbeidsplaatsen en 90.000 woningen worden gerealiseerd. Wat is de 
onderbouwing van deze aantallen? Is hierover een onafhankelijk deskundig oordeel gegeven 
(aangezien deze aantallen als uitgangspunt lijken te zijn genomen)?


Bij de realisatie ‘zonder project’ worden bestaande plannen tot 2030 uitgevoerd. Uit verkenningen, 
studies en ook MER-rapportages voor deelgebieden is bekend dat die voor een belangrijk deel 
zonder extra grootschalige investeringen kunnen worden gerealiseerd. Een deel van deze plannen 
stuit echter nu al op grenzen. Zo geeft de MER studie van de Merwedekanaalzone aan dat zonder 
structurele bereikbaarheidsmaatregelen slechts 6.000 van de 9.000woningen gerealiseerd kunnen 
worden. 


Nieuwe plannen bevinden zich met name op knooppunten in een ring aan de rand van de stad 
Utrecht. De huidige OV en weginfrastructuur is niet toegerust voor ontwikkeling van deze locaties. 
Een overzicht van deze locaties en noodzakelijke bereikbaarheidsmatregelen zijn te vinden in de 
studies die gedaan zijn in het kader van MIRT Onderzoek (Utrecht Nabij).


c. Wat zijn de (economische) gevolgen als deze woningen en arbeidsplaatsen niet binnen het 
stedelijk gebied gebouwd kunnen worden (in termen van BBP-effect Nederland)?    


Als deze woningen en arbeidsplaatsen niet binnen het stedelijk gebied gebouwd kunnen worden, 
loopt Nederland positieve productiviteitseffecten als gevolg van de uitwerking van de 
agglomeratie-effecten mis. De berekende omvang daarvan is bij eerdere vragen beantwoord. 


Moet de geschatte bbp-impact bijgesteld worden? Wat is dan de geschatte jaarlijkse 
bbp-impact (in % bbp)?


Welke risico’s bedreigen de effectiviteit (effect en baten) van het project?


d. Er is EUR 99 mln. per jaar (totaal EUR 1,9 mld.) aan baten zijn toegerekend aan het 
projectalternatief voor agglomeratiekracht en EUR 3,4 mld. in totaal met reistijdwinsten? 
Welke uitgangspunten zijn daarvoor gehanteerd? 


De toegerekende baten zijn berekend in het Decisio rapport “Maatschappelijke business case wiel 
met spaken”. De middenvariant uit dit rapport komt overeen met de lightrailverbindingen in dit 
voorstel. Uitgangspunten zijn terug te vinden in dit rapport in paragrafen 4.1 en 4.2 
(mobiliteitseffecten) en 6.1 (agglomeratieeffecten)


e. In het voorstel is benoemd dat er tegen 2030 al substantiële knelpunten op CS/Ring ontstaan. 
Tegelijk wordt er in de tijdsplanning uitgegaan van realisatie rond 2035. Wat zijn de gevolgen 
voor de kosten-batenverhouding van het naar voren halen of naar achteren schuiven van het 
project?


De gevolgen voor de kosten-batenverhouding door het verschuiven in de tijd zijn niet expliciet 
berekend maar laten zich als volgt beredeneren: het naar voren halen van het project zorgt ervoor dat 
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de baten van het project eerder en langer optreden binnen de gehanteerde zichtperiode van 100 jaar. 
De knelpunten zijn immers eerder opgelost. Daarbij geldt wel dat ook de kosten naar voren worden 
gehaald en in een kortere tijdsperiode worden gemaakt. De netto contante waarde van de kosten zal 
in dat geval ook hoger zijn. 


Naar verwachting is het gevolg voor de kosten-batenverhouding per saldo positief: de extra baten van 
het naar voren halen van het project zijn hoger dan de hogere contante waardering van de kosten. 
Het substantieel naar voren halen van het project kunnen we overigens theoretisch doorrekenen, 
maar gelet op voorgaande ervaringen met grootschalige infrastructurele projecten is dit niet een 
realistisch scenario. 


Omgekeerd zorgt het naar achteren schuiven voor een langere periode met knelpunten in het 
mobiliteitsnetwerk, en dat –gelet op mobiliteitsontwikkeling– die knelpunten zullen groeien in aantal 
en omvang. Er zullen meer voertuigverliesuren en reistijdverlies zijn, hetgeen doorwerkt in lagere 
productiviteitsgroei en blijvende en hardnekkiger onderbenutting van agglomeratiepotentie. 
De positieve baten van de investeringen treden minder lang op binnen de gehanteerde zichtperiode 
van 100 jaar en zijn dus lager. De kosten van het project zijn in contante waarde ook lager omdat 
deze later in de tijd vallen. Naar verwachting is het gevolg voor de kosten-batenverhouding daarom 
negatief: een lagere kosten-batenverhouding zou optreden als gevolg van het naar achteren schuiven 
van de investeringen.


f. Welke modal-split van auto naar OV vindt plaats in aantallen reizen en procentueel? Welke 
aannames zijn daarbij gehanteerd? Is dit getoetst met het NRM? Wat is het oordeel van RWS?


Wijziging van de modal split vindt plaats door een stapeling van maatregelen, waar hoogfrequente en 
snelle OV lijnen een cruciaal onderdeel van uit maken. Parkeerbeleid, parkeren op afstand, fiets, 
routering autoverkeer, en beprijzing. Deze aanpak is verwoord in “Utrecht Nabij”. 


Voor de stad Utrecht is in het kader van het Mobiliteitsplan 2040 in beeld gebracht hoe de modal split 
zich ontwikkelt tussen 2015 en 2040. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen een scenario ongewijzigd 
beleid (referentie), en een scenario gewijzigd beleid (uitvoering van het Mobiliteitsplan 2040, 
waaronder de twee lightrail lijnen). Voor alle afzonderlijke stappen (zie ook het antwoord op vraag p) 
is inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn. Een uitgebreide toelichting is te vinden in hoofdstuk 10 
van het Mobiliteitsplan 2040. 


Onderstaand figuur en tabel tonen de ontwikkeling van de modal split. De lightrailverbindingen maken 
onderdeel uit van stap 3 ‘Netwerken op orde’. De cijfers bij deze stap laten een toename zien van 
ruim 30.000 OV verplaatsingen per etmaal; en een afname van het aantal autobewegingen met ruim 
40.000. Als het gehele maatregelenpakket wordt uitgevoerd dan neemt het OV toe met 38.000, de 
auto af met 66.000. De cijfers hebben betrekking op het gebied binnen de Ring Utrecht.
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Verplaatsingen van/naar/binnen Utrecht per 
etmaal (x 1000)


auto fiets OV totaal


Referentie 2040 605 662 382 1650
Mobiliteitsplan 2040 stap 3 562 654 413 1629
Mobiliteitsplan 2040 (stappen 1 t/m 5 tezamen) 539 668 420 1628


De berekeningen naar de effecten van het Mobiliteitsplan hebben plaatsgevonden met het 
gemeentelijke verkeersmodel VRU. Dit model is uitgebreid gevalideerd op basis van OViN-data en 
tellingen en afgestemd op het verkeersmodel NRM West-Nederland van Rijkswaterstaat. 


Als eerste is een referentiesituatie 2040 opgesteld. Hierin is het gemeentelijke beleid op het gebied 
van mobiliteit en verstedelijking gebruikt om een prognose te maken van hoeveel mensen met 
welke vervoerwijze in 2040 van welke herkomst naar welke bestemming reizen. Hierbij is rekening 
gehouden met (inter)nationale ontwikkelingen zoals het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
en het Centraal Plan Bureau (CPB) hebben beschreven in de WLO-scenario’s. Voor het 
mobiliteitsplan is uitgegaan van het scenario ‘hoog’ (voor verklaring, zie memo “Beantwoording 
vragen staf Nationaal Groeifonds inzake propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de 
Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. Deze invulling sluit het beste aan bij de verwachte 
verstedelijkingsopgave waarmee Utrecht Nabij en de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 rekening 
houden. In het Mobiliteitsplan zijn de opgaven en knelpunten van deze referentiesituatie 
beschreven. Vervolgens is het beschreven beleid van het mobiliteitsplan zoals gepresenteerd in de 
hoofdstukken 4 tot en met 8 van het Mobiliteitsplan 2040 in het verkeersmodel vertaald en 
doorgerekend. 


g. De reductie van de congestie op de Ring Utrecht kan worden verhoogd van 5% naar 14% met 
flankerend beleid. Wat is de onderbouwing daarbij? Welke maatregelen moeten worden genomen 
voor de hogere congestiereductie? Wat is het oordeel van RWS aangaande deze flankerende 
maatregelen?


De omvang van het effect is in het gemeentelijk Mobiliteitsplan 2040 preciezer uitgewerkt op basis 
van een concrete set van maatregelen. De keuzes die de gemeente daarin maakt zijn uitgewerkt in 5 
samenhangende stappen (zie afbeelding).


Ten behoeve van het Mobiliteitsplan 2040 zijn met behulp van het gemeentelijke verkeersmodel VRU de 
kwantitatieve effecten van de maatregelen in beeld gebracht. De berekeningen zijn uitgevoerd op het 
schaalniveau van de stad. Bij de 5% reductie tijdens de ochtendspits op de Ring Utrecht in 2040 (t.o.v. 
referentiemodel 2040) zijn niet alle maatregelen uit het Mobiliteitsplan meegenomen. In die berekening 
zijn namelijk alleen de effecten van de netwerkaanpassing (stap 3) conform Mobiliteitsplan in beeld 
gebracht. Als daar alle andere mobiliteitsmaatregelen aan worden toegevoegd (de overige 4 stappen) 
dan is het effect 14%.
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Wat is de relatieve impact van (deel-)projecten op het geschatte bbp-effect (‘80/20’ 
regel)?


In hoeverre zijn alle projectonderdelen noodzakelijk?


h. Wat is het minimale aantal woningen en arbeidsplaatsen dat zonder investeringen in mobiliteit 
gerealiseerd kan worden? Wat zou dat betekenen voor het BBP?


Het minimale aantal woningen en arbeidsplaatsen dat gerealiseerd kan worden zonder 
investeringen in mobiliteit komt overeen met de nulvariant uit het Decisio rapport. Benadrukt dient 
te worden dat bij een soberder uitvoering de schaalsprong die beoogd wordt met betere 
verbindingen en significant meer woningbouw, die via agglomeratie-effecten leiden tot creatie van 
arbeidsplaatsen en structureel meer economische groei, niet gerealiseerd zal worden. Met andere 
woorden: hoe minder groot de schaalsprong, hoe minder toekomstbestendig de oplossing, en hoe 
groter het risico dat op relatief korte termijn toch weer extra investeringen gedaan zullen moeten 
worden. Dat zou geen efficiënte aanwending van schaarse middelen zijn.


i. Wat is het minimale aantal woningen en arbeidsplaatsen dat zonder of met beperkte 
investeringen in infrastructuur gerealiseerd kan worden, maar met maximale inzet op gebruik 
van fiets, OV, deelsystemen en Mobility as a Service, om zo de bestaande infrastructuur 
maximaal te benutten? Wat zou dat betekenen voor het BBP?


Genoemde maatregelen functioneren alleen in combinatie met hoogfrequent en snel OV. Het 
maximaal inzetten op deze maatregelen is vergelijkbaar met stap 2 uit het gemeentelijk 
Mobiliteitsplan. Het effect van stap 2 is beperkt (-2% groei autoverkeer groei t.o.v. referentie 
ongewijzigd beleid) en zal te weinig doen voor het verminderen van druk op Ring Utrecht. Het toe 
te voegen aantal woningen en arbeidsplaatsen ten opzichte van het nulalternatief is minimaal en 
de beoogde agglomeratie-effecten en effect op het bbp zullen niet tot stand komen. 


j. Welke gevolgen zou niet realiseren van de Merwedelijn voor woningbouw en 
agglomeratiekracht indien de financiële middelen niet toereikend zijn? In hoeverre zou de 
beoogde woningbouw en agglomeratiekracht bereikt kunnen worden langs deze corridor 
zonder ingrepen of met beperkte ingrepen?


Rijk en regio hebben voor vastgestelde woningbouwplannen langs deze corridor afgesproken dat 
deze gerealiseerd worden tot 2030. Voor de woningbouwplannen voor de periode daarna is een 
schaalsprong nodig, omdat er rond 2030 door het groeiend aantal reizigers een kantelpunt 
ontstaat waarop een schaalsprong OV nodig is. 


Het totaal aantal woningen dat gerealiseerd kan worden door aanleg van de twee lightraillijnen is 
33.000 tot 60.000 woningen. Het aantal niet gerealiseerde woningen als gevolg van afstel aanleg 
Merwedelijn komt overeen met 22.000 tot 36.000 woningen. Zonder ingrepen leidt extra woningen 
tot te veel verkeersoverlast, zo concludeerde de MER van de huidige plannen in de 
Merwedekanaalzone. Een kleiner aantal woningen zal minder agglomeratiebaten met zich 
meebrengen. De omvang hiervan is voor dit scenario niet berekend


k. Waarom is de Waterlinielijn doorgetrokken naar Zeist?


Circa 450 bussen per dag rijden vanaf Zeist via de binnenstad van Utrecht naar Utrecht CS. Door 
de realisatie van een lightrailverbinding naar Zeist-Noord hoeven deze bussen niet allemaal meer 
via de binnenstad te rijden. Dit is nodig omdat groeiende stromen bussen steeds meer conflicteren 
met groeiende stromen fietsers en voetgangers. Dit zorgt voor een overbelaste binnenstad die 
daardoor slechter als regionaal centrum en (inter)nationale trekpleister kan functioneren. 
Omgekeerd wordt de historische binnenstad als toeristisch en commercieel verblijfsgebied ook 
aantrekkelijker wanneer deze minder zwaar wordt belast met busvervoer. 
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Voor inwoners van Zeist betekent het doortrekken van de Waterlinielijn een kortere reistijd naar 
het USP vanuit heel Zeist. Reizigers die nu vanuit andere delen van Zeist overstappen op de 
buslijn Zeist-Noord - USP profiteren ook van een kortere reistijd in de nieuwe situatie. Voor de 
meeste reizigers uit Zeist is reizen via station Driebergen-Zeist een grote omweg, omdat dit 
station aan de ‘verkeerde’ kant van Zeist ligt, vooral voor reizigers met de oriëntatie op de regio 
Utrecht en de Randstad. Eigenlijk ligt Zeist niet aan het spoornetwerk, net zoals Nieuwegein dat 
niet ligt. Zeist Vollenhove is begin 2020 aangewezen als een van de drie vitale wijken in de regio 
Utrecht. De Waterlinielijn zal de bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en grond- en vastgoedwaarden 
van dit gebied een extra impuls geven. 


Het doortrekken naar Zeist draagt verder bij aan een spits in twee richtingen waardoor het gehele 
traject van de Waterlinielijn en de bestaande Uithoflijn beter rendeert. Het doortrekken van de 
UHL levert bovendien vervoerkundig een besparing op in het aantal dienstregelingsuren, omdat er 
geen parallel rijdende bussen meer zijn. Door het aantakken van Zeist op de Waterlinielijn 
ontstaat nieuwe, directe verbindingen tussen Zeist en de oostkant van Utrecht en Nieuwegein en 
zullen minder reizigers vanuit Zeist met de auto reizen. Ook wordt hiermee de potentie vergroot 
voor het aanleggen van een hub aan de A28, waar reizigers vanuit het oosten met een 
bestemming in de MRU de overstap kunnen maken naar OV. Dit ontlast de Ring Utrecht. Tevens 
kunnen reizigers uit Zeist naar de Randstad en naar Brabant sneller via station Lunetten-
Koningsweg reizen waardoor Utrecht Centraal wordt ontlast.


De verwachte vervoervraag op de Waterlinielijn tussen Zeist en USP komt neer op 10.000 reizigers 
per dag. Bij meer ingrijpende keuzes in het busnetwerk van Zeist kan het aantal reizigers oplopen 
tot ca 18.000 reizigers. De mogelijkheden hiervoor worden nader onderzocht in de verdere 
uitwerking.


l. In hoeverre zou de beoogde woningbouw en agglomeratiekracht bereikt kunnen worden langs 
deze corridor zonder ingrepen of met beperkte ingrepen?


Het betreft langs deze lijn voornamelijk nieuw te ontwikkelen woningbouwlocaties, zoals de A12 
zone, Lunetten-Koningsweg, verdichting USP/Rijnsweerd, en Zeist Noord. Al deze locaties kunnen 
pas in harde plannen worden omgezet als er zicht is op een hoogwaardige OV ontsluiting.Een 
kleiner aantal woningen als gevolg van afstel van de Waterlinielijn zal minder agglomeratiebaten 
met zich meebrengen. De omvang hiervan is voor dit scenario niet berekend. 


m. Wat zou het effect zijn voor woningbouw en agglomeratiekracht als alleen beperkte 
aanpassingen op het hoofdspoor worden gerealiseerd? 


In dat geval kunnen woningbouwlocaties langs de Merwedelijn en de Waterlinielijn slechts beperkt 
worden uitgevoerd; er zouden nauwelijks meer woningen kunnen worden gebouwd ten opzichte 
van het nulalternatief. De beoogde agglomeratie-effecten zullen niet optreden. 


n. Wat als dit zou gebeuren in combinatie met een maximale inzet op gebruik van fiets, OV, 
deelsystemen en Mobility as a Service, om zo de bestaande infrastructuur maximaal te 
benutten? Wat zou dat betekenen voor het BBP?


Zie eerdere vraag over effect fiets, deelsystemen en MaaS.  
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II.2.   Strategische onderbouwing BBP-impact 


II.2.1.   Omvang en groeipotentie


a. Systeemvisie 20-30 jaar


In hoeverre past het project binnen de toekomstverwachtingen voor mobiliteit (in relatie tot 
economie)? 


De voorgestelde maatregelen passen binnen de 
mobiliteitsverwachtingen voor deze regio. Dit is 
onderbouwd in het ontwikkelperspectief ‘Utrecht 
Nabij’ dat door Rijk en regio gezamenlijk is opgesteld 
en recent is vastgesteld in het BO MIRT 20201. De 
verstedelijkingsrichtingen in NOVI, Omgevingsvisie 
provincie Utrecht (OpU), REP en RSU zijn 
gelijkluidend. In deze toekomstbeelden ontwikkelt de 
stad zich naar een polycentrische omgeving; 
vergelijkbaar met hoe dat gebeurt in andere 
metropolitane gebieden. Voor de mobiliteit in dat 
gebied is een schaalsprong OV in de vorm van de 
ontwikkeling van een ‘wiel met spaken’ (zie figuur) 
belangrijk. De voorgestelde verbindingen zijn een 
belangrijke stap in de realisatie van dit netwerk. 


b. Toekomstbestendigheid


In hoeverre is het project toekomstbestendig/adaptief (geschikt voor gebruik door nieuwe 
toekomstige voertuigen, ombouwen mogelijk voor gebruik door toekomstige voertuigen, 
ombouwen mogelijk voor alternatief gebruik, etc.)?


In de fase van planuitwerking moeten de eisen aan de infrastructuur worden vastgesteld. Deze zijn 
bepalend voor het toekomstig gebruik. De te gebruiken technieken moeten zich bewezen hebben 
in de praktijk. Uitgangspunten zijn bv. vrije infrastructuur en in de hoogstedelijke gebieden 
conflictvrij met andere vervoersstromen (ongelijkvloerse oplossingen). Mits de eisen van 
toekomstige voertuigen aansluiten bij de infrastructuur (bv. breedte) biedt vrije infrastructuur 
kansen voor toekomstige voertuigen. 


c. Duurzaamheid


In hoeverre draagt het project bij aan een duurzame groei van het BBP?


In hoeverre is sprake van duurzaamheid in de zin van passend in een toekomstig duurzame 
samenleving (klimaat, milieu)?


De keuzes die gemaakt zijn in het ontwikkelperspectief Utrecht Nabij zijn mede ingegeven door 
hun positieve impact op leefbaarheid, gezondheid, CO2 emissie, en het faciliteren van 
arbeidsplaatsen in toekomstbestendige sectoren. Het faciliteert locaties voor toekomstbestendige 
werkgelegenheid, zoals het Life Sciences and Health Cluster en circulaire economie. Publieke, 
private en kennis- en onderwijspartners in de provincie en de bredere regio voeren hiertoe een 
Regionale Economische Agenda die in het teken staat van 'gezond stedelijk leven'. De regionale 
economische agenda en de partners in het regionaal-economische ecosysteem (w.o. Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region, Economic Board Utrecht) koppelen expliciet hun inzet 
(ook financieel) aan brede welvaartsdoelen en SDG's. 


1 https://www.programma-uned.nl/relevante+documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1858010
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d. Innovatie


Hoe innovatief is het voorstel? Wordt gebruik gemaakt van de meest recente technologische 
mogelijkheden en voor zover mogelijk geanticipeerd op aankomende ontwikkelingen?


Bij de planuitwerking zal gekozen worden voor technieken die zich in de praktijk al bewezen 
hebben. Dat geldt zowel wat betreft de uitvoeringsmethode, als de te gebruiken assets. Bij de 
bouw sluiten we aan bij Europese standaard voor lightrail, zodat we kunnen meeliften op de 
innovaties in de markt.


In hoeverre biedt het project kansen voor versterking van het BBP door innovatie? 


Expliciet doel van het project (zie ‘Woord vooraf’) is ruimte bieden voor groei van het USP als 
nationale innovatie- en onderwijshub voor life sciences and health. Op en rondom het USP is een 
groeiende vraag naar R&D-ruimte, nemen de private R&D-investeringen in de regio toe en is 
recent de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region opgericht om de innovatie- en 
R&D-investeringen in de regio verder aan te jagen. Daarnaast participeert de regio Utrecht, m.n. 
via haar kennisinstellingen (UU en UMCU), in enkele andere kennis & innovatie proposities die 
ingediend zijn voor het Nationaal Groeifonds (RegmedXB, Health-RI, FoodSwitch en NL AI-
Coalitie). Er liggen daarmee voldoende aanknopingspunten om het Utrechtse niveau aan R&D te 
verhogen.  


e. Aansluiting op en samenhang met economische clusters


In hoeverre sluit het project aan bij kansrijke economische clusters met het oog op het 
toekomstige BBP van Nederland?


Het project versterkt de positie en het verdienvermogen van Nederland door de Utrechtse 
academische én economische assets uit te bouwen met de kennis-, onderwijs- en bedrijvenclusters 
rondom 1) life sciences en gezondheid, 2) klimaatadaptatie en gezonde leefomgeving en 3) 
(gezonde) voeding. Deze drie clusters sluiten aan bij de thema's die het kabinet in 2019 aanduidde 
als prioritair in het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid (ministerie van 
EZK, 2019). Ook sluiten de thema's aan bij het Europese missiegedreven innovatiebeleid. 


Het accent ligt op R&D met grote groeipotentie: gezondheid (biotech, farma, medtech), 
duurzaamheid (energie, klimaat, civiele techniek) en voedingstechnologie (Balland & Boschma, 
2020). Dit komt ook tot uiting in de proposities op gebied van kennis en innovatie die mede vanuit 
de regionale partners zijn ingediend voor het Nationaal Groeifonds. Met deze specialisaties levert 
Utrecht nationaal en internationaal een bijdrage aan het zowel het toekomstige BBP van Nederland 
als de brede welvaart van mensen.


Zoals in het voorstel uitgewerkt is draagt het project bij aan de doorontwikkeling van het Utrecht 
Science Park als toplocatie voor onderwijs, kennis, innovatie en R&D ontwikkelingen. De 
connectiviteit met omliggende gebieden vergroot van de reikwijdte van de kennisspillovers en het 
versterken van valorisatie, in de eigen regio maar door opbouw, uitbouw en verlenging van de 
waardeketens (productie, toelevering, verdere product- en dienstontwikkeling) ook juist in andere 
regio's. 


In hoeverre is sprake van samenhang tussen (de realisatie van) het project en andere 
economische activiteiten met meerwaarde voor het BBP van Nederland?


Publieke R&D investeringen zijn vaak missiegedreven en worden uitgebreider benut doordat deze 
open toegankelijk zijn. Utrecht onderscheidt zich van andere regio’s door een sterke nadruk op 
publieke R&D (Economisch Beeld Utrecht+, 2020). De regio is netto exporteur van diensten en 
kennis aan bedrijven en organisaties elders in Nederland (Economisch Beeld Utrecht+, 2020). 
Deze kennisrelaties manifesteren zich in samenwerkingsverbanden zowel binnen de regio als 
daarbuiten. Grote internationaal opererende bedrijven als Philips, Genmab, Danone Nutricia en 
Merus Biopharmaceuticals, maar ook chemiereuzen als AkzoNobel, Nouryon en Shell maken 
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gebruik van en dragen bij aan de kennis die ontwikkeld wordt op het Utrecht Science Park. De, in 
de provincie geconcentreerde, internationaal opererende ingenieursbureaus maken gebruik van 
kennis van UU en WUR over gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Zowel rondom het 
cluster van biotechnologie en farma als om het cluster van ingenieursbureaus is een groeiende 
schil ontstaan van IT-bedrijven die hoogwaardige diensten leveren op het het gebied van data-
analyse en visualisatie met AI als sleuteltechnologie. Investeringen in connectiviteit vergroten de 
internationale magneetwerking van deze publiek-private clusters die bijdragen aan brede welvaart 
van burgers en aan internationale concurrentiekracht van Nederland. Daarmee sluit het project 
aan bij de ambities en de aanpak zoals beschreven in de Groeibrief voor Nederland op de lange 
termijn (2019). 


f. Kannibaliseren andere regio’s


In hoeverre is sprake van groei ten koste van groei elders?


In algemene zin geldt dat in Nederland schaarste is aan talent en dat de laatste jaren de instroom 
van buitenlandse werknemers fors is. Dit aantal is in de provincie Utrecht gestegen met gemiddeld 
8,5 procent per jaar over de periode 2010-2018, tot ongeveer 46.000 (analyses op basis van CBS 
Microdata en verwerkt in het rapport ‘Analyse internationale werknemers in Nederland – 
regiorapport Utrecht’, 2019). Als deze trend zich voortzet, zal een aanzienlijk deel van de groei 
van de bevolking in de regio en stad Utrecht uit internationale migranten bestaan. Naar schatting 
80% van de 50.000 studenten op het Utrecht Science Park wil blijven wonen en werken in Utrecht 
(Stichting USP, 2020). Deze talentenpool maakt het USP een interessante plek voor 
kennisintensieve bedrijvigheid. We gaan er vanuit dat extra banen op en rond USP met name 
worden ingevuld door nieuw internationaal talent of door talent dat voor de regio behouden is. 
Daardoor lijkt er relatief beperkt sprake van het kannibaliseren op assets of talent van andere 
Nederlandse regio's. In plaats daarvan wordt juist het weglekken van bestedingen naar andere 
regio’s voorkomen, hetgeen ten koste zou gaan van de synergie en kennisspillovers in het 
regionale R&D cluster en daaraan gerelateerde bedrijvigheid. Andersom leiden investeringen in het 
Utrechtse R&D-cluster juist ook tot multiplier-effecten elders in het land via effecten in de 
waardeketens.


o Welke partijen profiteren van deze schaalsprong? Op welke manier en hoeveel profiteren 
andere regio’s?


De regio Utrecht is netto exporteur van diensten en van kennis aan bedrijven en organisaties 
elders in Nederland (Economisch Beeld Utrecht+, 2020). Onderzoek van o.a. Rathenau (2014) en 
Mazzucato (2019) wijst op een multiplier van 7,7 voor publieke R&D en 2,3 voor private R&D. 
Utrecht onderscheidt zich van andere regio’s door een sterke nadruk op publieke R&D. Gelet op de 
specialisaties in gezondheid, milieu en klimaat draagt de regio Utrecht bij aan zowel publieke 
waarden en beleid (kwaliteit, gezondheid en toekomstbestendigheid van woon- en leefomgeving) 
als aan producten en diensten van private partijen. Deze kennis is, juist vanwege zijn publieke 
karakter, breed beschikbaar. Gelet op het mondiale karakter van deze vraagstukken, ligt er 
daarmee ook een mondiale markt voor Nederlandse oplossingen. Via de opbouw en uitbouw van 
waardeketens profiteren ook andere regio's in Nederland mee.


g. Absorptievermogen


In hoeverre biedt het project verdere niet opgenomen kansen voor versterking van het BBP?


Het project is gericht op verbetering van de bereikbaarheid van Utrecht Science Park en het 
realiseren van agglomeratievoordelen door verdere verstedelijking en verdichting. De macro-
economische effecten hiervan zijn ook doorgerekend. Niet doorgerekend zijn de indirecte effecten 
van de investering. 


Een verbeterde bereikbaarheid van USP en zijn satellietlocaties draagt bij aan een grotere 
reikwijdte van kennisspillovers. De zoek- en reiskosten worden verlaagd voor ondernemingen die 
deze kennis willen benutten in product- en dienstenontwikkeling. Dit versnelt en vereenvoudigt 
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kennisvalorisatie. De verwaarding van deze kennis, in termen van valorisatie, spinoffs, spinouts, 
gazelles, startups, scale-ups en opbouw van waardeketens, blijft achter bij de potentie 
(Economisch Beeld Utrecht+, 2020; Stam 2020). De regionale partners zijn zich bewust van dit 
onderbenut regionaal maar bovenal landelijk potentieel en investeren daarom ook in versterking 
van hun regionaal-economische ecosysteem met een collectieve agenda (via de Regionale 
Economische Agenda), financieel kapitaal en handelsnetwerken (via Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region) en versterkte samenwerking (via o.a. ROM Utrecht 
Region, Economic Board Utrecht, U16, Utrecht Science Park, regionale human capital agenda). Ook 
de landelijke kennis- en innovatieagenda's en -contracten spelen hierbij een belangrijke rol. 


Een infrastructurele investering betekent ook een impuls voor de aantrekkingskracht van USP en 
zijn regionale satellietlocaties op R&D-intensieve organisaties of organisatieonderdelen. Groei van 
kennisintensieve werkgelegenheid, zowel in kennisproductie als kennisbenutting in de waarde-
/productieketen, kan fysiek op verschillende manieren neerslaan. Allereerst in verdichting van het 
Utrecht Science Park. Daarbij gaat het niet alleen om de hoofdlocatie in Utrecht maar ook om 
satellietlocaties op korte afstand, in Bilthoven en Zeist. Ten tweede zal extra werkgelegenheid die 
minder R&D-gebonden is (kantoren en productie) ook op andere plekken in de regio landen. 
Betere toegankelijkheid van kennisclusters draagt via bovenregionale waarde- en productieketens 
ook bij aan groei in andere regio's dan alleen Utrecht. Het project, met name de aanleg van de 
twee lijnen, vormt een essentiële schakel in het regionaal verbinden van deze verschillende typen 
activiteiten. De realisatie van het knooppunt Lunetten Koningsweg vormt daarnaast een cruciale 
schakel in verbeterde bovenregionale connectiviteit naar gerelateerde bedrijvenclusters in het 
oosten (Amersfoort, Wageningen) en het zuiden (Den Bosch, Eindhoven) - waardoor waardeketens 
in en buiten de regio een impuls krijgen.
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II.2.2.   Externe kansen en onzekerheden


a. Aanpalende projecten (mobiliteit, woningbouw, energie, digitaal, sociaal)


In hoeverre zijn de baten van het project gevoelig voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied 
van mobiliteit, digitalisering en/of energie? 


De mobiliteitsbaten zijn afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, 
digitalisering en/of energie. De corona-pandemie laat zien dat thuiswerken met digitale middelen 
een effect heeft op mobiliteit. Het is op dit moment nog niet te zeggen op welke wijze dat effect in 
2035 en verder er nog is. 


In hoeverre biedt het project kansen voor verhoging van het BBP van Nederland gezien de waar te 
nemen toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, digitalisering en/of energie?


Zoals vermeld in het ‘Woord vooraf’ heeft dit project effect op het BBP door vermijden van 
congestie op nationale weg- en spoornetwerken; door het benutten van agglomeratievoordelen 
door verdichting; en door doorontwikkeling van het innovatie ecosysteem op Utrecht Science Park.


b. Aansluiting op (buitenlandse) infrastructuur, bestaand en nieuw


In hoeverre zijn verdergaande infrastructurele aanpassingen noodzakelijk?


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari.


c. Samenhang met breder beleid (bijvoorbeeld fiscaal, klimaat, etc.)


In hoeverre zijn de baten van het project gevoelig voor toekomstig beleid voor klimaat?


In hoeverre zijn de baten van het project gevoelig voor toekomstig beleid voor duurzaamheid?


Ontwikkeling van het gebruik van openbaar vervoer past binnen beleid voor klimaat en 
duurzaamheid. De vormgeving van toekomstig beleid op die gebieden zal voor een niet 
onbelangrijk deel bepaald worden door de samenstelling van politiek bestuur op nationaal en 
regionaal niveau. 


In hoeverre zijn de baten van het project gevoelig voor aanpalend beleid, internationale 
ontwikkelingen en/of prijsontwikkelingen?


De mobiliteitsbaten zijn bv. gevoelig voor mobiliteitsprijsbeleid (denk aan fiscale of prijsprikkels). 
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II.2.3.   Contextuele onzekerheden


a. Maatschappelijke en politieke context


In hoeverre is het project onderhevig aan maatschappelijke (bedrijven, burgers, 
belangenorganisaties) en/of politieke weerstand tegen het project?


Zie de ingediende propositie (pg 9). 


b. Voorkeuren, gedrag


In hoeverre zijn de baten van het project gevoelig voor gedrag?


De mobiliteitsbaten zijn afhankelijk van het toekomstige gedrag. Belangrijkste factoren daarin zijn de 
mate / wijze waarin een mobiliteitstransitie wordt doorgezet (hetgeen beïnvloed wordt door bv. 
fiscale en of prijsprikkels, technologische ontwikkelingen etc) en het effect van corona op het 
gebruik van openbaar vervoer (al valt nu niet te zeggen wat daar in 2035 van te merken is). 







18


III.    Kans op succes van het plan


III.1.   Wat wordt er voorgesteld en hoe wordt dat 
aangepakt?


a. Probleemanalyse
1. Is het probleem duidelijk?
a. In hoeverre is het vergroten van de agglomeratiekracht c.q. structureel verhogen van het BBP 


een doelstelling en waaruit kan dit worden opgemaakt?


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


Welke verkeersmodellen zijn gebruikt voor de probleemanalyse en de bepaling van de effectiviteit 
van het project?


b. Welke verkeer- en vervoersmodellen zijn gebruikt om de problemen voor het OV, de 
effectiviteit van het project voor het OV en de baten van het project voor het OV en de weg te 
voorspellen? Zijn de rapportages beschikbaar? Wat is het oordeel erover van NS en GVU?


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


b. Doelmatigheid en efficiëntie


In hoeverre is sprake van soberheid en doelmatigheid?


c. Hoeveel extra OV-gebruik (extra OV-reizen) komt tot stand door de nieuwe OV-lijnen, op de 
lijnen zelf en in totaal? Welke uitgangspunten zijn daarbij gehanteerd? Wat is de 
kostendekkingsgraad van de nieuwe OV-lijnen? Welke delen zijn (meer) kostendekkend, welke 
minder? Wat is het oordeel hierover van NS en GVU?


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


o Welke deel van het extra OV-gebruik is afkomstig van resp. fiets, ander OV en auto?


Welk deel van die toename toe te wijzen is aan veranderd mobiliteitsgedrag (auto, fiets) is voor de 
lightraillijnen nu niet berekend. Zie voor verdere toelichting hierop antwoord bij onderdeel III.2.e.f.


c. Financiële onderbouwing en financieringsmix  


In hoeverre is sprake van een optimale financiële bijdrage van belanghebbenden? 


o Zijn er naast de EUR 380 mln. van IenW en de betrokken regionale overheden nog 
mogelijkheden om de kosten (EUR 2,05 mrd.) te dekken?


Onder verwijzing naar de ingediende propositie: de regio (Provincie en Gemeente Utrecht, U16) 
heeft aangegeven bereid te zijn tot een substantiële bijdrage in het U Ned-pakket. Specifiek in het 
kader van deze propositie zullen regiopartijen in gesprek gaan met raden en staten over 
reserveringen in toekomstige budgetten; uiteraard in nauwe samenhang met een subsidie uit het 
Groeifonds om te komen tot een sluitende begroting. De zoektocht naar alternatieve bekostiging 
door bijdragen van gebruikers of andere baathebbers zoals projectontwikkelaars zal deel uitmaken 
van het vervolgtraject.
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d. Doelen en kpi’s


Zijn de projectdoelstellingen en kernprestatie-indicatoren (kpi’s) geformuleerd? 


Zie pagina 5 van de ingediende propositie voor de projectdoelstellingen; enige daarvan zijn ook 
gekwantificeerd. 


Zijn de projectdoelstellingen en kpi’s haalbaar? 


Ja.


e. Risico’s en kansen binnen het plan


In hoeverre is sprake van kansen voor extra baten? 


Voor adequate beantwoording van de vraag ontvangen we graag nadere duiding waarop gedoeld 
wordt met ‘extra baten’. 


f. Fasering en Planning


In hoeverre is sprake van een duidelijke mijlpalen? 


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


In hoeverre is sprake van mogelijkheden voor fasering van de realisatie? 


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 
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III.2.   Wie doet wat?


a. Consortium


Wie zijn de indieners?


Wie zijn de betrokkenen? 


Zoals vermeld in de propositie zijn de indieners: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, 
U10 gemeenten, en Utrecht Science Park partners. 


Het begrip ‘betrokkenen’ kan op diverse wijzen uitgelegd worden; voor adequate beantwoording 
gaan we graag in gesprek met de staf van de commissie NGF. 


b. Governance en planning


Wie is de eigenaar/zijn de eigenaren van het project? 


Welke taak- en rolverdeling is overeengekomen en hoe is dit vastgelegd? 


Wie is beslissingsbevoegdheid over wat en hoe is dit vastgelegd?


Kan het project (tijdig) worden gerealiseerd door de betrokken partijen? Welke risico’s zijn daarbij 
aanwezig?


Eigenaren van het project zijn dezelfde partijen als de indieners. In de Nederlandse systematiek 
van grootschalige infra-ontwikkeling is het pas bij zicht op minimaal 75% van de financiering dat 
een MIRT Verkenning gestart kan worden; vanuit dat kader worden ook zaken bepaald als 
eigendom van fysieke activa, beslissingsbevoegdheden et cetera. Indienende partijen zijn niet de 
uitvoerende partijen; dit soort grootschalige infraprojecten worden Europees aanbesteed.


c. Stakeholders


In hoeverre zijn (cruciale) stakeholders betrokken? Welke risico’s zijn op dit vlak aanwezig?


a. Nieuw IC-station Lunetten-Koningsweg: is sprake van voldoende nieuwe instappers op zowel 
dit station als in totaal en is het nieuwe station inpasbaar in de dienstregeling? Wat is het 
(tussen)oordeel van NS hierover? 


b. Nieuw IC-station Lunetten-Koningsweg: zijn aanvullende infrastructurele ingrepen noodzakelijk 
in het hoofdspoor? Wat is het (tussen)oordeel van ProRail hierover?


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


d. Aanpak knelpunt
e. Meest geëigende oplossing


In hoeverre is sprake van de meest geëigende oplossing?


d. Welke alternatieve oplossingen zijn bestudeerd en waarom zijn deze afgevallen? Hoe 
verhouden zich de kosten en baten (financieel en maatschappelijk) van dit voorstel tot die van 
alternatieve oplossingen?


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 
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e. In hoeverre is sprake van een ontlasting van Utrecht CS en in hoeverre is sprake van juist een 
toename van reizigers naar Utrecht CS? Welke verklaringen kunnen hiervoor worden gegeven? 
Wat is het oordeel van NS hierover?


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


f. Hoeveel extra OV-gebruik levert het project op en wel deel daarvan is afkomstig van resp. fiets, 
bestaand OV en auto? 


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


g. Welke delen van het wegennet met knelpunten worden verlicht als gevolg van het project? Wat is 
het oordeel van RWS hierover?


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


 
h. Waarom is er geen nul-alternatief (met deze aantallen woningen en arbeidsplaatsen plus 


mobiliteitsmaatregelen) doorgerekend? 


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


f. Minder kostbaar alternatief


In hoeverre is het probleem op te lossen met flankerend beleid?


i. In hoeverre kunnen de knelpunten worden verminderd met flankerend beleid (stimuleren 
thuiswerken, spreiding over de dag, aanpassingen aan de dienstregeling van het 
regionale/lokale OV, e.d.)?


Met flankerend beleid is geen schaalsprong te realiseren; de beoogde agglomeratie-effecten zullen 
niet of in veel mindere mate gerealiseerd worden, de druk op de woningmarkt zal onverminderd 
groot blijven en voorspelde mobiliteitsknelpunten op nationale weg- en treinsystemen in de regio 
Utrecht zullen zich manifesteren en een impact hebben op regionaal en nationaal groeivermogen 
(bv. door voertuigverliesuren, niet gerealiseerde agglomeratie-effecten, etc). 


j. In hoeverre kunnen de knelpunten worden verminderd met hogere intensiteiten van tram en 
bus met beperktere aanpassingen van de infrastructuur? Wat is het oordeel hierover van NS 
en GVU?


De knelpunten die zijn beschreven bij onderdeel II.2.2.b zijn niet oplosbaar met beperktere 
aanpassingen en het verhogen van intensiteiten. Het gaat hier stuk voor stuk om knelpunten in 
hoogstedelijk gebied waarbij de grenzen van huidige OV-bussysteem bereikt zijn. Hogere 
intensiteiten zorgen voor meer belasting van haltes, kruispunten en het busstation bij Utrecht CS. 
Hoewel het mogelijk is om als onderdeel van een faseringsstrategie hier eerst te beginnen met 
beperktere aanpassingen, blijft op termijn een OV schaalsprong onoverkoombaar vanwege de 
omvangrijke woningbouwopgave. 


In hoeverre zijn aanpassingen aan projectonderdelen mogelijk?
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k. In hoeverre zijn kostenbesparingen/versoberingen mogelijk (Waterlinielijn niet doortrekken 
naar Zeist bijvoorbeeld)? 


Het pakket aan maatregelen hangt nauw met elkaar samen en is integraal onderdeel van de 
beschreven systeemvisie OV voor de komende 20 a 30 jaar. Wel is het mogelijk om hier een 
fasering in aan te brengen (zie het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari). 


g. Absorptievermogen van uitvoerders en marktpartijen


In hoeverre bedreigen technische risico’s de realisatie van het project?


Kunnen de verantwoordelijke uitvoeringsorganisaties en beheerders het project (tijdig) laten 
uitvoeren (als opdrachtgever en beheerder)?


Kunnen de marktpartijen het project (tijdig) realiseren?


In deze fase van projectontwikkeling is het prematuur om te speculeren over het 
absorptievermogen van de markt; dat is niet voor 2030 aan de orde. Qua technische risico’s is dit 
project vergelijkbaar met andere grootschalige infra-OV-projecten in Nederland. Bij toekenning 
van middelen en na het doorlopen van een MIRT Verkenning zal uiteraard aandacht gegeven 
worden aan inrichting van de uitvoeringsorganisatie. 


h. Realistische kosteninschatting


Welke risico’s bedreigen de kosten en daarmee het saldo baten-lasten van het project?


l. Is sprake van SSK-ramingen, en zo ja, voor welke projectfase?


Passend bij deze fase van projectontwikkeling is nog geen gebruik gemaakt van SSK-ramingen. 
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IV.    Integrale afweging
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Woord vooraf


Zoals in het vooruitzicht gesteld in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds 
inzake propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” d.d. 20 
januari treft u onderstaand antwoorden op de uitgebreide set van vragen. Leidend voor de 
antwoorden is de propositie zoals die is ingediend. Veel van onderstaande vragen zijn abstract of 
gedetailleerd en vereisen nader onderzoek om daar een goed onderbouwd antwoord op te kunnen 
geven – zoals gebruikelijk in deze fase van projectontwikkeling. In de Nederlandse systematiek van 
grootschalige infra-ontwikkeling is het pas bij zicht op minimaal 75% van de financiering dat een 
MIRT Verkenning gestart kan worden, en in die projectfase vanuit de breedte te trechteren naar een 
voorkeursvariant; rapportages worden dan steeds gedetailleerder en alle relevante stakeholders 
worden uiteraard betrokken. 


Over betrokken organisaties: in het gebiedsgericht ontwikkelprogramma ‘U Ned’ zijn naast de 
ministeries van IenW, BZK en EZK, de Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht ook NS, ProRail en 
Rijkswaterstaat deelnemende partijen. Zij zijn betrokken bij het ontwikkelen van OV-voorstellen 
voor de Metropoolregio Utrecht, en onderschrijven de doelstelling om Utrecht CS te ontlasten door 
de ontwikkeling van regionaal HOV, en om de Ring Utrecht te ontlasten, onder andere door een 
mobilteitstransitie van auto naar OV en fiets te stimuleren. Anders dan in de MRA en MRDH kent de 
MRU geen eigen stadsvervoersbedrijf (het GVU is in 2007 verkocht). Naast de Gemeente Utrecht zijn 
de verantwoordelijke OV-autoriteiten voor het tram- en busvervoer (provincie Utrecht) en voor het 
hoofdrailnet (I&W) direct betrokken bij het opstellen van deze propositie. In deze fase van 
projectontwikkeling is deze propositie nog niet aan NS, ProRail en RWS ter beoordeling voorgelegd; 
wel zijn over onderdelen van de propositie al meermaals contacten (en soms ook gezamenlijke 
studies) geweest met genoemde organisaties.


De propositie beoogt een schaalsprong te maken in OV en verstedelijking om in de MRU wonen, 
werken, bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Om een structureel BBP-effect te creëren is 
aanpak om drie redenen noodzakelijk, te weten:


1. Vermijden van congestie op nationale weg- en spoornetwerken:  Utrecht is nationaal knooppunt 
voor economisch verkeer tussen de verschillende landsdelen. Ontlasten van de ring Utrecht en 
Utrecht Centraal Station in een van de snelst groeiende regio’s van Nederland is dan ook van 
nationaal economisch belang.


2. Benutten van agglomeratievoordelen door verdichting: Het bovengemiddeld hoog niveau van 
inputfactoren leidt niet tot een bovengemiddeld hoge output. Agglomeratievoordelen (sharing, 
matching, learning) worden nog onvoldoende benut voor economische groei via innovatie en 
kennisspillovers. Datzelfde geldt voor valorisatie van hoogwaardige kennis.


3. Doorontwikkeling innovatie ecosysteem op Utrecht Science Park: stedelijke verdichting (reductie 
van zoekkosten) en aanleg van lightrail (betere ontsluiting economische kerngebieden) 
versterken het innovatiepotentieel van het hoogwaardige kennismilieu in Utrecht en creëert 
valorisatie met het aantrekken van R&D intensieve “leaders”. Het economisch potentieel wordt 
beter benut, resulterend in een structureel BBP-effect.
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Vragen bij Propositie A7 – “Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht”  


Eerste analyse propositie an sich en in relatie tot het NGF 


Het voorstel is de aanleg van twee lightrailverbindingen in de Metropoolregio Utrecht. Dit hoogwaardig OV moet de 
bereikbaarheid verbeteren, extra woningbouw mogelijk maken en bijdragen aan de creatie van werkgelegenheid, 
waardoor aan de economie een impuls gegeven wordt. Ook ontstaat meer ruimte voor doorgaand verkeer op weg en 
spoor in de regio.


De vraag is vooral a.) in hoeverre met de propositie de bereikbaarheidsproblemen daadwerkelijk 
worden aangepakt (vooral de effectiviteit voor de Ring Utrecht, maar ook voor Utrecht CS), b.) 
in hoeverre de propositie daadwerkelijk leidt tot een structureel hoger BBP en meer 
agglomeratiekracht, c.) in hoeverre de (gehele) propositie nodig is om dit te bewerkstellingen 
en d.) hoeverre een bijdrage uit het NGF in dat geval gerechtvaardigd is.   


Redeneerlijn project: 
- Er is sprake van een forse woningbouwopgave, een OV-systeem en een wegenstructuur dat 


aan zijn capaciteitsgrenzen zit (vooral Utrecht CS en Ring Utrecht), met gevolgen voor de 
economische ontwikkeling van de regio Utrecht; 


- door een forse investering in regionaal/lokaal OV (lightrail) kunnen deze opgaven worden 
opgepakt;


- knelpunten in het OV-systeem en in de wegenstructuur worden opgelost en meer woningen 
en arbeidsplaatsen kunnen worden gerealiseerd (vooral meer binnenstedelijk), wat bijdraagt 
aan het vergroten van de agglomeratiekracht.  


De vraag voor het NGF is:
- In hoeverre worden de problemen (overbelast Utrechts CS en overbelaste Ring Utrecht) 


opgelost met deze propositie?
- In hoeverre is, naast oplossen van vervoersknelpunten en ontsluiten van woningen, sprake 


van een bijdrage aan agglomeratiekracht/BBP?
- Onderbouwing daarbij: hoeveel woningen en arbeidsplaatsen kunnen gerealiseerd worden 


mét en zonder deze propositie? Hoeveel woningen en arbeidsplaatsen kunnen gerealiseerd 
worden met een veel beperktere investering? In hoeverre is sprake van locatieverschillen? 
Wat zijn de BBP-effecten in deze situaties, rekening houdend met de aantallen en 
locatieverschillen?


- Nadere onderbouwing I: hoeveel arbeidsplaatsen (absoluut en procentueel) zijn afhankelijk 
van/sterk gebaat bij goede bereikbaarheid per OV? Hoeveel (absoluut en procentueel) zijn 
gebaat bij deze propositie?


- Nadere onderbouwing II: welke baten zijn aan deze propositie toegekend voor OV 
(reistijdwinsten), auto (vermeden voertuigverliesuren, investeringen en milieu-impact), 
ruimtelijke ordening en economie? Wat is onderbouwing (inclusief gehanteerde 
uitgangspunten voor gebruik van het OV, modal-split) daarbij?   


Aandachtspunten (vetgedrukt):
1. Onderbouwing probleem (aard, omvang, oorzaken, gevolgen);
2. Onderbouwing effectiviteit project (voor OV, weg en agglomeratiekracht/BBP);
3. Gehanteerde uitgangspunten voor probleem en oplossing (model, input, aannames);
4. Specifiek: onderbouwing verwacht gebruik OV;
5. Specifiek: onderbouwing effecten op de weg;
6. Specifiek: onderbouwing arbeidsplaatsen en woningen mét en zonder project (hoeveel, 


waar, redeneerlijn/werking);
7. Onderbouwing doelmatigheid project;
8. Onderbouwing MKBA-score;
9. Onderbouwing BBP-effect.
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I.    Randvoorwaarden


I.1.   Maatschappelijke baten en lasten (oordeel CPB)


Wat is het probleem/marktfalen?


Pakt het voorstel dit probleem aan?


Wat is het effect van het project op het BBP van Nederland (verdienvermogen)?


Zijn er daarnaast gevolgen voor natuur, milieu, gezondheid, etc. (brede baten)?


Is het nodig dat de overheid ingrijpt en heeft dat meerwaarde (legitimiteit)?


Wegen de maatschappelijke baten op tegen de kosten (efficiëntie)?


I.2.   Additioneel aan private investeringen (inclusief 
analyse van optimale financieringsmix en bijdrage NGF)


I.3.   Subsidiariteit
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II.    Structurele BBP-impact


II.1.   Plausibiliteit en potentiële omvang BBP-impact 
(t.o.v. de kosten)


CPB 


Draagt het voorstel bij aan de verhoging van de productiviteit of omvang van 
productiefactoren?


Via welk mechanisme (uit economische literatuur) loopt dit? Welke knelpunten worden 
weggenomen?


a. Hoe en in welke mate draagt het project bij aan verhoging van de productiviteit of de omvang van 
de productiefactoren?


b. In hoeverre is aanpakken van het probleem noodzakelijk voor een structureel BBP-effect?


Zie het ‘Woord vooraf’.  


c. Voor hoeveel arbeidsplaatsen (totaal en procentueel) in en om de stad Utrecht is een goede 
bereikbaarheid met het OV een vereiste? Wat is het aandeel van deze banen in het BBP van de 
Zuidelijke Randstad en van Nederland?


Bij beantwoording van de vraag is de aanname gemaakt met ‘Zuidelijke Randstad’ de ‘regio Utrecht’ 
bedoeld is. 


De regio Utrecht rekent tot 2040 op de creatie van 80.000 extra arbeidsplaatsen; 70.000 daarvan 
zullen in Utrecht stad geaccommodeerd worden (STEC, 2020). Gerekend is met verdeling van 33% 
kantoren, 5% wetenschap, 16% werken vanuit woning en 12% informeel; in totaal 66% van 
toekomstige arbeidsplaatsen, oftewel ruim 50.000, waarvoor in een stedelijke context goede OV-
bereikbaarheid belangrijk is (STEC, 2020). Dit is bovenop het bestaande aantal banen van 550.000 in 
de Utrechtse regio (U16), waarvan voor 360.000 goede OV-ontsluiting van belang is. Het aandeel van 
deze banen in het BBP van de regio en van Nederland is niet nader onderzocht. De provincie Utrecht is 
goed voor iets minder dan 10% van het Nederlands BBP.


d. Voor hoeveel van de arbeidsplaatsen (totaal en procentueel) is een goede bereikbaarheid per OV 
tussen Utrecht-zuid en Zeist (via de Waterlinielijn) een vereiste?


In de invloedssfeer van de geplande Waterlinielijn bevinden zich op dit moment 106.000 OV 
afhankelijke arbeidsplaatsen. Dat is bijna 20 procent van de totale werkgelegenheid in de Utrechtse 
regio. Het project voorziet in het accommoderen van minimaal 39.000 en maximaal 55.000 extra 
arbeidsplaatsen in de directe invloedssfeer van beide lightrailverbindingen. Hiervoor geldt dat 
minimaal 20.000 en maximaal 25.000 arbeidsplaatsen profiteren van verbeterde bereikbaarheid door 
de Waterlinielijn.


e. Voor hoeveel van de arbeidsplaatsen (totaal en procentueel) is een goede bereikbaarheid per OV 
tussen Utrecht-zuid en CS (via de Merwedelijn) een vereiste?


In de invloedssfeer van de geplande Merwedelijn bevinden zich op dit moment 59.000 OV afhankelijke 
arbeidsplaatsen. Dat is ruim 10 procent van de totale werkgelegenheid in de Utrechtse regio. Het 
project voorziet in het accommoderen van minimaal 39.000 en maximaal 55.000 extra 
arbeidsplaatsen in de directe invloedssfeer van beide lightrailverbindingen. Hiervoor geldt dat 



https://www.utrecht10.nl/documenten/economische-positionering/adviesrapporten-werklocaties/
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minimaal 20.000 en maximaal 32.000 arbeidsplaatsen profiteren van verbeterde bereikbaarheid door 
de Merwedelijn.  


f. Voor hoeveel arbeidsplaatsen (totaal en procentueel) in en om de stad Utrecht is een goede 
bereikbaarheid met het OV géén vereiste? Wat is het aandeel van deze banen in het BBP van de 
Zuidelijke Randstad en van Nederland?


Bij beantwoording van de vraag is de aanname gemaakt dat met ‘Zuidelijke Randstad’ de ‘regio 
Utrecht’ bedoeld is. 


De regio Utrecht (U16) telt zo’n 550.000 banen, waarvan zo’n 25% op bedrijventerreinen (137.000 
banen). Voor deze locaties is bereikbaarheid aan hoofdontsluitingen of N-wegen minimaal vereist (en 
sterke voorkeur voor locaties aan A-wegen, in het bijzonder bij buitenlandse vestigingen). 
Desalniettemin geldt ook dat OV-bereikbaarheid voor deze gebieden steeds belangrijker wordt, met 
name voor het personeel (STEC, 2020). Het aandeel van deze banen in het BBP van de regio en van 
Nederland is niet nader onderzocht. De provincie Utrecht is goed voor iets minder dan 10% van het 
Nederlands BBP.


g. Hoeveel extra banen kan het project opleveren? 


Het project voorziet in het accommoderen van 50.000 extra arbeidsplaatsen in de directe 
invloedssfeer van de lightrailverbindingen. Zie voor specificatie tabel bij antwoorden ‘b’ en ‘c’.  


h. Wat is het aandeel van deze extra banen in het BBP van de regio Utrecht en van Nederland?


Het aandeel van deze banen in het BBP van de regio en van Nederland is niet nader onderzocht. De 
provincie Utrecht is goed voor iets minder dan 10% van het Nederlands BBP.


i. Hoeveel extra productiviteit kan het project opleveren, bovenop de extra banen? Wat is het 
aandeel van deze extra productiviteit in het BBP van de regio Utrecht en van Nederland?


Zoals in de propositie opgenomen (pagina 10, toegangspoortcriteria) tonen berekeningen aan dat de 
groei van de regionale economie door het voorstel met 1,9 procent verhoogt ten opzichte van de 
basislijn. Dit is op basis van investeringen in de railinfrastructuur (1 procent) en het effect van 
bestedingen aan R&D (0,9 procent), als gevolg van een veronderstelde groei van 4.000 science 
gerelateerde arbeidsplaatsen. De spinoff van deze arbeidsplaatsen is dus hoger verondersteld dan van 
de overige arbeidsplaatsen die dit project mogelijk maakt. Met de 1,9 procent extra groei van het BRP 
draagt de regio voor ongeveer 0,2 procent jaarlijks bij aan de nationale groei. 


j. In hoeverre is aanpakken van het probleem urgent voor een structureel BBP-effect?


Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op de vrijwel identieke vraag hierboven ‘In hoeverre 
is aanpakken van het probleem noodzakelijk voor een structureel BBP-effect?’


Hoe verhoudt de impact zich tot de kosten?


Het Decisio rapport dat als bijlage bij de propositie gevoegd is bevat een kosten-batenanalyse. 
Belangrijke kanttekening daarbij is dat in dat rapport de eerder omschreven spinoff van R&D 
investeringen niet in deze analyse is gekwantificeerd.



https://www.utrecht10.nl/documenten/economische-positionering/adviesrapporten-werklocaties/
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SEO


Wat is de kwaliteit van de aannames en gebruikte bronnen? 


Zijn er aannames gehanteerd aanvullend op en/of in afwijking van de WLO-scenario’s en de 
modellen zelf? Zo ja, welke?  


a. Zijn er afwijkende aannames gedaan voor woningbouw, economische ontwikkeling en/of 
gedrag/bereidheid om het OV te gebruiken? Zo ja, welke?


Voor woningbouw en woningbehoefte worden de Primos-prognoses als basis gebruikt. Die volgen 
WLO-scenario’s, maar zijn 1-op-1 gekoppeld


b. Zonder project kunnen 35.000 arbeidsplaatsen en 30.000 woningen worden gerealiseerd. Met 
project 92.500 arbeidsplaatsen en 90.000 woningen worden gerealiseerd. Wat is de 
onderbouwing van deze aantallen? Is hierover een onafhankelijk deskundig oordeel gegeven 
(aangezien deze aantallen als uitgangspunt lijken te zijn genomen)?


Bij de realisatie ‘zonder project’ worden bestaande plannen tot 2030 uitgevoerd. Uit verkenningen, 
studies en ook MER-rapportages voor deelgebieden is bekend dat die voor een belangrijk deel 
zonder extra grootschalige investeringen kunnen worden gerealiseerd. Een deel van deze plannen 
stuit echter nu al op grenzen. Zo geeft de MER studie van de Merwedekanaalzone aan dat zonder 
structurele bereikbaarheidsmaatregelen slechts 6.000 van de 9.000woningen gerealiseerd kunnen 
worden. 


Nieuwe plannen bevinden zich met name op knooppunten in een ring aan de rand van de stad 
Utrecht. De huidige OV en weginfrastructuur is niet toegerust voor ontwikkeling van deze locaties. 
Een overzicht van deze locaties en noodzakelijke bereikbaarheidsmatregelen zijn te vinden in de 
studies die gedaan zijn in het kader van MIRT Onderzoek (Utrecht Nabij).


c. Wat zijn de (economische) gevolgen als deze woningen en arbeidsplaatsen niet binnen het 
stedelijk gebied gebouwd kunnen worden (in termen van BBP-effect Nederland)?    


Als deze woningen en arbeidsplaatsen niet binnen het stedelijk gebied gebouwd kunnen worden, 
loopt Nederland positieve productiviteitseffecten als gevolg van de uitwerking van de 
agglomeratie-effecten mis. De berekende omvang daarvan is bij eerdere vragen beantwoord. 


Moet de geschatte bbp-impact bijgesteld worden? Wat is dan de geschatte jaarlijkse 
bbp-impact (in % bbp)?


Welke risico’s bedreigen de effectiviteit (effect en baten) van het project?


d. Er is EUR 99 mln. per jaar (totaal EUR 1,9 mld.) aan baten zijn toegerekend aan het 
projectalternatief voor agglomeratiekracht en EUR 3,4 mld. in totaal met reistijdwinsten? 
Welke uitgangspunten zijn daarvoor gehanteerd? 


De toegerekende baten zijn berekend in het Decisio rapport “Maatschappelijke business case wiel 
met spaken”. De middenvariant uit dit rapport komt overeen met de lightrailverbindingen in dit 
voorstel. Uitgangspunten zijn terug te vinden in dit rapport in paragrafen 4.1 en 4.2 
(mobiliteitseffecten) en 6.1 (agglomeratieeffecten)


e. In het voorstel is benoemd dat er tegen 2030 al substantiële knelpunten op CS/Ring ontstaan. 
Tegelijk wordt er in de tijdsplanning uitgegaan van realisatie rond 2035. Wat zijn de gevolgen 
voor de kosten-batenverhouding van het naar voren halen of naar achteren schuiven van het 
project?


De gevolgen voor de kosten-batenverhouding door het verschuiven in de tijd zijn niet expliciet 
berekend maar laten zich als volgt beredeneren: het naar voren halen van het project zorgt ervoor dat 
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de baten van het project eerder en langer optreden binnen de gehanteerde zichtperiode van 100 jaar. 
De knelpunten zijn immers eerder opgelost. Daarbij geldt wel dat ook de kosten naar voren worden 
gehaald en in een kortere tijdsperiode worden gemaakt. De netto contante waarde van de kosten zal 
in dat geval ook hoger zijn. 


Naar verwachting is het gevolg voor de kosten-batenverhouding per saldo positief: de extra baten van 
het naar voren halen van het project zijn hoger dan de hogere contante waardering van de kosten. 
Het substantieel naar voren halen van het project kunnen we overigens theoretisch doorrekenen, 
maar gelet op voorgaande ervaringen met grootschalige infrastructurele projecten is dit niet een 
realistisch scenario. 


Omgekeerd zorgt het naar achteren schuiven voor een langere periode met knelpunten in het 
mobiliteitsnetwerk, en dat –gelet op mobiliteitsontwikkeling– die knelpunten zullen groeien in aantal 
en omvang. Er zullen meer voertuigverliesuren en reistijdverlies zijn, hetgeen doorwerkt in lagere 
productiviteitsgroei en blijvende en hardnekkiger onderbenutting van agglomeratiepotentie. 
De positieve baten van de investeringen treden minder lang op binnen de gehanteerde zichtperiode 
van 100 jaar en zijn dus lager. De kosten van het project zijn in contante waarde ook lager omdat 
deze later in de tijd vallen. Naar verwachting is het gevolg voor de kosten-batenverhouding daarom 
negatief: een lagere kosten-batenverhouding zou optreden als gevolg van het naar achteren schuiven 
van de investeringen.


f. Welke modal-split van auto naar OV vindt plaats in aantallen reizen en procentueel? Welke 
aannames zijn daarbij gehanteerd? Is dit getoetst met het NRM? Wat is het oordeel van RWS?


Wijziging van de modal split vindt plaats door een stapeling van maatregelen, waar hoogfrequente en 
snelle OV lijnen een cruciaal onderdeel van uit maken. Parkeerbeleid, parkeren op afstand, fiets, 
routering autoverkeer, en beprijzing. Deze aanpak is verwoord in “Utrecht Nabij”. 


Voor de stad Utrecht is in het kader van het Mobiliteitsplan 2040 in beeld gebracht hoe de modal split 
zich ontwikkelt tussen 2015 en 2040. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen een scenario ongewijzigd 
beleid (referentie), en een scenario gewijzigd beleid (uitvoering van het Mobiliteitsplan 2040, 
waaronder de twee lightrail lijnen). Voor alle afzonderlijke stappen (zie ook het antwoord op vraag p) 
is inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn. Een uitgebreide toelichting is te vinden in hoofdstuk 10 
van het Mobiliteitsplan 2040. 


Onderstaand figuur en tabel tonen de ontwikkeling van de modal split. De lightrailverbindingen maken 
onderdeel uit van stap 3 ‘Netwerken op orde’. De cijfers bij deze stap laten een toename zien van 
ruim 30.000 OV verplaatsingen per etmaal; en een afname van het aantal autobewegingen met ruim 
40.000. Als het gehele maatregelenpakket wordt uitgevoerd dan neemt het OV toe met 38.000, de 
auto af met 66.000. De cijfers hebben betrekking op het gebied binnen de Ring Utrecht.
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Verplaatsingen van/naar/binnen Utrecht per 
etmaal (x 1000)


auto fiets OV totaal


Referentie 2040 605 662 382 1650
Mobiliteitsplan 2040 stap 3 562 654 413 1629
Mobiliteitsplan 2040 (stappen 1 t/m 5 tezamen) 539 668 420 1628


De berekeningen naar de effecten van het Mobiliteitsplan hebben plaatsgevonden met het 
gemeentelijke verkeersmodel VRU. Dit model is uitgebreid gevalideerd op basis van OViN-data en 
tellingen en afgestemd op het verkeersmodel NRM West-Nederland van Rijkswaterstaat. 


Als eerste is een referentiesituatie 2040 opgesteld. Hierin is het gemeentelijke beleid op het gebied 
van mobiliteit en verstedelijking gebruikt om een prognose te maken van hoeveel mensen met 
welke vervoerwijze in 2040 van welke herkomst naar welke bestemming reizen. Hierbij is rekening 
gehouden met (inter)nationale ontwikkelingen zoals het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
en het Centraal Plan Bureau (CPB) hebben beschreven in de WLO-scenario’s. Voor het 
mobiliteitsplan is uitgegaan van het scenario ‘hoog’ (voor verklaring, zie memo “Beantwoording 
vragen staf Nationaal Groeifonds inzake propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de 
Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. Deze invulling sluit het beste aan bij de verwachte 
verstedelijkingsopgave waarmee Utrecht Nabij en de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 rekening 
houden. In het Mobiliteitsplan zijn de opgaven en knelpunten van deze referentiesituatie 
beschreven. Vervolgens is het beschreven beleid van het mobiliteitsplan zoals gepresenteerd in de 
hoofdstukken 4 tot en met 8 van het Mobiliteitsplan 2040 in het verkeersmodel vertaald en 
doorgerekend. 


g. De reductie van de congestie op de Ring Utrecht kan worden verhoogd van 5% naar 14% met 
flankerend beleid. Wat is de onderbouwing daarbij? Welke maatregelen moeten worden genomen 
voor de hogere congestiereductie? Wat is het oordeel van RWS aangaande deze flankerende 
maatregelen?


De omvang van het effect is in het gemeentelijk Mobiliteitsplan 2040 preciezer uitgewerkt op basis 
van een concrete set van maatregelen. De keuzes die de gemeente daarin maakt zijn uitgewerkt in 5 
samenhangende stappen (zie afbeelding).


Ten behoeve van het Mobiliteitsplan 2040 zijn met behulp van het gemeentelijke verkeersmodel VRU de 
kwantitatieve effecten van de maatregelen in beeld gebracht. De berekeningen zijn uitgevoerd op het 
schaalniveau van de stad. Bij de 5% reductie tijdens de ochtendspits op de Ring Utrecht in 2040 (t.o.v. 
referentiemodel 2040) zijn niet alle maatregelen uit het Mobiliteitsplan meegenomen. In die berekening 
zijn namelijk alleen de effecten van de netwerkaanpassing (stap 3) conform Mobiliteitsplan in beeld 
gebracht. Als daar alle andere mobiliteitsmaatregelen aan worden toegevoegd (de overige 4 stappen) 
dan is het effect 14%.
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Wat is de relatieve impact van (deel-)projecten op het geschatte bbp-effect (‘80/20’ 
regel)?


In hoeverre zijn alle projectonderdelen noodzakelijk?


h. Wat is het minimale aantal woningen en arbeidsplaatsen dat zonder investeringen in mobiliteit 
gerealiseerd kan worden? Wat zou dat betekenen voor het BBP?


Het minimale aantal woningen en arbeidsplaatsen dat gerealiseerd kan worden zonder 
investeringen in mobiliteit komt overeen met de nulvariant uit het Decisio rapport. Benadrukt dient 
te worden dat bij een soberder uitvoering de schaalsprong die beoogd wordt met betere 
verbindingen en significant meer woningbouw, die via agglomeratie-effecten leiden tot creatie van 
arbeidsplaatsen en structureel meer economische groei, niet gerealiseerd zal worden. Met andere 
woorden: hoe minder groot de schaalsprong, hoe minder toekomstbestendig de oplossing, en hoe 
groter het risico dat op relatief korte termijn toch weer extra investeringen gedaan zullen moeten 
worden. Dat zou geen efficiënte aanwending van schaarse middelen zijn.


i. Wat is het minimale aantal woningen en arbeidsplaatsen dat zonder of met beperkte 
investeringen in infrastructuur gerealiseerd kan worden, maar met maximale inzet op gebruik 
van fiets, OV, deelsystemen en Mobility as a Service, om zo de bestaande infrastructuur 
maximaal te benutten? Wat zou dat betekenen voor het BBP?


Genoemde maatregelen functioneren alleen in combinatie met hoogfrequent en snel OV. Het 
maximaal inzetten op deze maatregelen is vergelijkbaar met stap 2 uit het gemeentelijk 
Mobiliteitsplan. Het effect van stap 2 is beperkt (-2% groei autoverkeer groei t.o.v. referentie 
ongewijzigd beleid) en zal te weinig doen voor het verminderen van druk op Ring Utrecht. Het toe 
te voegen aantal woningen en arbeidsplaatsen ten opzichte van het nulalternatief is minimaal en 
de beoogde agglomeratie-effecten en effect op het bbp zullen niet tot stand komen. 


j. Welke gevolgen zou niet realiseren van de Merwedelijn voor woningbouw en 
agglomeratiekracht indien de financiële middelen niet toereikend zijn? In hoeverre zou de 
beoogde woningbouw en agglomeratiekracht bereikt kunnen worden langs deze corridor 
zonder ingrepen of met beperkte ingrepen?


Rijk en regio hebben voor vastgestelde woningbouwplannen langs deze corridor afgesproken dat 
deze gerealiseerd worden tot 2030. Voor de woningbouwplannen voor de periode daarna is een 
schaalsprong nodig, omdat er rond 2030 door het groeiend aantal reizigers een kantelpunt 
ontstaat waarop een schaalsprong OV nodig is. 


Het totaal aantal woningen dat gerealiseerd kan worden door aanleg van de twee lightraillijnen is 
33.000 tot 60.000 woningen. Het aantal niet gerealiseerde woningen als gevolg van afstel aanleg 
Merwedelijn komt overeen met 22.000 tot 36.000 woningen. Zonder ingrepen leidt extra woningen 
tot te veel verkeersoverlast, zo concludeerde de MER van de huidige plannen in de 
Merwedekanaalzone. Een kleiner aantal woningen zal minder agglomeratiebaten met zich 
meebrengen. De omvang hiervan is voor dit scenario niet berekend


k. Waarom is de Waterlinielijn doorgetrokken naar Zeist?


Circa 450 bussen per dag rijden vanaf Zeist via de binnenstad van Utrecht naar Utrecht CS. Door 
de realisatie van een lightrailverbinding naar Zeist-Noord hoeven deze bussen niet allemaal meer 
via de binnenstad te rijden. Dit is nodig omdat groeiende stromen bussen steeds meer conflicteren 
met groeiende stromen fietsers en voetgangers. Dit zorgt voor een overbelaste binnenstad die 
daardoor slechter als regionaal centrum en (inter)nationale trekpleister kan functioneren. 
Omgekeerd wordt de historische binnenstad als toeristisch en commercieel verblijfsgebied ook 
aantrekkelijker wanneer deze minder zwaar wordt belast met busvervoer. 
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Voor inwoners van Zeist betekent het doortrekken van de Waterlinielijn een kortere reistijd naar 
het USP vanuit heel Zeist. Reizigers die nu vanuit andere delen van Zeist overstappen op de 
buslijn Zeist-Noord - USP profiteren ook van een kortere reistijd in de nieuwe situatie. Voor de 
meeste reizigers uit Zeist is reizen via station Driebergen-Zeist een grote omweg, omdat dit 
station aan de ‘verkeerde’ kant van Zeist ligt, vooral voor reizigers met de oriëntatie op de regio 
Utrecht en de Randstad. Eigenlijk ligt Zeist niet aan het spoornetwerk, net zoals Nieuwegein dat 
niet ligt. Zeist Vollenhove is begin 2020 aangewezen als een van de drie vitale wijken in de regio 
Utrecht. De Waterlinielijn zal de bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en grond- en vastgoedwaarden 
van dit gebied een extra impuls geven. 


Het doortrekken naar Zeist draagt verder bij aan een spits in twee richtingen waardoor het gehele 
traject van de Waterlinielijn en de bestaande Uithoflijn beter rendeert. Het doortrekken van de 
UHL levert bovendien vervoerkundig een besparing op in het aantal dienstregelingsuren, omdat er 
geen parallel rijdende bussen meer zijn. Door het aantakken van Zeist op de Waterlinielijn 
ontstaat nieuwe, directe verbindingen tussen Zeist en de oostkant van Utrecht en Nieuwegein en 
zullen minder reizigers vanuit Zeist met de auto reizen. Ook wordt hiermee de potentie vergroot 
voor het aanleggen van een hub aan de A28, waar reizigers vanuit het oosten met een 
bestemming in de MRU de overstap kunnen maken naar OV. Dit ontlast de Ring Utrecht. Tevens 
kunnen reizigers uit Zeist naar de Randstad en naar Brabant sneller via station Lunetten-
Koningsweg reizen waardoor Utrecht Centraal wordt ontlast.


De verwachte vervoervraag op de Waterlinielijn tussen Zeist en USP komt neer op 10.000 reizigers 
per dag. Bij meer ingrijpende keuzes in het busnetwerk van Zeist kan het aantal reizigers oplopen 
tot ca 18.000 reizigers. De mogelijkheden hiervoor worden nader onderzocht in de verdere 
uitwerking.


l. In hoeverre zou de beoogde woningbouw en agglomeratiekracht bereikt kunnen worden langs 
deze corridor zonder ingrepen of met beperkte ingrepen?


Het betreft langs deze lijn voornamelijk nieuw te ontwikkelen woningbouwlocaties, zoals de A12 
zone, Lunetten-Koningsweg, verdichting USP/Rijnsweerd, en Zeist Noord. Al deze locaties kunnen 
pas in harde plannen worden omgezet als er zicht is op een hoogwaardige OV ontsluiting.Een 
kleiner aantal woningen als gevolg van afstel van de Waterlinielijn zal minder agglomeratiebaten 
met zich meebrengen. De omvang hiervan is voor dit scenario niet berekend. 


m. Wat zou het effect zijn voor woningbouw en agglomeratiekracht als alleen beperkte 
aanpassingen op het hoofdspoor worden gerealiseerd? 


In dat geval kunnen woningbouwlocaties langs de Merwedelijn en de Waterlinielijn slechts beperkt 
worden uitgevoerd; er zouden nauwelijks meer woningen kunnen worden gebouwd ten opzichte 
van het nulalternatief. De beoogde agglomeratie-effecten zullen niet optreden. 


n. Wat als dit zou gebeuren in combinatie met een maximale inzet op gebruik van fiets, OV, 
deelsystemen en Mobility as a Service, om zo de bestaande infrastructuur maximaal te 
benutten? Wat zou dat betekenen voor het BBP?


Zie eerdere vraag over effect fiets, deelsystemen en MaaS.  
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II.2.   Strategische onderbouwing BBP-impact 


II.2.1.   Omvang en groeipotentie


a. Systeemvisie 20-30 jaar


In hoeverre past het project binnen de toekomstverwachtingen voor mobiliteit (in relatie tot 
economie)? 


De voorgestelde maatregelen passen binnen de 
mobiliteitsverwachtingen voor deze regio. Dit is 
onderbouwd in het ontwikkelperspectief ‘Utrecht 
Nabij’ dat door Rijk en regio gezamenlijk is opgesteld 
en recent is vastgesteld in het BO MIRT 20201. De 
verstedelijkingsrichtingen in NOVI, Omgevingsvisie 
provincie Utrecht (OpU), REP en RSU zijn 
gelijkluidend. In deze toekomstbeelden ontwikkelt de 
stad zich naar een polycentrische omgeving; 
vergelijkbaar met hoe dat gebeurt in andere 
metropolitane gebieden. Voor de mobiliteit in dat 
gebied is een schaalsprong OV in de vorm van de 
ontwikkeling van een ‘wiel met spaken’ (zie figuur) 
belangrijk. De voorgestelde verbindingen zijn een 
belangrijke stap in de realisatie van dit netwerk. 


b. Toekomstbestendigheid


In hoeverre is het project toekomstbestendig/adaptief (geschikt voor gebruik door nieuwe 
toekomstige voertuigen, ombouwen mogelijk voor gebruik door toekomstige voertuigen, 
ombouwen mogelijk voor alternatief gebruik, etc.)?


In de fase van planuitwerking moeten de eisen aan de infrastructuur worden vastgesteld. Deze zijn 
bepalend voor het toekomstig gebruik. De te gebruiken technieken moeten zich bewezen hebben 
in de praktijk. Uitgangspunten zijn bv. vrije infrastructuur en in de hoogstedelijke gebieden 
conflictvrij met andere vervoersstromen (ongelijkvloerse oplossingen). Mits de eisen van 
toekomstige voertuigen aansluiten bij de infrastructuur (bv. breedte) biedt vrije infrastructuur 
kansen voor toekomstige voertuigen. 


c. Duurzaamheid


In hoeverre draagt het project bij aan een duurzame groei van het BBP?


In hoeverre is sprake van duurzaamheid in de zin van passend in een toekomstig duurzame 
samenleving (klimaat, milieu)?


De keuzes die gemaakt zijn in het ontwikkelperspectief Utrecht Nabij zijn mede ingegeven door 
hun positieve impact op leefbaarheid, gezondheid, CO2 emissie, en het faciliteren van 
arbeidsplaatsen in toekomstbestendige sectoren. Het faciliteert locaties voor toekomstbestendige 
werkgelegenheid, zoals het Life Sciences and Health Cluster en circulaire economie. Publieke, 
private en kennis- en onderwijspartners in de provincie en de bredere regio voeren hiertoe een 
Regionale Economische Agenda die in het teken staat van 'gezond stedelijk leven'. De regionale 
economische agenda en de partners in het regionaal-economische ecosysteem (w.o. Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region, Economic Board Utrecht) koppelen expliciet hun inzet 
(ook financieel) aan brede welvaartsdoelen en SDG's. 


1 https://www.programma-uned.nl/relevante+documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1858010







13


d. Innovatie


Hoe innovatief is het voorstel? Wordt gebruik gemaakt van de meest recente technologische 
mogelijkheden en voor zover mogelijk geanticipeerd op aankomende ontwikkelingen?


Bij de planuitwerking zal gekozen worden voor technieken die zich in de praktijk al bewezen 
hebben. Dat geldt zowel wat betreft de uitvoeringsmethode, als de te gebruiken assets. Bij de 
bouw sluiten we aan bij Europese standaard voor lightrail, zodat we kunnen meeliften op de 
innovaties in de markt.


In hoeverre biedt het project kansen voor versterking van het BBP door innovatie? 


Expliciet doel van het project (zie ‘Woord vooraf’) is ruimte bieden voor groei van het USP als 
nationale innovatie- en onderwijshub voor life sciences and health. Op en rondom het USP is een 
groeiende vraag naar R&D-ruimte, nemen de private R&D-investeringen in de regio toe en is 
recent de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region opgericht om de innovatie- en 
R&D-investeringen in de regio verder aan te jagen. Daarnaast participeert de regio Utrecht, m.n. 
via haar kennisinstellingen (UU en UMCU), in enkele andere kennis & innovatie proposities die 
ingediend zijn voor het Nationaal Groeifonds (RegmedXB, Health-RI, FoodSwitch en NL AI-
Coalitie). Er liggen daarmee voldoende aanknopingspunten om het Utrechtse niveau aan R&D te 
verhogen.  


e. Aansluiting op en samenhang met economische clusters


In hoeverre sluit het project aan bij kansrijke economische clusters met het oog op het 
toekomstige BBP van Nederland?


Het project versterkt de positie en het verdienvermogen van Nederland door de Utrechtse 
academische én economische assets uit te bouwen met de kennis-, onderwijs- en bedrijvenclusters 
rondom 1) life sciences en gezondheid, 2) klimaatadaptatie en gezonde leefomgeving en 3) 
(gezonde) voeding. Deze drie clusters sluiten aan bij de thema's die het kabinet in 2019 aanduidde 
als prioritair in het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid (ministerie van 
EZK, 2019). Ook sluiten de thema's aan bij het Europese missiegedreven innovatiebeleid. 


Het accent ligt op R&D met grote groeipotentie: gezondheid (biotech, farma, medtech), 
duurzaamheid (energie, klimaat, civiele techniek) en voedingstechnologie (Balland & Boschma, 
2020). Dit komt ook tot uiting in de proposities op gebied van kennis en innovatie die mede vanuit 
de regionale partners zijn ingediend voor het Nationaal Groeifonds. Met deze specialisaties levert 
Utrecht nationaal en internationaal een bijdrage aan het zowel het toekomstige BBP van Nederland 
als de brede welvaart van mensen.


Zoals in het voorstel uitgewerkt is draagt het project bij aan de doorontwikkeling van het Utrecht 
Science Park als toplocatie voor onderwijs, kennis, innovatie en R&D ontwikkelingen. De 
connectiviteit met omliggende gebieden vergroot van de reikwijdte van de kennisspillovers en het 
versterken van valorisatie, in de eigen regio maar door opbouw, uitbouw en verlenging van de 
waardeketens (productie, toelevering, verdere product- en dienstontwikkeling) ook juist in andere 
regio's. 


In hoeverre is sprake van samenhang tussen (de realisatie van) het project en andere 
economische activiteiten met meerwaarde voor het BBP van Nederland?


Publieke R&D investeringen zijn vaak missiegedreven en worden uitgebreider benut doordat deze 
open toegankelijk zijn. Utrecht onderscheidt zich van andere regio’s door een sterke nadruk op 
publieke R&D (Economisch Beeld Utrecht+, 2020). De regio is netto exporteur van diensten en 
kennis aan bedrijven en organisaties elders in Nederland (Economisch Beeld Utrecht+, 2020). 
Deze kennisrelaties manifesteren zich in samenwerkingsverbanden zowel binnen de regio als 
daarbuiten. Grote internationaal opererende bedrijven als Philips, Genmab, Danone Nutricia en 
Merus Biopharmaceuticals, maar ook chemiereuzen als AkzoNobel, Nouryon en Shell maken 







14


gebruik van en dragen bij aan de kennis die ontwikkeld wordt op het Utrecht Science Park. De, in 
de provincie geconcentreerde, internationaal opererende ingenieursbureaus maken gebruik van 
kennis van UU en WUR over gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Zowel rondom het 
cluster van biotechnologie en farma als om het cluster van ingenieursbureaus is een groeiende 
schil ontstaan van IT-bedrijven die hoogwaardige diensten leveren op het het gebied van data-
analyse en visualisatie met AI als sleuteltechnologie. Investeringen in connectiviteit vergroten de 
internationale magneetwerking van deze publiek-private clusters die bijdragen aan brede welvaart 
van burgers en aan internationale concurrentiekracht van Nederland. Daarmee sluit het project 
aan bij de ambities en de aanpak zoals beschreven in de Groeibrief voor Nederland op de lange 
termijn (2019). 


f. Kannibaliseren andere regio’s


In hoeverre is sprake van groei ten koste van groei elders?


In algemene zin geldt dat in Nederland schaarste is aan talent en dat de laatste jaren de instroom 
van buitenlandse werknemers fors is. Dit aantal is in de provincie Utrecht gestegen met gemiddeld 
8,5 procent per jaar over de periode 2010-2018, tot ongeveer 46.000 (analyses op basis van CBS 
Microdata en verwerkt in het rapport ‘Analyse internationale werknemers in Nederland – 
regiorapport Utrecht’, 2019). Als deze trend zich voortzet, zal een aanzienlijk deel van de groei 
van de bevolking in de regio en stad Utrecht uit internationale migranten bestaan. Naar schatting 
80% van de 50.000 studenten op het Utrecht Science Park wil blijven wonen en werken in Utrecht 
(Stichting USP, 2020). Deze talentenpool maakt het USP een interessante plek voor 
kennisintensieve bedrijvigheid. We gaan er vanuit dat extra banen op en rond USP met name 
worden ingevuld door nieuw internationaal talent of door talent dat voor de regio behouden is. 
Daardoor lijkt er relatief beperkt sprake van het kannibaliseren op assets of talent van andere 
Nederlandse regio's. In plaats daarvan wordt juist het weglekken van bestedingen naar andere 
regio’s voorkomen, hetgeen ten koste zou gaan van de synergie en kennisspillovers in het 
regionale R&D cluster en daaraan gerelateerde bedrijvigheid. Andersom leiden investeringen in het 
Utrechtse R&D-cluster juist ook tot multiplier-effecten elders in het land via effecten in de 
waardeketens.


o Welke partijen profiteren van deze schaalsprong? Op welke manier en hoeveel profiteren 
andere regio’s?


De regio Utrecht is netto exporteur van diensten en van kennis aan bedrijven en organisaties 
elders in Nederland (Economisch Beeld Utrecht+, 2020). Onderzoek van o.a. Rathenau (2014) en 
Mazzucato (2019) wijst op een multiplier van 7,7 voor publieke R&D en 2,3 voor private R&D. 
Utrecht onderscheidt zich van andere regio’s door een sterke nadruk op publieke R&D. Gelet op de 
specialisaties in gezondheid, milieu en klimaat draagt de regio Utrecht bij aan zowel publieke 
waarden en beleid (kwaliteit, gezondheid en toekomstbestendigheid van woon- en leefomgeving) 
als aan producten en diensten van private partijen. Deze kennis is, juist vanwege zijn publieke 
karakter, breed beschikbaar. Gelet op het mondiale karakter van deze vraagstukken, ligt er 
daarmee ook een mondiale markt voor Nederlandse oplossingen. Via de opbouw en uitbouw van 
waardeketens profiteren ook andere regio's in Nederland mee.


g. Absorptievermogen


In hoeverre biedt het project verdere niet opgenomen kansen voor versterking van het BBP?


Het project is gericht op verbetering van de bereikbaarheid van Utrecht Science Park en het 
realiseren van agglomeratievoordelen door verdere verstedelijking en verdichting. De macro-
economische effecten hiervan zijn ook doorgerekend. Niet doorgerekend zijn de indirecte effecten 
van de investering. 


Een verbeterde bereikbaarheid van USP en zijn satellietlocaties draagt bij aan een grotere 
reikwijdte van kennisspillovers. De zoek- en reiskosten worden verlaagd voor ondernemingen die 
deze kennis willen benutten in product- en dienstenontwikkeling. Dit versnelt en vereenvoudigt 
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kennisvalorisatie. De verwaarding van deze kennis, in termen van valorisatie, spinoffs, spinouts, 
gazelles, startups, scale-ups en opbouw van waardeketens, blijft achter bij de potentie 
(Economisch Beeld Utrecht+, 2020; Stam 2020). De regionale partners zijn zich bewust van dit 
onderbenut regionaal maar bovenal landelijk potentieel en investeren daarom ook in versterking 
van hun regionaal-economische ecosysteem met een collectieve agenda (via de Regionale 
Economische Agenda), financieel kapitaal en handelsnetwerken (via Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region) en versterkte samenwerking (via o.a. ROM Utrecht 
Region, Economic Board Utrecht, U16, Utrecht Science Park, regionale human capital agenda). Ook 
de landelijke kennis- en innovatieagenda's en -contracten spelen hierbij een belangrijke rol. 


Een infrastructurele investering betekent ook een impuls voor de aantrekkingskracht van USP en 
zijn regionale satellietlocaties op R&D-intensieve organisaties of organisatieonderdelen. Groei van 
kennisintensieve werkgelegenheid, zowel in kennisproductie als kennisbenutting in de waarde-
/productieketen, kan fysiek op verschillende manieren neerslaan. Allereerst in verdichting van het 
Utrecht Science Park. Daarbij gaat het niet alleen om de hoofdlocatie in Utrecht maar ook om 
satellietlocaties op korte afstand, in Bilthoven en Zeist. Ten tweede zal extra werkgelegenheid die 
minder R&D-gebonden is (kantoren en productie) ook op andere plekken in de regio landen. 
Betere toegankelijkheid van kennisclusters draagt via bovenregionale waarde- en productieketens 
ook bij aan groei in andere regio's dan alleen Utrecht. Het project, met name de aanleg van de 
twee lijnen, vormt een essentiële schakel in het regionaal verbinden van deze verschillende typen 
activiteiten. De realisatie van het knooppunt Lunetten Koningsweg vormt daarnaast een cruciale 
schakel in verbeterde bovenregionale connectiviteit naar gerelateerde bedrijvenclusters in het 
oosten (Amersfoort, Wageningen) en het zuiden (Den Bosch, Eindhoven) - waardoor waardeketens 
in en buiten de regio een impuls krijgen.
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II.2.2.   Externe kansen en onzekerheden


a. Aanpalende projecten (mobiliteit, woningbouw, energie, digitaal, sociaal)


In hoeverre zijn de baten van het project gevoelig voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied 
van mobiliteit, digitalisering en/of energie? 


De mobiliteitsbaten zijn afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, 
digitalisering en/of energie. De corona-pandemie laat zien dat thuiswerken met digitale middelen 
een effect heeft op mobiliteit. Het is op dit moment nog niet te zeggen op welke wijze dat effect in 
2035 en verder er nog is. 


In hoeverre biedt het project kansen voor verhoging van het BBP van Nederland gezien de waar te 
nemen toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, digitalisering en/of energie?


Zoals vermeld in het ‘Woord vooraf’ heeft dit project effect op het BBP door vermijden van 
congestie op nationale weg- en spoornetwerken; door het benutten van agglomeratievoordelen 
door verdichting; en door doorontwikkeling van het innovatie ecosysteem op Utrecht Science Park.


b. Aansluiting op (buitenlandse) infrastructuur, bestaand en nieuw


In hoeverre zijn verdergaande infrastructurele aanpassingen noodzakelijk?


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari.


c. Samenhang met breder beleid (bijvoorbeeld fiscaal, klimaat, etc.)


In hoeverre zijn de baten van het project gevoelig voor toekomstig beleid voor klimaat?


In hoeverre zijn de baten van het project gevoelig voor toekomstig beleid voor duurzaamheid?


Ontwikkeling van het gebruik van openbaar vervoer past binnen beleid voor klimaat en 
duurzaamheid. De vormgeving van toekomstig beleid op die gebieden zal voor een niet 
onbelangrijk deel bepaald worden door de samenstelling van politiek bestuur op nationaal en 
regionaal niveau. 


In hoeverre zijn de baten van het project gevoelig voor aanpalend beleid, internationale 
ontwikkelingen en/of prijsontwikkelingen?


De mobiliteitsbaten zijn bv. gevoelig voor mobiliteitsprijsbeleid (denk aan fiscale of prijsprikkels). 
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II.2.3.   Contextuele onzekerheden


a. Maatschappelijke en politieke context


In hoeverre is het project onderhevig aan maatschappelijke (bedrijven, burgers, 
belangenorganisaties) en/of politieke weerstand tegen het project?


Zie de ingediende propositie (pg 9). 


b. Voorkeuren, gedrag


In hoeverre zijn de baten van het project gevoelig voor gedrag?


De mobiliteitsbaten zijn afhankelijk van het toekomstige gedrag. Belangrijkste factoren daarin zijn de 
mate / wijze waarin een mobiliteitstransitie wordt doorgezet (hetgeen beïnvloed wordt door bv. 
fiscale en of prijsprikkels, technologische ontwikkelingen etc) en het effect van corona op het 
gebruik van openbaar vervoer (al valt nu niet te zeggen wat daar in 2035 van te merken is). 
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III.    Kans op succes van het plan


III.1.   Wat wordt er voorgesteld en hoe wordt dat 
aangepakt?


a. Probleemanalyse
1. Is het probleem duidelijk?
a. In hoeverre is het vergroten van de agglomeratiekracht c.q. structureel verhogen van het BBP 


een doelstelling en waaruit kan dit worden opgemaakt?


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


Welke verkeersmodellen zijn gebruikt voor de probleemanalyse en de bepaling van de effectiviteit 
van het project?


b. Welke verkeer- en vervoersmodellen zijn gebruikt om de problemen voor het OV, de 
effectiviteit van het project voor het OV en de baten van het project voor het OV en de weg te 
voorspellen? Zijn de rapportages beschikbaar? Wat is het oordeel erover van NS en GVU?


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


b. Doelmatigheid en efficiëntie


In hoeverre is sprake van soberheid en doelmatigheid?


c. Hoeveel extra OV-gebruik (extra OV-reizen) komt tot stand door de nieuwe OV-lijnen, op de 
lijnen zelf en in totaal? Welke uitgangspunten zijn daarbij gehanteerd? Wat is de 
kostendekkingsgraad van de nieuwe OV-lijnen? Welke delen zijn (meer) kostendekkend, welke 
minder? Wat is het oordeel hierover van NS en GVU?


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


o Welke deel van het extra OV-gebruik is afkomstig van resp. fiets, ander OV en auto?


Welk deel van die toename toe te wijzen is aan veranderd mobiliteitsgedrag (auto, fiets) is voor de 
lightraillijnen nu niet berekend. Zie voor verdere toelichting hierop antwoord bij onderdeel III.2.e.f.


c. Financiële onderbouwing en financieringsmix  


In hoeverre is sprake van een optimale financiële bijdrage van belanghebbenden? 


o Zijn er naast de EUR 380 mln. van IenW en de betrokken regionale overheden nog 
mogelijkheden om de kosten (EUR 2,05 mrd.) te dekken?


Onder verwijzing naar de ingediende propositie: de regio (Provincie en Gemeente Utrecht, U16) 
heeft aangegeven bereid te zijn tot een substantiële bijdrage in het U Ned-pakket. Specifiek in het 
kader van deze propositie zullen regiopartijen in gesprek gaan met raden en staten over 
reserveringen in toekomstige budgetten; uiteraard in nauwe samenhang met een subsidie uit het 
Groeifonds om te komen tot een sluitende begroting. De zoektocht naar alternatieve bekostiging 
door bijdragen van gebruikers of andere baathebbers zoals projectontwikkelaars zal deel uitmaken 
van het vervolgtraject.
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d. Doelen en kpi’s


Zijn de projectdoelstellingen en kernprestatie-indicatoren (kpi’s) geformuleerd? 


Zie pagina 5 van de ingediende propositie voor de projectdoelstellingen; enige daarvan zijn ook 
gekwantificeerd. 


Zijn de projectdoelstellingen en kpi’s haalbaar? 


Ja.


e. Risico’s en kansen binnen het plan


In hoeverre is sprake van kansen voor extra baten? 


Voor adequate beantwoording van de vraag ontvangen we graag nadere duiding waarop gedoeld 
wordt met ‘extra baten’. 


f. Fasering en Planning


In hoeverre is sprake van een duidelijke mijlpalen? 


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


In hoeverre is sprake van mogelijkheden voor fasering van de realisatie? 


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 
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III.2.   Wie doet wat?


a. Consortium


Wie zijn de indieners?


Wie zijn de betrokkenen? 


Zoals vermeld in de propositie zijn de indieners: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, 
U10 gemeenten, en Utrecht Science Park partners. 


Het begrip ‘betrokkenen’ kan op diverse wijzen uitgelegd worden; voor adequate beantwoording 
gaan we graag in gesprek met de staf van de commissie NGF. 


b. Governance en planning


Wie is de eigenaar/zijn de eigenaren van het project? 


Welke taak- en rolverdeling is overeengekomen en hoe is dit vastgelegd? 


Wie is beslissingsbevoegdheid over wat en hoe is dit vastgelegd?


Kan het project (tijdig) worden gerealiseerd door de betrokken partijen? Welke risico’s zijn daarbij 
aanwezig?


Eigenaren van het project zijn dezelfde partijen als de indieners. In de Nederlandse systematiek 
van grootschalige infra-ontwikkeling is het pas bij zicht op minimaal 75% van de financiering dat 
een MIRT Verkenning gestart kan worden; vanuit dat kader worden ook zaken bepaald als 
eigendom van fysieke activa, beslissingsbevoegdheden et cetera. Indienende partijen zijn niet de 
uitvoerende partijen; dit soort grootschalige infraprojecten worden Europees aanbesteed.


c. Stakeholders


In hoeverre zijn (cruciale) stakeholders betrokken? Welke risico’s zijn op dit vlak aanwezig?


a. Nieuw IC-station Lunetten-Koningsweg: is sprake van voldoende nieuwe instappers op zowel 
dit station als in totaal en is het nieuwe station inpasbaar in de dienstregeling? Wat is het 
(tussen)oordeel van NS hierover? 


b. Nieuw IC-station Lunetten-Koningsweg: zijn aanvullende infrastructurele ingrepen noodzakelijk 
in het hoofdspoor? Wat is het (tussen)oordeel van ProRail hierover?


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


d. Aanpak knelpunt
e. Meest geëigende oplossing


In hoeverre is sprake van de meest geëigende oplossing?


d. Welke alternatieve oplossingen zijn bestudeerd en waarom zijn deze afgevallen? Hoe 
verhouden zich de kosten en baten (financieel en maatschappelijk) van dit voorstel tot die van 
alternatieve oplossingen?


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 
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e. In hoeverre is sprake van een ontlasting van Utrecht CS en in hoeverre is sprake van juist een 
toename van reizigers naar Utrecht CS? Welke verklaringen kunnen hiervoor worden gegeven? 
Wat is het oordeel van NS hierover?


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


f. Hoeveel extra OV-gebruik levert het project op en wel deel daarvan is afkomstig van resp. fiets, 
bestaand OV en auto? 


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


g. Welke delen van het wegennet met knelpunten worden verlicht als gevolg van het project? Wat is 
het oordeel van RWS hierover?


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


 
h. Waarom is er geen nul-alternatief (met deze aantallen woningen en arbeidsplaatsen plus 


mobiliteitsmaatregelen) doorgerekend? 


Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 


f. Minder kostbaar alternatief


In hoeverre is het probleem op te lossen met flankerend beleid?


i. In hoeverre kunnen de knelpunten worden verminderd met flankerend beleid (stimuleren 
thuiswerken, spreiding over de dag, aanpassingen aan de dienstregeling van het 
regionale/lokale OV, e.d.)?


Met flankerend beleid is geen schaalsprong te realiseren; de beoogde agglomeratie-effecten zullen 
niet of in veel mindere mate gerealiseerd worden, de druk op de woningmarkt zal onverminderd 
groot blijven en voorspelde mobiliteitsknelpunten op nationale weg- en treinsystemen in de regio 
Utrecht zullen zich manifesteren en een impact hebben op regionaal en nationaal groeivermogen 
(bv. door voertuigverliesuren, niet gerealiseerde agglomeratie-effecten, etc). 


j. In hoeverre kunnen de knelpunten worden verminderd met hogere intensiteiten van tram en 
bus met beperktere aanpassingen van de infrastructuur? Wat is het oordeel hierover van NS 
en GVU?


De knelpunten die zijn beschreven bij onderdeel II.2.2.b zijn niet oplosbaar met beperktere 
aanpassingen en het verhogen van intensiteiten. Het gaat hier stuk voor stuk om knelpunten in 
hoogstedelijk gebied waarbij de grenzen van huidige OV-bussysteem bereikt zijn. Hogere 
intensiteiten zorgen voor meer belasting van haltes, kruispunten en het busstation bij Utrecht CS. 
Hoewel het mogelijk is om als onderdeel van een faseringsstrategie hier eerst te beginnen met 
beperktere aanpassingen, blijft op termijn een OV schaalsprong onoverkoombaar vanwege de 
omvangrijke woningbouwopgave. 


In hoeverre zijn aanpassingen aan projectonderdelen mogelijk?
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k. In hoeverre zijn kostenbesparingen/versoberingen mogelijk (Waterlinielijn niet doortrekken 
naar Zeist bijvoorbeeld)? 


Het pakket aan maatregelen hangt nauw met elkaar samen en is integraal onderdeel van de 
beschreven systeemvisie OV voor de komende 20 a 30 jaar. Wel is het mogelijk om hier een 
fasering in aan te brengen (zie het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari). 


g. Absorptievermogen van uitvoerders en marktpartijen


In hoeverre bedreigen technische risico’s de realisatie van het project?


Kunnen de verantwoordelijke uitvoeringsorganisaties en beheerders het project (tijdig) laten 
uitvoeren (als opdrachtgever en beheerder)?


Kunnen de marktpartijen het project (tijdig) realiseren?


In deze fase van projectontwikkeling is het prematuur om te speculeren over het 
absorptievermogen van de markt; dat is niet voor 2030 aan de orde. Qua technische risico’s is dit 
project vergelijkbaar met andere grootschalige infra-OV-projecten in Nederland. Bij toekenning 
van middelen en na het doorlopen van een MIRT Verkenning zal uiteraard aandacht gegeven 
worden aan inrichting van de uitvoeringsorganisatie. 


h. Realistische kosteninschatting


Welke risico’s bedreigen de kosten en daarmee het saldo baten-lasten van het project?


l. Is sprake van SSK-ramingen, en zo ja, voor welke projectfase?


Passend bij deze fase van projectontwikkeling is nog geen gebruik gemaakt van SSK-ramingen. 
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IV.    Integrale afweging
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Aanvullende informatie inzake propositie A VII: 
Schaalsprong OV en verstedelijking in de 
Metropoolregio Utrecht


Inleiding
Op 9 februari spraken de commissieleden Smits, van Geest en Tammenoms-
Bakker met vertegenwoordigers van de propositie A7: Schaalsprong OV en 
verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht. Volgend op dat gesprek zijn vragen 
ontvangen die onderstaand worden beantwoord. 


Bestuurders van Provincie Utrecht en Gemeente Utrecht zijn tevens gaarne bereid 
om met de leden van de subcommissie in gesprek te gaan over de eigen bijdrage 
van de regio aan de propositie en over de faseringsvraag. 


Vragen & antwoorden over A7. SCHAALSPRONG OV UTRECHT


1. Wat zijn de verwachte structurele effecten van COVID-19 op de 
vervoersvraag en de noodzaak tot een schaalsprong? 


Zie separaat memo van het Kennisinstituut voor Mobiliteit voor de drie 
schaalsprong-proposities (MRA, MRDH en MRU) over de structurele effecten van 
COVID-19 op de vervoersvraag en de noodzaak tot een schaalsprong. 


Specifiek voor de Metropoolregio Utrecht geldt dat de woningbouw- en 
arbeidsplaatsontwikkeling dusdanig groot is dat bestaande OV- en 
wegennetwerken de mobiliteitsgroei (ook in een post-Covid tijd) niet kunnen 
accommoderen. Een OV-schaalsprong is randvoorwaardelijk voor de intensieve 
verstedelijking van de ontwikkellocaties die noodzakelijk is in deze regio. 


2. Welke bijdrage streeft u na vanuit de regio? Aan welke partijen wordt 
gedacht? Welke mate van concreetheid heeft het overleg gehad?


Tot 2035 moeten in Nederland één miljoen woningen gebouwd worden, waarvan 
een aanzienlijk deel in de metropoolregio’s MRA, MRDH en MRU. Ook een groot 
deel van de toename van arbeidsplaatsen zal zich in deze regio’s concentreren. 
Randvoorwaardelijk voor het realiseren van zulke omvangrijke woningbouw- en 
arbeidsplaatsontwikkeling is ontsluiting op basis van hoogwaardig openbaar 
vervoer; dergelijke intensieve verstedelijking kan niet ontsloten worden met 
enkel het wegennet. Een OV-schaalsprong is daarom nodig; en daarmee forse 
investeringen. De ordegrootte van de investeringen in MRA, MRDH en MRU is 
dusdanig dat dit de financiële draagkracht van decentrale overheden overstijgt. 
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Voor de investeringsopgave in de MRU zou gedacht kunnen worden aan een 
bijdrage door de regio van omstreeks 20%. Deze zou gedragen moeten worden 
door Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en overige baathebbende partijen. Ook 
zal (verder) door Rijk en regio onderzocht moeten worden of alternatieve 
bekostiging van deze bijdrage mogelijk is, bv. door bijdragen van baathebbende 
private partijen, parkeerinkomsten of betalen naar gebruik. 


3. Wie neemt de kosten voor materieel (incl. beheer- en onderhoud) voor zijn 
rekening en zijn er al concrete afspraken gemaakt over de bedragen die 
daarmee zijn gemoeid? 


De afdeling Openbaar Vervoer van de Provincie Utrecht beheert en ontwikkelt 
namens de provincie het totale tramsysteem: van remise tot rails en van trams 
tot en met de ICT en stroomvoorziening. De materieelkosten (incl. beheer en 
onderhoud) zijn voor de Provincie Utrecht. Deze financiële inzet komt bovenop de 
in vraag 2 benoemde regionale medebekostiging van deze investering. Een eerste 
raming van aanschaf materieel is ca 150 mln euro. Gelet op de fase van 
ontwikkeling van het project zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt. 


4. Welk onderdeel van de schaalsprong heeft prioriteit en waarom? Wij 
zouden graag de in het gesprek genoemde studies ontvangen wanneer 
deze beschikbaar zijn.


Het station Utrecht Centraal en met name de OV terminal hebben een 
enorme verbouwing ondergaan (> EUR 750mln). Bij toenemende 
woningbouw en arbeidsplaatsen zal de druk op station en terminal verder 
toenemen, terwijl de Utrechtse binnenstad verdere uitbreiding van mobiliteit niet 
kan dragen. Het is daarom noodzakelijk om het metropolitane interactiemilieu 
van de binnenstad uit te breiden en de monocentrische stad te ontwikkelen naar 
een polycentrische metropoolregio. Goede onderlinge verbindingen zijn essentieel 
voor een samenhangend netwerk tussen knopen en concentraties van functies. 
Alleen zo kan de Metropoolregio Utrecht a) de woningbouw en arbeidsplaatsen 
realiseren die benodigd zijn, b) het innovatiepotentieel op het Utrecht Science 
Park de ruimte geven om te groeien, en c) de vervoersdruk op Utrecht Centraal 
en de Ring Utrecht verminderen. Ook in andere grote steden is een vergelijkbare 
ontwikkeling naar een polycentrische metropoolregio zichtbaar. De Merwede- en 
Waterlinielijn zijn logische stappen in deze ontwikkeling, en met deze ingrepen 
worden investeringen vermeden in opnieuw moeten aanpassen van station 
Utrecht Centraal en de OV-terminal. 


De Merwedelijn maakt in de Merwedekanaalzone woningbouwontwikkeling 
mogelijk die een factor drie à vier hoger ligt dan als daar geen hoogwaardig OV 
zou zijn (12.000 versus 31.000 à 44.000 woningen). Hoe minder groot de 
schaalsprong, hoe minder toekomstbestendig de oplossing: de druk op de 
woningmarkt vermindert niet. Het laagwaardiger ontwikkelen van dit gebied zal 
doorwerken in duurdere oplossingen later in de tijd (als de nu gedane kleinere 
investering alsnog moet worden aangevuld). 


De Waterlinielijn draagt significant bij aan de ontlasting van NMCA-knelpunt 
Utrecht Centraal, en samen met de Merwedelijn aan vermindering van de 
vervoersdruk op de Ring Utrecht – nu al één van de minst robuuste onderdelen 
van het hoofdwegennet, en zeer belangrijk voor vervoerend en ondernemend 
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Nederland (de draaischijf). Uit de NMCA2017: de groei van aantal verplaatsingen 
is het grootst in Noord-, Zuid-Holland en Utrecht; en de voertuigverliesuren zijn 
het hoogst in deze drie provincies. De grootste robuustheid-knelpunten 
(incidenten met zwaarste netwerkontwrichtingen) zijn met name de netwerken 
rond Amsterdam en Utrecht; door lage robuustheid van het netwerk ook buiten 
de spits veel congestie door incidenten. 


Momenteel werken Provincie Utrecht en Gemeente Utrecht aan een nadere 
uitwerking van de Merwedelijn en de Waterlinielijn, waarin ook de faseringsvraag 
aan de orde komt. Deze resultaten zijn binnen enkele maanden beschikbaar. 


Aanvullend op bovenstaande antwoorden willen we over de volgende 
onderwerpen aanvullende informatie geven. 


5. Wat doen IenW en regiopartijen al in de Metropoolregio Utrecht?


MIRT Onderzoek
Rijk en regio hebben eind 2020 het MIRT Onderzoek ‘Utrecht Nabij’ vastgesteld. 
Dit is het ontwikkelperspectief voor de Metropoolregio Utrecht tot 2040 met een 
doorkijk naar 2050 op de gebieden van wonen, werken, bereikbaarheid en 
leefbaarheid. Mede omdat er op dit moment nog onvoldoende zicht op 
financiering is kunnen er in vervolg op dit MIRT Onderzoek geen nieuwe MIRT 
Verkenningen gestart worden. 


Verdiepende gebiedsonderzoeken
Drie verdiepende gebiedsonderzoeken zijn in vervolg op het MIRT Onderzoek 
gestart in 2021 (aan de oost-, zuid- en westflank van Utrecht). Deze onderzoeken 
brengen gedetailleerder in beeld de varianten voor a) ruimtelijke 
ontwikkelrichting, b) mobiliteitsmaatregelen en c) fasering van/in de drie 
gebieden, en waarderen de drie gebieden naar ruimtelijke kwaliteit, 
mobiliteitseffecten en kosten/baten (de meetlat). 


Mobiliteitsstrategie
Eveneens voortbouwend op het MIRT Onderzoek wordt door Rijk en regio een 
mobiliteitsstrategie opgesteld waaruit een multimodaal voorkeursnetwerk voor de 
regio komt, passend bij de verstedelijking tot 2040 en de mobiliteitsgroei. 


Bij voldoende zicht op financiering is het voor de hand liggend dat volgend op de 
verdiepende gebiedsonderzoeken en de mobiliteitsstrategie een (of meer) MIRT 
Verkenning(en) gestart worden. 


MIRT Verkenning ‘OV en Wonen’
In de zomer van 2020 is de Startbeslissing genomen van de MIRT Verkenning ‘OV 
en Wonen’. De opgaven zijn (1) het beter bereikbaar maken van USP, (2) 
ontlasten van het verwacht NMCA-knelpunt Utrecht Centraal, (3) de ontsluiting 
van nieuwe woon- en werklocaties en (4) de bouw van extra woningen. Met de 
Verkenning beogen Rijk en regio een stap te zetten in de realisatie van een OV-
ring Utrecht. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn een versterkt station Lunetten-
Koningsweg, een oost-west HOV-verbinding, en een (HOV-)ontsluiting en 
gebiedsontwikkeling van Nieuwegein en Utrecht Zuid-West. Het resultaat van de 
verkenning is een pakket van maatregelen die de groei van woon- en 
werklocaties in en om Utrecht tot 2030 mogelijk maken, in diezelfde periode de 
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bereikbaarheid van het USP verbeteren en daarbij Utrecht Centraal zoveel 
mogelijk ontlasten. De gewenste realisatietermijn van de maatregelen is dan ook 
voor 2030.


Het Rijk, Provincie Utrecht, de bestuurlijke regiovertegenwoordiging U10 en 
gemeente Utrecht hebben € 380 miljoen gereserveerd voor de MIRT Verkenning. 
Hiermee is voldoende zicht op financiering om tot een kansrijk oplossingenpakket 
van circa € 500 miljoen te komen. De verdeling is IenW € 150 miljoen, BZK € 60 
miljoen en de regio reserveert € 170 miljoen. 


‘No regret’-pakket
Rijk en regio hebben besloten dat een pakket kleinere maatregelen als ‘no regret’ 
uitgevoerd kunnen worden. Dit betreffen fietsmaatregelen en –routes, 
overstappunten F&R en P&R, en OV-verbindingen, die rond 2025 bijdragen aan 
een betere bereikbaarheid van het Utrecht Science Park (USP), aan ontlasting van 
Utrecht Centraal en aan het realiseren van woon- en werklocaties zoals de 
Merwedekanaalzone. Rijk en regio hebben voor realisatie van deze maatregelen 
EUR 45mln ter beschikking gesteld (gelijkelijk verdeeld over Rijk, Provincie en 
Gemeente). 


Korte Termijn Aanpak
Voor het bijdragen aan een goede bereikbaarheid en aan een gezonde leef- en 
werkomgeving van de Utrechtse regio tot 2025 dragen Rijk en regio EUR 15mln 
bij aan programma’s, projecten en activiteiten gericht op het stimuleren van niet 
en anders reizen in de regio Utrecht. Dit betreft o.m. Covid gebiedsaanpakken; 
werkgeversbenadering; onderwijsaanpak; doelgroepenaanpak; Maas (‘Mobility as 
a service’ & deelmobiliteit / Hubs; en proeftuinen. 


Aanpak 2030
Rijk en regio werken samen aan een pakket stimulerings- en 
ontmoedigingsmaatregelen op het gebied van mobiliteit dat bijdraagt aan de 
bereikbaarheid van de regio in de periode tot 2030, de mobiliteitstransitie verder 
op gang helpt én de beoogde verstedelijking mogelijk maakt. Hierin zijn geen 
investeringen in infrastructuur. 


Knooppuntenprogramma
Rijk en regio werken samen om aan kansen en voorwaarden om tot 2030 op 
bestaande regioknopen en corridors verstedelijking te kunnen realiseren. Dit 
betreft de integrale beoogde woonopgave, arbeidsplaatsen en toegang tot groen 
en landschappen in samenhang met mobiliteit. Hierin zijn geen (grote) 
investeringen in infrastructuur.


6. Wat is de additionaliteit van de propositie bezien vanuit nationaal 
perspectief?


Bezien vanuit nationaal perspectief is de kracht van deze propositie het effect op 
(ontlasting van) nationale mobiliteitssystemen, op de nationale woningmarkt en 
het netwerk van toplocaties voor kennis en innovatie. De schaalsprong in het 
mobiliteitssysteem van de Metropoolregio Utrecht betekent voor het nationaal 
perspectief een significante ontlasting van NMCA-knelpunten Utrecht Centraal en 
de Ring Utrecht (zie ook onder punt 4). Voor de oververhitte woningmarkt in de 
grootstedelijke Utrechtse regio betekent deze schaalsprong dat meer woningen 
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gerealiseerd kunnen worden dan onder regulier beleid; mede daarom is ook het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties één van de indienende 
partijen. En de schaalsprong biedt ruimte voor één van de pijlers van het 
nationale innovatiesysteem, het Utrecht Science Park.


- o -









Gemeenteraad
Dossiernummer 1838
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 22 april 2021
Agendapunt 8.4
Omschrijving Beantwoording SV 2021, nr. 103 over Afwijzing 

Propositie Groeifonds
ID 1892
Behandelend ambtenaar A. de Vries
Telefoon
E-mail aldert.de.vries@utrecht.nl
Datum collegebesluit
Geocodering
Thema Verkeer, vervoer en waterstaat
Portefeuillehouder Wethouder Van Hooijdonk
Beleidsveld Mobiliteit
Referendabel
Reden niet referendabel
Raadsadviseur (lijst) Gijs Corten/Mobiliteit/gijs.corten@utrecht.nl

Geagendeerd Vergaderdatum
Gemeenteraad 22 april 2021

Voorgesteld besluit



BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN
2021, NUMMER 103

Datum 21 april 2021
Van College B&W
Behandeld door A. de Vries
Doorkiesnummer 14030
E-mailadres aldert.de.vries@utrecht.nl
Kenmerk 8783353
Beleidsveld Mobiliteit

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2021 nummer 103 van 
raadsleden De Pagter (VVD), Schilderman (D66), Oosters (S&S), Van Steeg (CDA), Wijmenga 
(Christen Unie), Weistra (GroenLinks), Isik (PvdA), Wiegant (SP), Van Heuven (PvdD), Van Deún 
(PVV), Bos (Stadsbelang) en El Abassi (DENK) van 12 april 2021 over ‘Afwijziging Propositie 
Groeifonds’.
De gestelde vragen zijn onderaan bijgevoegd.

Inleidend
Vorige week gaf het kabinet te kennen dat de Utrechtse propositie niet in aanmerking komt voor 
financiering uit de eerste tranche Nationaal Groeifonds. U heeft daar schriftelijke vragen over gesteld. 
Voorafgaand hechten wij er aan onze reflectie op de betekenis van deze afwijzing, in de context van 
lopende inspanningen op grote investeringsbesluiten in de regio, met u te delen.
 
Keuze voor schaalsprong: een stevig fundament 
Als stad zijn we al vele jaren bezig de grote groeiopgave waar we voor gesteld staan in goede banen 
te leiden. We hebben daartoe het concept ‘Wiel met Spaken’ en verstedelijking rond knooppunten 
ontwikkeld. Zie uw raadsbesluiten Wiel met Spaken, uitgangspunten RSU en contour IRP, en de 
raadsvoorstellen RSU en Mobiliteitsbeleid die de komende weken ter besluitvorming aan uw raad 
voorliggen. Onderzoeken als het regionaal toekomstbeeld OV, modeldoorrekeningen ten behoeve van 
het mobiliteitsplan en ontwerpstudies met barcode, helpen om ons als gemeente een eigen oordeel 
over de wenselijke ontwikkeling van de stad te vormen.
 
Besluiten over grote ruimtelijke ingrepen nemen we samen met Rijk, Provincie en U16. Hiertoe volgen 
we de formele MIRT-procedure, van onderzoek (Utrecht Nabij), naar verkenning met reservering van 
middelen (MIRT-verkenning OV en wonen) naar een definitief voorkeursbesluit richting planuitvoering. 
Inzichten en opvattingen vanuit de stad vinden in deze trajecten een plek, naast andere invalshoeken 
zoals die van partners als ProRail, NS en Rijkswaterstaat. Dit heeft geleid tot brede consensus met 
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het Rijk en in de regio over het concept wiel met spaken en de urgentie om hier eerste stappen in te 
zetten in aan de zuid- en oostflank van de stad.

Noodzaak en urgentie worden gedeeld terwijl investeringen afnemen
Besluiten vereisen echter ook forse inzet van rijksmiddelen. Het goede nieuws is dat landelijk steeds 
meer consensus ontstaat over de noodzaak en urgentie voor een schaalsprong OV in alle 
grootstedelijke regio’s. Deze is hard nodig om de woningnood, die zich juist in steden concentreert, 
het hoofd te bieden. Dit klinkt door in nationaal beleid (Nationale Omgevingsvisie, Toekomstbeeld 
OV), maar ook in oproepen van maatschappelijke partners (VNO-NCW, Bouwend Nederland).

Het slechte nieuws is dat de rijksbudgetten voor bereikbaarheid en verstedelijking de afgelopen 
decennia structureel zijn afgenomen. MIRT-middelen voor investeringen in infrastructuur nemen af, 
aardgasbaten zijn weggevallen, en subsidies voor verstedelijking (VINEX) zijn afgesloten. Ook 
structurele budgetten van de vervoersautoriteiten (in ons geval de Provincie Utrecht) voor regionaal 
OV zijn niet meegegroeid met de opgave. Bovendien is een steeds groter deel van de begroting nodig 
voor oplopende onderhoudskosten van verouderde infrastructuur.

Bron: 'Inschrijvingen Nationaal Groeifonds leggen fundamenteel probleem bloot' - 
VerkeersNetVerkeersNet

Consequentie is dat het mobiliteitssysteem in steden steeds verder uit de pas loopt met de groei, met 
name op OV en fiets. Zo is in Utrecht de start van een MIRT-verkenning enkele jaren uitgesteld. Toen 
het startbesluit van de MIRT-verkenning in 2020 viel, was al duidelijk dat scope niet toereikend is voor 
de verstedelijkingsopgave, vooral vanwege beperkt budget (380 miljoen euro) en de korte tijdhorizon 
(tot 2030). 

Groeifonds bood kans, maar scope blijkt niet geschikt
Vorig jaar diende het Nationaal Groeifonds (NGF) zich aan als een mogelijk pad naar de zo 
noodzakelijke investeringsimpuls. IenW en BZK hebben het fonds met beide handen aangegrepen, en 
de inzichten die tot dat moment zijn verzameld in de lopende MIRT-trajecten met hulp van de regio’s 
vertaald in een viertal proposities schaalsprong OV en verstedelijking. Ook Utrecht is door het Rijk 
gevraagd hierin mee te doen. In zeer korte tijd is toen een propositie samengesteld. 

Afgelopen januari is de Utrechtse propositie schaalsprong OV, samen met een aantal andere 
voorstellen dat aan de toegangspoortcriteria voldeed, door fondsbeheerders EZK en FIN doorgeleid 
naar de beoordelingsadviescommissie. Het betrof 25,5 miljard euro aan voorstellen, waarvan 16,7 

https://www.verkeersnet.nl/mobiliteitsbeleid/38137/inschrijvingen-nationaal-groeifonds-leggen-fundamenteel-probleem-bloot/
https://www.verkeersnet.nl/mobiliteitsbeleid/38137/inschrijvingen-nationaal-groeifonds-leggen-fundamenteel-probleem-bloot/
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miljard voor infrastructuurprojecten. Van die laatste groep is 2,5 miljard gereserveerd en bij betere 
onderbouwing mogelijk toegekend, ofwel 15 procent van het totaal aan infra-aanvragen.
De onafhankelijke beoordelingscommissie van het NGF heeft helaas alle ingediende proposities voor 
zover deze gericht zijn op een regionale schaalsprong OV in relatie tot de verstedelijkingsopgave 
afgewezen. In het geval van MRA en MRDH zijn specifieke onderdelen uit de propositie die primair 
nationale reistijdbaten opleveren uitgelicht. Uitsluitend deze losgekoppelde onderdelen zijn 
gehonoreerd, onder voorbehoud van extra onderbouwing. Bij de Utrechtse propositie kon deze knip 
niet gelegd worden. 

Oordeel Commissie Proposities Schaalsprong OV en Verstedelijking

MRU MRA MRDH Brainport

BBP effect Niet te bepalen Niet te bepalen 
(propositie als 
geheel)

Niet te bepalen 
(propositie als 
geheel), naar 
verwachting 
positief (Oude 
Lijn)

Niet te bepalen

Strategische 
onderbouwing

Gering tot 
gemiddeld

Gering tot 
gemiddeld 
(propositie als 
geheel), 
gemiddeld (N-Z 
lijn)

Gering tot 
gemiddeld 
(propositie als 
geheel), 
gemiddeld 
(Oude Lijn)

Gering 
(infrastructuur),

gemiddeld 
(innovatie-
programma)

Kwaliteit van het plan Gering Gering Gering Gering

Kwaliteit samenwerking 
en governance

Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Randvoorwaarden

1. Saldo 
maatschappeljke 
baten en lasten

2. Additionaliteit
3. Subsidiariteit

Niet te bepalen

Voldoet

Voldoet

Niet te bepalen

Voldoet

Voldoet

Niet te bepalen

Voldoet

Voldoet

Niet te bepalen 
(innov), voldoet niet 
(infrastructuur)

Voldoet gedeeltelijk

Voldoet   

Dit oordeel laat zich op twee manieren lezen. Enerzijds levert de beoordelingscommissie deels stevige 
kritiek op alle schaalsprong proposities, inclusief de Utrechtse. Dit oordeel valt serieus te nemen. Met 
name over zaken als innovatie, toekomstbestendigheid, adaptiviteit, aannames en verwachtingen rond 
de verschuiving van auto naar fiets en OV in stedelijke regio’s, het meten van maatschappelijke 
kosten en baten (met name de baten van woningbouw en het veronderstelde agglomeratie-effect), en 
afwegingen om tot de meest doelmatige oplossingen te komen zijn vervolgacties nodig. 

Specifiek voor Utrecht stelt de Commissie vragen bij de nadere onderbouwing van het nieuwe station 
Lunetten/Koningsweg (al dan niet met IC-status), en de mate waarin nationale netwerken en Utrecht 
Centraal worden ontlast door de lightrail voorstellen. Ook al oordeelt de commissie dat sprake is van 
een doordacht en samenhangend plan, het oordeel is niettemin dat de MKBA van de propositie op 
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verschillende aspecten tekortschiet. Deze kritiek nemen we uiteraard zeer ter harte, in de 
beantwoording van de schriftelijke vragen vindt u concrete aanknopingspunten. 

Anderzijds onderstreept de commissie juist het belang van de schaalsprong proposities, met de 
constatering dat “de omvang en de daaraan verbonden kosten van de “schaalsprongen” op het gebied 
van infrastructuur de reikwijdte en het budget van het NGF te boven gaan. Zij adviseert het kabinet om 
hiervoor in de reguliere begroting voldoende middelen uit te trekken. 

Tenslotte zien wij dat voor de onderdelen van de proposities van MRA en MRDH waar wel een 
reservering voor is opgevoerd, de indienende regionale partijen nog 50% zullen moeten bijdragen. 
Gezien de beperkte reikwijdte van budgetten van Provincies, gemeenten en vervoerregio’s, is het 
onmogelijk deze vanuit de regio te mobiliseren. Bovendien betreft het met name ingrepen in het 
nationale spoornetwerk, waarvoor het rijk zelf verantwoordelijkheid draagt.
 
Momentum kabinetsformatie aangrijpen
Het is van essentieel belang dat de neerwaartse spiraal van investeringen in bereikbaarheid en 
verstedelijking wordt omgebogen ten behoeve van woningbouw en verduurzaming van de 
mobiliteitssector. Dit vereist landelijke actie. Alle betrokken partijen zijn het eens over de richting, 
namelijk dat zonder een substantiële investering in een schaalsprong OV de verstedelijkingsopgave 
niet gerealiseerd gaat worden. Hierin is Utrecht niet uniek. 

De kabinetsformatie is dan ook een cruciaal moment. De extra impuls kan langs verschillende wegen 
vorm krijgen, zoals verhoging van middelen voor het MIRT, instelling van een verstedelijkingsfonds, of 
aanpassing van criteria van het Nationaal Groeifonds. Het is dan ook zaak om met onze partners een 
stevig en gezamenlijk lobbyproces te voeren richting de kabinetsformatie. Wij doen dit langs vier 
lijnen:

1. In de eerste plaats intensiveren we onze inzet met andere steden, via onze landelijke 
netwerken zoals de G4 en het Holland Metropool netwerk met ontwikkelaars, beleggers en 
vervoersbedrijven. Hierbij bouwen we voort op gesprekken over bekostiging van de 
verstedelijkingsopgave die we al enkele jaren met het kabinet voeren.  

2. In de Utrechtse regio heeft de propositie een impuls gegeven aan de samenwerking met 
andere belanghebbende partijen, zoals USP-partners, ontwikkelaars in het DNU-netwerk, en 
andere bedrijven en instanties. Dit netwerk willen we verder versterken zodat de boodschap 
langs verschillende lijnen de formerende partijen, TK leden en een nieuw kabinet bereikt. 

3. Een miljardeninvestering van het Rijk krijgen we alleen voor elkaar als daar een stevig 
financieel bod vanuit de regio tegenover staat. Wij zijn met de Provincie in gesprek over een 
regionale bijdrage uit onze eigen begrotingen ten behoeve van de schaalsprong.  In het 
verlengde van de investeringsstrategie RSU verkent het college op dit moment welke 
potentiële gemeentelijk dekkingsbronnen mogelijk nu en in de toekomst kunnen worden 
aangewend voor versteviging van de regionale bijdrage. Zodra hier samen met de Provincie 
voortgang op is geboekt zal het college de raad mogelijk informeren. Ook mobiliseren we 
private partijen om met hen perspectief te schetsen in hoeverre baathebbende partijen bij 
kunnen dragen aan OV-investeringen.

4. We gaan door met ons huiswerk. Samen met andere G4 regio’s blijven we in gesprek met 
ministeries en CPB over het uitvoeren van goede maatschappelijke kosten-baten analyses. In 
de regio studeren we door op fasering en dimensionering Wiel met Spaken inclusief station 
Lunetten-Koningsweg (met ProRail in de MIRT Verkenning), interactie met de A12-
spoorcorridor, en het ontlasten van de ring. Bijvoorbeeld door samen met de Provincie de 
fasering en dimensionering Merwedelijn en Waterlinielijn verder te onderzoeken. En door 
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intensief met rijksdepartementen, NS, ProRail en RWS op te trekken. Wij zullen de raad na de 
zomer nader informeren over de inhoudelijke voortgang. 

We roepen de raad op om samen op te trekken in deze lobby. Utrecht is het waard. Zonder 
investeringen in OV-bereikbaarheid kunnen we de groei van de stad onvoldoende faciliteren met alle 
impact van dien. 

Vraag 1
Hoe kijkt het college naar de kritiek van de adviescommissie?
Antwoord 1
De commissie stelt ter discussie of het groeifonds de juiste plek is om stedelijke OV-maatregelen uit te 
financieren. Wij blijven samen met IenW, BZK, Provincie en regio bij het standpunt dat investeringen 
in deze lijnen en het station noodzakelijk zijn. De commissie onderstreept dit ook in haar advies. 
Complexe infrastructurele projecten doorlopen altijd een proces van trechtering, waarin afwegingen 
van grof naar specifiek worden gemaakt. Dit is in Nederland gestold in MIRT-procedures. Veel van de 
kritiek heeft betrekking op aspecten die in een lopende MIRT-verkenning worden uitgezocht. 

Uiteraard nemen wij de kritiek serieus. Samen met ministeries, andere stedelijke regio’s, Provincie en 
Utrechtse partners analyseren we momenteel de implicaties voor nadere besluitvorming rond 
grootschalige investeringen in stedelijk OV. Met name over zaken als toekomstbestendigheid, 
adaptiviteit, aannames en verwachtingen rond de verschuiving van auto naar fiets en OV in stedelijke 
regio’s, het meten van maatschappelijke kosten en baten (met name de baten van woningbouw en het 
veronderstelde agglomeratieeffect), en afwegingen om tot de meest doelmatige oplossingen te komen 
zijn gezamenlijk lessen te leren. Specifiek voor Utrecht speelt de nadere onderbouwing van het 
nieuwe station Lunetten/Koningsweg (al dan niet met IC-status), en de mate waarin nationale 
netwerken en Utrecht Centraal worden ontlast door de lightrail voorstellen.

Tegelijk vinden wij het oordeel op sommige onderdelen ongefundeerd. Zo oordeelt de commissie dat 
alle schaalsprong OV voorstellen te optimistisch en deels onrealistisch zouden zijn. In alle 
grootstedelijke regio’s in Nederland leidt de combinatie van verstedelijking, verdichting en verschuiving 
van mobiliteitsgedag tot een onvermijdelijke keuze voor een schaalsprong OV. Dit is niet onrealistisch, 
maar juist randvoorwaardelijk voor de woningbouwopgave waar Nederland zich voor gesteld ziet. De 
commissie versmalt haar oordeel grotendeels tot reistijdbaten op nationale netwerken. De nationale 
urgentie van de woningbouwopgave en toekomstbestendige arbeidsplaatsen wordt buiten 
beschouwing gelaten. Ook is niet herkend dat lightrail een belangrijke functie heeft voor het opvangen 
van regionale reisbewegingen, wat de doorstroming op nationale netwerken bevordert. Ofwel, er zijn 
zeker uitzoekpunten om de propositie verder te verbeteren en aan te scherpen, maar de urgentie voor 
een substantiële schaalsprong OV, in welke vorm dan ook, blijft onverminderd groot. 

Vraag 2
Waarom is het college in de raadsbrief niet ingegaan op de kritiek van de adviescommissie? En is het 
college nog bereid hierop in te gaan?
Antwoord 2
Wij wilden uw raad snel informeren. Op zo’n korte termijn was het onmogelijk om een uitgebreide 
analyse van het commissieverslag uit te voeren. 

Vraag 3
Hoe hebben de partners van de Utrechtse propositie gereageerd op het rapport van de 
adviescommissie? 
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Antwoord 3
De ministeries van IenW en BZK concluderen met de Provincie en de regio dat de commissie het 
nationale belang en de urgentie van schaalsprongen OV en verstedelijking niet tot de scope van het 
groeifonds rekent. De ministeries beraden zich hoe om te gaan met de tweede tranche van het 
groeifonds. Zij zoeken daartoe contact met de regio’s om tot een goede strategie te komen. 
ProRail, NS en RWS hebben allen laten weten graag verder te willen onderzoeken hoe de 
schaalsprong zo effectief mogelijk vorm te geven, zowel ten behoeve van gezonde verstedelijking, als 
de ontlasting van de nationale netwerken.

De partners op het USP zijn teleurgesteld in het rapport van de adviescommissie. De grenzen aan de 
groei van het USP zijn in zicht en de urgentie van de propositie blijft hierom onverminderd hoog. Het 
belang van goede ontsluiting van toplocaties als het USP in nationale context lijkt maar beperkt te 
worden herkend door de adviescommissie. Tegelijkertijd zijn de partners positief gestemd over de 
integrale regionale samenwerking die aan deze propositie ten grondslag lag. Dit biedt perspectief voor 
het samen verder brengen van deze propositie richting het nieuwe kabinet. Het feit dat verschillende 
kennis & innovatie proposities (Ai Ned, Health-RI en Regmed XB), waarin enkele USP-partners 
deelnamen, wel gehonoreerd zijn vergroot het belang van infrastructurele ingrepen alleen maar. De 
OV schaalsprong is hard nodig om de groei van R&D en innovatie in de regio Utrecht te kunnen 
accommoderen.

Vraag 4
Hoe zijn de criteria voor het Groeifonds vooraf duidelijk gemaakt en hoe heeft het college hieraan 
invulling gegeven
Antwoord 4
Twee criteria zijn dominant geweest in de gehele procedure: toevoeging BBP-groei, en positieve 
MKBA. Het college heeft hier invulling aan moeten geven via vragen in het propositieformulier. Deze is 
in uw bezit. 

Vraag 5
Hoe reageert het college op het oordeel dat de MKBA van de propositie op verschillende aspecten 
tekortschiet? 
Antwoord 5
Wij hebben hier een gemengd beeld bij. Op sommige onderdelen delen we de opvatting dat de 
MKBA-aanscherping behoeft. Zo vergen de opgenomen reistijdbaten een nadere analyse. 
Daarentegen plaatst het college kanttekeningen bij het oordeel dat de agglomeratiebaten van extra 
woningbouw niet kunnen worden toegeschreven aan dit voorstel. Juist dit voorstel maakt het mogelijk 
om de beoogde verdichtingsopgave te realiseren. Dichtheid en massa dragen in de productiesfeer 
(innovatie, economie en werkgelegenheid) bij aan het versterken van het verdienvermogen van de 
Nederlandse economie. In eerdere CPB-studies zijn effecten van agglomeratie en suburbanisatie 
tussen de 0,5% en 2,0% van het bbp geraamd. We gaan graag met het CPB en SEO in gesprek hoe 
zij dit zien.

Vraag 6
Hoe reageert het college op het oordeel dat de propositie tekortschiet op toekomstbestendigheid? 
Antwoord 6
De zinsnede over toekomstbestendigheid komt terug in de reactie op alle verstedelijkingsproposities. 
Toekomstbestendigheid wordt op 2 manieren meegenomen in de beoordeling.
 Ten eerste worden de mogelijk deels blijvende gevolgen van COVID-19 genoemd. Hiervoor geldt dat 
de (middel)langetermijn gevolgen nog uiterst onzeker zijn. Het lijkt ons prematuur om onze lange 
termijn ontwikkelstrategie afhankelijk te maken van tijdelijke effecten die we in 2020 en 2021 
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waarnemen. Wij zullen wel scenario’s in beeld brengen om beter om te kunnen gaan met deze 
onzekerheden. 

Ten tweede wordt gesteld dat de propositie geen rekening houdt met trends en transities. Hierbij 
worden mobiliteits- en energietransitie, huisvesting, en klimaatadaptatie genoemd. Deze reactie 
vinden we verrassend omdat de propositie gebaseerd is op onze ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën 
(RSU2040, IRP, Utrecht Nabij) waarbij juist is gezocht naar het in samenhang antwoord geven op 
deze transities. Het is des te meer bevreemdend dat de maatschappelijke baten die we met deze 
propositie boeken op deze transities niet mee worden gerekend in de beoordeling. Daarbij lijkt juist 
uitsluitend te zijn gekeken naar (auto)reistijdwinst. 

Vraag 7
Hoe reageert het college op de kritiek dat het voorstel “nog in een prematuur stadium verkeert in 
vergelijking met de andere proposities voor schaalsprongen in het OV”? 
Antwoord 7
Wij vinden het predicaat prematuur onterecht. Sinds 2010 hebben we, samen met het Rijk, talrijke 
rapporten opgesteld voor de schaalsprong OV. Dit heeft geleid tot de start van een MIRT Verkenning, 
waarin we werken aan de noodzakelijke concretisering, om tot een voorkeursbesluit te kunnen komen. 
MRA en MRDH krijgen soortgelijk huiswerk, ook voor de delen waarvoor een reservering is gemaakt. 

Vraag 8
Op welke wijze denkt het college verbetering aan te kunnen brengen op bovenstaande punten (vragen 
5 t/m 7)? 
Antwoord 8
Wij denken aan verbetering door 

a) met ministeries (IenW, BZK, EZK, FIN) en adviesorganen helderheid te verschaffen over 
gebruik van MKBA’s voor integrale verstedelijkingsopgaven, 

b) in gesprek te gaan met nationale adviesorganen hoe toekomstbestendigheid een plek krijgt in 
de MIRT besluitvormingsprocedures,

c) in de lopende MIRT verkenning OV en wonen de Merwedelijn en Waterlinielijn als volwaardige 
oplossing mee te nemen,

d) door te gaan met eigen huiswerk over de dimensionering en fasering van het Wiel met 
Spaken.

Vraag 9
Wat ziet het college als de voornaamste verschillen tussen de propositie van de MRU en die van de 
MRA en MRDH? 
Antwoord 9
Belangrijk verschil is dat bij MRA en MRDH afgezonderde onderdelen zijn gevonden, die leiden tot 
reistijdbaten op het nationale netwerk (de N-Z lijn in MRA en de Oude Lijn in MRDH). De commissie 
constateert wel dat het ingediende voorstel een bijdrage zou kunnen leveren aan het verminderen van 
de druk op Utrecht Centraal met een positief effect op het nationale OV-systeem, mits sprake is van 
een frequente bediening van het dubbelstation Lunetten-Koningsweg met Sprinters én Intercity’s door 
NS. 

Vraag 10
Welke onderdelen van de Utrechtse propositie dragen wat het college betreft bij aan het 
hoofd(rail)netwerk? 
Antwoord 10
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Het knooppunt Utrecht Centraal maakt onderdeel uit van het hoofdrailnet. Uit analyses blijkt dat er 
knelpunten gaan ontstaan van/naar Utrecht CS. Het pakket aan maatregelen in de propositie heeft als 
doel om Utrecht Centraal te ontlasten door het (boven)regionale verkeer minder via de nationale 
netwerken af te wikkelen. Waardoor de groeiruimte van/naar Utrecht Centraal gebruikt kan worden 
voor reizigers die gebruik maken van het knooppunt in combinatie met het hoofdspoor. Station 
Lunetten Koningsweg is hiervoor een belangrijke maatregel. 
De Schaalsprong OV is een cruciaal onderdeel van het pakket aan maatregelen om lopen, fietsen en 
openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Hierdoor beperken we de groei van de auto en vermindert 
het aantal motorvoertuigen. Op de Ring Utrecht leidt dit tot meer ruimte voor het doorgaand verkeer.

Vraag 11
Welke mogelijkheden ziet het college om dit uitgangspunt te verankeren in een eventuele volgende 
propositie? 
Antwoord 11
De reactie van de Groeifondscommissie heeft duidelijk gemaakt dat het effect op het 
hoofd(rail)netwerk een centrale rol speelt in de afweging van de commissie. In een eventuele 
volgende propositie zullen we daarom de effecten op het hoofd(rail)netwerk, en dan met name 
knooppunt Utrecht Centraal, verdiepen. Als gemeente en Provincie en met alle U Ned partners 
gezamenlijk zijn en blijven we bezig met de verdere uitwerking van de Schaalsprong OV. Deze 
uitwerkingen zullen hiervoor dan ook als input dienen.

Vraag 12
Heeft het belang van dit uitgangspunt nog invloed op de inhoud van de voorstellen, bijvoorbeeld op 
het toevoegen van extra spoorlijnen of stations (zoals het spoor naar Breda)? 
Antwoord 12
Er is nu geen aanleiding om extra spoorlijnen of stations op te voeren. De afgelopen jaren is in 
verschillende trajecten breed onderzoek gedaan naar oplossingsrichtingen voor de opgave waar de 
regio voor staat, bijvoorbeeld het (regionaal) Toekomstbeeld OV en Utrecht Nabij. Het wiel met 
spaken met station Lunetten Koningsweg als belangrijke schakel is hierin naar voren gekomen als 
effectieve maatregel gegeven de opgaven waar de regio voor staat.

Vraag 13
Welke methode om (economische) baten van woningbouw mee te nemen in de MKBA is gebruikelijk 
in de onderbouwing van (andere) proposities in samenwerking met Rijkswaterstaat en de relevante 
ministeries? 
Antwoord 13
De recente MIRT-MKBA’s in opdracht van Rijkswaterstaat zijn sterk op reistijdbaten gericht. 
Standaarden van andere ministeries zijn bij ons niet bekend. We gaan in gesprek met CPB en SEO 
over een juiste berekening van maatschappelijke baten van woningbouw.

Vraag 14
Hoe reageert het college op het oordeel dat de MKBA voor wat betreft de agglomeratiebaten 
“overschat lijkt”? Op basis waarvan heeft het college de baten van woningbouw opgeteld bij de baten 
van OV? 
Antwoord 14
Agglomeratiebaten treden op bij de propositie op twee vlakken: door verbeterde bereikbaarheid, en 
door verdichting. Door de aanleg van infrastructuur treden er reistijdbaten op. Dit zijn de directe 
effecten. Wanneer dankzij de verbeterde bereikbaarheid het vestigingsklimaat van een regio gunstiger 
wordt en nieuwe bedrijven zich er willen vestigen, is dat een indirect effect. Dit effect wordt binnen een 
MKBA voor infrastructuur agglomeratieeffect genoemd. Als een volwaardige MKBA wordt opgesteld, 
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wordt over de berekende reistijdbaten gemiddeld 15% indirect effect/agglomeratiebaten gerekend. In 
een maatschappelijke businesscase hoeft dit niet expliciet te worden meegenomen. Daarnaast treden 
agglomeratiebaten op bij verdichting van de woningbouw. Grootschalige gebiedsontwikkeling binnen 
de bestaande stad leidt tot meer woningen per vierkante kilometer. Dichtheid en massa dragen in de 
productiesfeer (innovatie, economie en werkgelegenheid) bij aan het versterken van het 
verdienvermogen van de Nederlandse economie. Voor de Maatschappelijke businesscase is gebruik 
gemaakt van de CPB-publicatie ‘Stad en land’ uit 2010. Uit deze studie volgt dat de productiviteit in 
een stad met ongeveer 0,2 procent groeit als het aantal huishoudens met 10 procent toeneem. 
In de propositie is de nadruk gelegd op de agglomeratiebaten door verdichting, terwijl de commissie 
enkel kijkt naar de agglomeratievoordelen door verbeterde bereikbaarheid. De agglomeratiebaten 
door verdichting zijn in onze propositie ongeveer het viervoudige van de agglomeratiebaten door 
verbeterde bereikbaarheid.  

Vraag 15
Maakt het college in andere samenwerking met het Rijk ook gebruik van MKBA’s en op welke wijze 
worden deze beoordeeld door het Rijk? In hoeverre was dit plan niet opgesteld volgens de gangbare 
eisen op dit vlak? 
Antwoord 15
De gemeente Utrecht maakt beperkt gebruik van MKBA’s. De meest voorkomende situaties zijn dat in 
samenwerkingsprogramma’s in relatie tot infrastructuur met het Rijk, zoals in het U Ned programma. 
Het opstellen van dergelijke MKBA’s vindt in beginsel plaats in lijn met ‘Werkwijzer MKBA bij MIRT-
verkenningen’ van Rijkswaterstaat. 
Voor de propositie schaalsprong OV en verstedelijking is door het onderzoeksbureau Decisio een 
zogeheten maatschappelijke businesscase (soort mini-MKBA) opgesteld. Dit is een analyse op 
hoofdlijnen. Volgens dezelfde richtlijnen en uitgangspunten als een Maatschappelijke Kosten Baten 
Analyse. Deze methodiek is door hetzelfde onderzoeksbureau toegepast op de schaalsprong 
proposities in MRDH, MRA en Eindhoven. Het bureau is door het ministerie van I&W gevraagd om de 
geleerde lessen en aandachtspunten op te stellen voor de ontwikkeling van een methodiek om de 
MKBA-richtlijnen toe te passen op een meer integrale opgave die de schaalsprong OV behelst 
(mobiliteit, wonen, werken, leefbaarheid). 

Vraag 16
Met welke strategie is er vooraf gekeken naar het opnemen van de BBP baten in de propositie? 
a. Hoe reageert het college op het oordeel van SEO dat het "bbp-effect aanzienlijk kleiner is dan de 
investering"?
b.  Het voorstel van de MRA wordt op het deel ‘oude lijn’ qua onderbouwing op de bijdrage aan het 
bbp-effect deels beter beoordeeld. Welke lessen acht het college dat daar uitgetrokken zouden 
kunnen worden?
Antwoord 16
Het doel was om een zo integraal mogelijke blik te verschaffen op de BBP baten van de propositie. Dit 
is gedaan door de BBP baten te berekenen voor zowel de toename van verstedelijking en verdichting, 
het vergroten van infrastructureel kapitaal en de groei van innovatie en R&D-activiteiten in de regio. 
De baten voor verdichting waren onderdeel van de MKBA van Decisio. Voor de baten t.a.v. 
infrastructureel en R&D-kapitaal is een berekening uitgevoerd op basis van gangbare 
multipliereffecten uit de economische theorie. Hierbij zijn de voorgestelde infrastructuur investeringen 
(ca. 2.5 miljard) en de toename van R&D-kapitaal (4000 R&D-banen op Utrecht Science Park) als 
basis genomen. Het nadeel van deze berekening is dat er geen rekening gehouden wordt met 
gemiste groei elders, wat bij een volwaardige MKBA wel het geval is. 



10

a. Het college is verbaasd over deze zienswijze en gaat in gesprek met het SEO over de 
benaderingswijze en kwalificeringen van het SEO. Het SEO heeft de reistijdeffecten uit de MKBA 
genomen en daar een bbp-effect aan gekoppeld. Hierbij is het SEO voorbijgegaan aan de positieve 
effecten van groei R&D (op USP) en verstedelijking. Ook de effecten op het hoofdwegennet lijken niet 
te zijn beschouwd. Het lijkt er dus op dat de SEO enkele onderdelen uit de impactanalyse van de 
propositie (zoals bij vraag 16 toegelicht) niet beoordeeld heeft.

b. De commissie komt voor MRA op positief oordeel voor NZ-lijn op basis van Ontwikkelagenda 
Toekomstbeeld OV. Volgens dit stuk is doortrekking een cruciale, randvoorwaardelijke ingreep. Voor 
volmaken ring verwacht CPB nauwelijks reistijdwinst.

Voor MRDH stelt ze: Het onderdeel ‘Oude Lijn’ heeft volgens de analyse van het CPB individueel de 
hoogste toegevoegde waarde op het bbp per geïnvesteerde euro. Met name de te verwachten 
reistijdbaten wanneer geïnvesteerd wordt in dit stuk infrastructuur gaan omhoog, en heeft effect in het 
gehele mobiliteitsnetwerk (dus verder dan de Oude Lijn alleen). De Oude Lijn is de ruggengraat van 
deze regio (en zelfs breder in de Randstad) en kan daarmee ook een positieve bijdrage leveren aan 
de toename in agglomeratie-effecten, door betere bereikbaarheid en nabijheid.

Bij de beoordeling van Utrecht staat: Slechts een beperkt deel van de reistijdbaten komt tot uiting in 
bbp, een aanzienlijk deel van de baten zijn maatschappelijke baten (zie paragraaf 3.2). Onze 
conclusie is dat het BBP-effect is vernauwd tot reistijdbaten op het nationale netwerk. Dat lijkt in 
tegenspraak te zijn met het eigen uitgangspunt van het CPB om naar brede welvaart te kijken. 
Wij trekken hieruit de les dat extra aandacht nodig is voor het isoleren van BBP-effecten van 
verschillende onderdelen van de propositie. Tegelijk gaat het college het gesprek aan met 
Rijksdepartementen en adviesorganen hoe BBP-effect en maatschappelijke baten beter te 
onderbouwen op een manier die recht doet aan de breedte van de opgave.

Vraag 17
Hoe reageert het college op het oordeel van SEO dat woningen en arbeidsplaatsen ook 
binnenstedelijk gebouwd kunnen worden “met veel beperktere investeringen in het OV”?
Antwoord 17
De zinsnede over het oordeel van SEO wordt in het rapport niet nader onderbouwd. Wij zijn benieuwd 
naar het oordeel van SEO op welke locaties en op welke wijze dit mogelijk is, en wat het effect van die 
keuze zou zijn op de ‘gehele barcode’. In de ontwikkelstrategie van de concept-RSU2040 zetten we, 
conform de door de raad vastgestelde uitgangspunten, in op het maximaal uitnutten van 
binnenstedelijke locaties. Uiteraard binnen de randvoorwaarden die gesteld worden aan groen, 
openbare ruimte, leefbaarheid, sport, voorzieningen, klimaatadaptatie energietransitie. In de concept-
RSU2040 noemen we dat ‘de gehele barcode’. 
De afgelopen jaren en ook de komende jaren hebben aangetoond dat we daar ver mee komen, maar 
ook dat er grenzen zijn aan verdere binnenstedelijke ontwikkeling zonder extra OV-ingrepen. Onder 
andere de MER-beoordeling van de Merwedekanaalzone heeft aangetoond dat er een grens is aan de 
toevoeging van wonen en werken zonder extra OV-investeringen. 

Vraag 18
Hoe reageert het college op de kritiek dat niet is aangetoond dat sprake is van de meest geëigende en 
kostenefficiënte (sobere en doelmatige) oplossing? 
Antwoord 18
De Groeifonds commissie levert dezelfde kritiek op de voorstellen van de MRA en de MRDH. De 
Groeifonds commissie wijst er daarbij op dat de scope van de projecten niet tot stand is gekomen na 
een afweging van alternatieven in een MIRT Verkenning. Wij erkennen dat deze stap nog gezet moet 
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worden in de lopende MIRT Verkenning OV en wonen. Voor de aanvraag van het groeifonds is een 
inschatting gemaakt van de benodigde investeringen op basis van aannames over de meest 
geëigende en kostenefficiënte oplossing. Op basis van voorgaande studies, onder andere voor het 
mobiliteitsplan en het Regionaal Toekomstbeeld OV, is er een beeld ontstaan van potentiële 
reizigersaantallen. Deze reizigersaantallen zijn meer dan passend voor een lightrailoplossing. 

Vraag 19
Wat is de reden dat er nog geen afspraken zijn gemaakt met NS en regionale vervoerders over 
bediening van het station Lunetten/Koningsweg? 
Antwoord 19
Er zijn verschillende stappen nodig om afspraken te maken over de bediening van station 
Lunetten/Koningsweg. Een eerste stap is gezet door uitbreiding van station Lunetten/Koningsweg te 
identificeren als potentiële maatregel ter ontlasting van Utrecht Centraal, om de bereikbaarheid van 
USP te verbeteren en extra verstedelijkingslocaties mogelijk te maken aan de zuidoostkant van de 
stad. Dit is gebeurd bij het BO-MIRT besluit de MIRT Verkenning OV en Wonen op te starten 
(november 2019) en het BO MIRT-besluit om het verdiepende gebiedsonderzoek USP-
Lunetten/Koningsweg uit te voeren (december 2020).  Via de MIRT Verkenning gaat ProRail de 
maatregel verder onderzoeken en moet de effectiviteit van de maatregel op de gestelde doelen 
worden aangetoond.  

Om afspraken te maken over de bediening is daarnaast een afweging nodig in het bredere landelijke 
netwerk. Recent is het Landelijke Toekomstbeeld OV vastgesteld, waarover wij u onlangs hebben 
geïnformeerd. In dat kader is het BO-MIRT besluit (november 2020) genomen om een studie te 
starten op de ontwikkeling van de spoorcorridor Utrecht – Arnhem – Ruhrgebied. Hierin wordt station 
Lunetten/Koningsweg als nieuw knooppunt meegenomen. Op basis van de resultaten maken rijk en 
regio afspraken over eventuele doorontwikkeling van dit station. Het Rijk maakt vervolgens – na 
overleg met de regiopartijen – afspraken met NS over de bediening. Vooruitlopend hierop zijn wij 
intensief in gesprek met NS en ProRail over de meest geëigende dimensionering en bediening van 
het station.

Vraag 20
Hoe reageert het college op de kritiek van de adviescommissie (p. 48) en het CPB (p. 63) dat het plan 
is gebaseerd op het eigen vervoersmodel van Utrecht, dat is ingegeven door “expert judgement” en 
niet gevalideerd en “peer reviewed” is? 
a. Welke mogelijkheden ziet het college om het Utrechtse verkeersmodel te laten peerreviewenof het 
op andere wijzen verder in lijn te brengen met Haagse standaarden?
b. Waarom heeft het college het verkeersmodel NRM niet gebruikt en de berekening niet laten toetsen 
door Rijkswaterstaat?
Antwoord 20
Het basismodel dat ten grondslag ligt aan de diverse studies, Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU), is 
gevalideerd en ‘peer reviewed’ door regionale partners (Provincie, RWS). Alle documentatie is 
beschikbaar via de website van de gemeente Utrecht ( https://www.utrecht.nl/bestuur-en-
organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/onderzoek-over-utrecht/verkeerscijfers/ ).

a. Het Utrechtse verkeersmodel werkt met toekomstscenario’s waarbij ook scenario’s ‘in lijn met de 
Haagse standaarden’ (Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving van het CPB) kunnen worden 
toegepast. Hiermee schetsen we een bandbreedte waarbinnen de mobiliteit zich kan ontwikkelen.
Voor iedere studie verfijnen we de uitgangspunten voor de lokale actuele situatie (bijvoorbeeld de 
ruimtelijke vulling en parkeren), passend bij het doel van het project en gebaseerd op het basismodel 
en dus de landelijke scenario’s. Bij iedere studie is een verantwoording beschikbaar waarom keuzes 

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/onderzoek-over-utrecht/verkeerscijfers/
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/onderzoek-over-utrecht/verkeerscijfers/
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zijn gemaakt. Over de keuzes die voor het mobiliteitsplan zijn gemaakt, is Rijkswaterstaat 
geïnformeerd. Wij zijn hierover goed in gesprek. Voor de uitwerkingen die lopen binnen het 
programma U Ned, met een sterk raakvlak met de groeifonds propositie, maken Rijk en Regio 
afspraken over toe te passen uitgangspunten in het verkeersmodel.
 
b. De onderbouwing van de groeifondspropositie is gebaseerd op bestaande onderzoeken ten 
behoeve van het mobiliteitsplan Utrecht. Deze onderzoeken vragen een detailniveau wat het NRM niet 
heeft, VRU is hiervoor het geëigende instrument. Ook in het programma U Ned wordt ten behoeve van 
de MIRT Verkenning en de mobiliteitsstrategie gebruik gemaakt van het VRU-model. Rijkswaterstaat 
is hier intensief bij betrokken.
 
Vraag 21
Uitgaande van de analyses van TNO, hoe sluit de propositie van Utrecht hierop aan? 
Antwoord 21
Zie de beantwoording van vraag 6: De propositie van de regio Utrecht is gebaseerd op onze 
ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën (RSU2040, IRP, Provinciale Omgevingsvisie, Utrecht Nabij) 
waarbij juist is gezocht naar het in samenhang antwoord geven op deze transities. Het is des te meer 
bevreemdend dat de maatschappelijke baten die we met deze propositie boeken op deze transities 
niet mee worden gerekend in de beoordeling. Daarbij lijkt juist uitsluitend te zijn gekeken naar 
reistijdwinst.

Vraag 22
Op basis waarvan heeft het college de “optimistische aannames over de ‘modal shift van auto naar 
OV” gedaan? Past dit binnen de trendanalyses van de TNO?
Antwoord 22
De aannames over de modal split zijn gebaseerd op:

1. monitor mobiliteit van de gemeente Utrecht, de trend vanuit tellingen en CBS-onderzoek 
(Ovin/Odin) laat al jaren deze verschuiving zien.

2. het onderzoek ‘Mobiliteit in stedelijk Nederland’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 
(KiM) laat vergelijkbare ontwikkelingen zie.n

Vraag 23
Welke stappen onderneemt het college reeds in het organiseren van deze bijdrage voor een volgende 
propositie, zowel binnen als buiten het groeifonds?
Antwoord 23
Wij verkennen op dit moment samen met de Provincie hoe tot een versteviging van de regionale 
bijdrage voor cofinanciering van de propositie kan worden gekomen. Voor de eigen gemeentelijke 
begroting legt het college hierbij een relatie met de lopende bespreking over de Voorjaarsnota 2021. 
In het verlengde van de investeringsstrategie RSU verkent het college op dit moment welke potentiële 
gemeentelijk dekkingsbronnen mogelijk nu en in de toekomst kunnen worden aangewend voor 
versteviging van de regionale bijdrage. Het college streeft ernaar om de raad zo snel mogelijk over 
deze gesprekken met de Provincie en de financiële keuzes in de Voorjaarsnota 2021 te informeren.  

Vraag 24
Hoe gaat het college om met de aanmerkingen op het voorstel?
Antwoord
Zie vraag 25.

Vraag 25
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Op basis waarvan denkt het college aan deze drie voorwaarden te kunnen voldoen bij een 
hernieuwde aanvraag voor aanleg van de twee tramlijnen?

Antwoord 25
Het perspectief om bij een volgende tranche wel in aanmerking te komen voor een toekenning van het 
NGF is beperkt, om drie redenen: de interpretatie van de commissie over de randvoorwaardelijkheid 
van de schaalsprong OV voor het verdienvermogen van NL, de oproep om aandacht binnen de pijler 
ook te gaan richten op digitalisering, energietransitie en waterinfrastructuur, en de relatief beperkte 
omvang van middelen ten opzichte van de ingediende voorstellen.
Wij beraden ons met de ministeries van IenW en BZK op de kansen en mogelijkheden voor een 
tweede tranche met de vraag of indiening van infra-investeringen ten behoeve van verstedelijking 
geschikt is voor het NGF. Deels zal dit afhangen van de uitkomst van gesprekken met CPB en SEO 
over de toepassing van MKBA’s voor woningbouw en de toegekende baten op het gebied van 
agglomeratiekracht. Belangrijkste succesfactor zal zijn of de commissie en het kabinet bereid zijn 
verstedelijkingsbaten volwaardig in de criteria van het groeifonds op te nemen.

Vraag 26
Voor welk onderdeel of welke onderdelen van de huidige propositie ziet het college ruimte om een 
eventuele volgende aanvraag te doen?
Antwoord 26
Wij werken samen met U Ned partners verder aan de uitwerking van de Schaalsprong OV. De 
resultaten van deze uitwerkingen zullen leidend zijn voor een volgende aanvraag. Op dit moment zien 
wij ruimte om voor alle onderdelen een volgende aanvraag te doen.

Vraag 27
Welke andere mogelijkheden ziet het college om een Rijksbijdrage te organiseren? 
Antwoord 27
In het Mobiliteitsfonds van het Rijk, onderlegger van het MIRT, is structureel te weinig geld 
beschikbaar om te investeren in onze bereikbaarheid, en daarmee om onze woningbouwopgave op te 
vangen, onze leefkwaliteit te verbeteren en ons verdienvermogen op peil te houden. In de periode 
2005-2034 zal het aandeel verkeer en vervoer in de Rijksbegroting dalen van 1 naar 0,6 procent. 
Afgezet tegen het BBP betekent dit dat er jaarlijks 3 miljard minder beschikbaar is vanuit de 
Rijksbegroting. Tot 2010 werd deze neerwaartse trend gecompenseerd door inkomsten uit de 
aardgasbaten, ingezet voor infrastructuur. Hier is geen aanvulling of compensatie voor in de plaats 
gekomen (zie figuur uit de inleiding). Bovendien neemt de onderhoudsopgave een steeds groter deel 
in van de Rijksbegroting voor infrastructuur. De nationale verstedelijkingsoperatie vraagt daarom extra 
middelen van het volgende kabinet die ruimte kunnen maken voor de noodzakelijke 
investeringsagenda. Voor de belangrijkste verstedelijkingslocaties in de G4 plus Eindhoven is in totaal 
15,6 miljard euro nodig, ofwel omstreeks 1,5 miljard euro per jaar. 

De extra impuls kan langs verschillende wegen vorm krijgen, zoals verhoging van het MIRT, instelling 
van een verstedelijkingsfonds, of aanpassing van criteria van het Nationaal Groeifonds. Wij pleiten 
richting formatie voor een forse integrale, en bij voorkeur ontschotte, publieke investeringsimpuls van 
het Rijk in de verstedelijkingsopgave (bijvoorbeeld in de vorm van een Verstedelijkingsfonds) gericht 
op wonen, mobiliteit en groen in lijn met de investeringsstrategie van de RSU. Deze middelen borgen 
daarmee o.a. het doorzetten van de Woningbouwimpuls, het Volkshuisvestingsfonds, uitbreiding van 
MIRT-middelen en een stevige Rijksbijdrage voor groen. Een andere mogelijkheid is het introduceren 
van beprijzing van mobiliteit (bijvoorbeeld door een cordonheffing op de ring Utrecht). Veel steden in 
het buitenland zoals Stockholm en Oslo kennen een dergelijk systeem, waarmee duurzaam gedrag 
beloond wordt en investeringen in fiets en OV mogelijk worden gemaakt. Linksom of rechtsom, zonder 
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een investeringsimpuls moet de woningbouwopgave en het realiseren van extra arbeidsplaatsen 
stevig worden afgeschaald, evenals de ambities voor gezond stedelijk leven.

Vraag 28
Welke gevolgen heeft deze beoordeling voor die inzet?
Antwoord 28
Er is een risico dat schaalsprong OV, zoals de Utrechtse propositie, niet in aanmerking komen voor 
tweede tranche groeifonds. Een ander risico is dat het oordeel van de commissie bij de landelijke 
politiek leidt tot een onderschatting van de urgentie en randvoorwaardelijkheid van de schaalsprong 
OV voor het realiseren van de groeiopgave. Wij willen deze risico’s ondervangen door te blijven 
focussen op de urgentie, noodzaak en onderbouwing die breed voor handen is om landelijk een 
investeringsimpuls schaalsprong OV te mobiliseren.

Vraag 29
Welke mogelijkheden ziet het college om toch een positieve bijdrage te leveren aan de verstedelijking 
en mobiliteitsopgave in de regio?
Antwoord 29
Wij gaan vol door met het MIRT-proces en planvorming met rijk en regio, en het huiswerk dat bij deze 
planvorming hoort. Daarnaast mobiliseren we een eigen regionale bijdrage als cofinanciering voor 
nationale investeringen, en gaan we met potentiële baathebbers in gesprek over een eventuele 
bijdrage. Ook intensiveren we onze gezamenlijke inzet met andere steden via onze landelijke 
netwerken, en versterken we ons regionale netwerk van belanghebbende partijen. Dit alles moet 
voldoende vertrouwen geven dat de regio klaar is voor de grote verstedelijkingsoperatie waar met het 
rijk consensus over is, inclusief de randvoorwaardelijke schaalsprong OV.

Vraag 30
Hoe veel (ambtelijke) capaciteit heeft het college voor deze lobby en inzet? Hoe verhoudt dit zich met 
de MRA en MRDH?
Antwoord 30
Toen duidelijk werd dat het ministerie van I&W een propositie in zou dienen bij het groeifonds t.b.v. de 
noodzakelijke schaalsprong OV in de regio Utrecht, is vanuit gemeente en Provincie Utrecht een team 
ingericht van mensen die aan dit traject hebben bijgedragen vanuit verschillende expertises 
(economie, bereikbaarheid, RO, public affairs, woordvoering en communicatie). Een vergelijking met 
MRDH of MRA is lastig te maken, aangezien dit regionale samenwerkingsverbanden zijn van 
meerdere gemeenten, Provincies en vervoersregio’s. We bezinnen ons op wat we in huis moeten 
hebben om goed gesteld te staan voor het verwerven van rijksinvesteringen.

Vraag 31
Kan het college inzichtelijk maken hoe de planning voor een hernieuwde aanvraag eruitziet?
Antwoord 31
Een hernieuwde aanvraag zal volgens de huidige procedure voor 1 oktober ingediend moeten zijn. 
Uiteraard kan een lopende kabinetsformatie nog wijzigingen aanbrengen in scope, procedure en 
omvang van het fonds. Een besluit of er een hernieuwde aanvraag volgt, nemen we met U Ned 
partners zijnde ministeries van IenW, BZK en EZK, Provincie en U16, met medewerking van RWS, 
ProRail en NS (zie vraag 32).

Vraag 32
Zijn er met de partners van de Utrechtse propositie al afspraken gemaakt over het vervolg? Zo ja, 
welke?
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Antwoord 32
We zijn met U Ned partners in gesprek of en hoe een kansrijke volgende indiening gedaan kan 
worden. Daarnaast gaan we door met MIRT-planproces, studeren we als stad en Provincie door op 
samen OV versnellen, en bouwen we verder aan sterke allianties (zie vraag 29).

Vraag 33
Het college staat op het punt om raadsvoorstellen over de Ruimtelijke Strategie Utrecht en het 
Mobiliteitsplan aan de raad voor te leggen. Welke gevolgen heeft deze afwijzing voor deze beide 
plannen, zowel inhoudelijk als voor het traject van besluitvorming van de beide plannen?
Antwoord 33
Voor de investeringsopgave van de RSU en het Mobiliteitsplan heeft Utrecht hoe dan ook rijkssteun 
nodig om de ambities richting 2040 blijvend te kunnen realiseren. Die ambities blijven staan, ook nu 
we bij eerste ronde van het groeifonds nog geen resultaat hebben geboekt. Daarbij weten we ons 
gesteund door het advies van de commissie dat onze plannen doordacht en samenhangend zijn, bij 
de overweging dat de woningbouw bij de beoordeling geen gewicht in de schaal legde maar wel zeer 
aansluit bij rijksopstelling en bij de constatering dat het groeifonds onvoldoende soelaas biedt voor de 
verstedelijkingsopgave waarvoor het nieuwe kabinet middelen zal moeten vinden.

Vraag 34
Hoe ziet het college de voortgang op de ambities op het gebied van bereikbaarheid en woningbouw in 
Utrecht voor zich? Zijn er consequenties voor bestaande ruimtelijke projecten?
Antwoord 34
Op korte termijn zal dit besluit beperkt effect hebben op de ruimtelijke projecten die in uitvoering zijn 
(harde plancapaciteit). De aanvraag is bedoeld om ook op langere termijn voldoende nieuwe plannen 
toe te kunnen voegen met voldoende kwaliteit en om bestaande plannen, zoals Merwedekanaalzone, 
met de geambieerde omvang te kunnen realiseren. Vertraging in de besluitvorming over de 
noodzakelijke investeringen in mobiliteitsvoorzieningen zal leiden tot vertraging in de beschikbare 
woningbouwcapaciteit op termijn. Deze analyse wordt ondersteund door de reactie van het 
Development Network Utrecht (DNU) op de groeifondsaanvraag: “Het is nu urgent om stevig te 
investeren in de schaalsprong van het OV in de regio. Alleen dan kunnen we onze plannen 
waarmaken om de volgende stap te zetten. […]. Ook liggen er kansen om met deze lijnen in de 
toekomst andere delen van Utrecht beter te ontsluiten.”  

Vraag 35
Op welk moment heeft het college besloten om samen met de regio een propositie in te dienen?
Antwoord 35
Het is het ministerie van IenW dat de regio heeft uitgenodigd om samen een propositie voor de 
Utrechtse regio in te dienen. Deze uitnodiging bereikte het college in de tweede helft van september. 
Kort daarop heeft het college samen met Provincie en U16 besloten hierin mee te gaan. 1 oktober was 
de deadline voor het indienen van de propositie.

Vraag 36
Wat is de reden dat andere marktpartijen zoals bijvoorbeeld de partijen die actief zijn op het science 
park niet eerder betrokken zijn?
Antwoord 36
Marktpartijen zijn op verschillende manieren en in verschillende fases betrokken bij de totstandkoming 
van en communicatie rond de propositie. Voor het Utrecht Science Park geldt dat de stichting Utrecht 
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Science Park als coördinator optreedt voor de inzet van haar achterban. De stichting USP is 
vroegtijdig geïnformeerd over het voornemen om de propositie op te stellen en vervolgens betrokken 
bij de inhoud van het voorstel. De waarde van de kennis- en marktpartijen op het USP voor de ‘BV 
Nederland’ is op deze manier in feiten en cijfers geland in het voorstel. De groeifonds-propositie hangt 
inhoudelijk samen met de RSU2040. Bij de totstandkoming daarvan zijn de vastgoed-marktpartijen, 
verenigd in het Development Network Utrecht (DNU) actief betrokken. Omdat deze partijen geen 
actieve rol hebben in de aanleg en beheer van OV-lijnen en stations zijn deze partners wel 
geïnformeerd, maar hadden ze geen actieve rol bij het opstellen van de aanvraag. Het DNU heeft de 
aanvraag ook ondersteund middels een brief en communicatie-uitingen. 

Vraag 37
Wanneer werd duidelijk dat ook infrastructuurprojecten konden meedingen?
Antwoord 37
Infrastructuur is vanaf de eerste bekendmaking van het kabinet over de instelling van het Nationaal 
Groeifonds als één van de drie pijlers benoemd.

Vraag 38
Wanneer kreeg het college het advies van de adviescommissie onder ogen?
Antwoord 38
Er is door de commissie niet over de inhoud van hun advies met het college gecommuniceerd. Wij 
kregen het advies dan ook te zien op het moment van publicatie van de kamerbrief op 9 april jl..

Vraag 39
Welk extra “huiswerk” denkt het college te moeten doen om wel voor een bijdrage in aanmerking te 
komen?
Antwoord 39
Ten eerste zal het college de effectiviteit van de maatregelen op het landelijk en regionaal OV en 
wegennet verder in beeld brengen samen met de U Ned partners. Samen met de Provincie voeren we 
onder andere de studie “Samen OV versnellen in Utrecht” uit. De fasering en dimensionering van de 
Merwedelijn, de Waterlinielijn en het station in relatie tot het bredere netwerk wordt hier verder 
onderzocht door diverse onderzoeken naar inpasbaarheid, netwerkeffecten en vervoerwaarden. We 
informeren u voor de zomer uitgebreider over de aanpak en na de zomer over de resultaten.
Daarnaast breiden we de MKBA uit. We gaan een onderscheid maken in de MKBA voor baten van 
infrastructuur en van woningbouw. Voor het infrastructuurdeel brengen we de MKBA in lijn met de 
‘Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen’ van Rijkswaterstaat. Voor het woningbouwdeel gaan we 
het nul-alternatief scherper vaststellen, waarbij we duidelijk maken hoeveel woningbouw er door de 
aanleg van de betreffende infrastructuur extra mogelijk is. Daarnaast gaan we – bij voorkeur 
gezamenlijk met de MRDH, MRA en gemeente Eindhoven - proactief in gesprek met CPB en SEO 
hoe zij de maatschappelijke baten van verdichting, die er volgens diverse CPB-studies zijn, terug 
willen zien in een MKBA.

Vraag 40
Welke lessen trekt het college uit dit traject voor dergelijke aanvragen in de toekomst?
Antwoord 40
We zullen samen met triple helix partijen in de regio blijven bouwen aan een scherp verhaal van onze 
betekenis voor de BV Nederland. Dit verhaal moeten we ook continu toetsen bij landelijke partijen en 
planbureaus, om daarbij nog beter aansluiting te zoeken bij de interpretatie van de criteria van het 
betreffende fonds. Daarbij zullen we blijven investeren in relatie en samenwerking met Rijk en daarin 
oog houden voor de verschillende belangen en invalshoeken van de verschillende departementen.
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Vraag 41
Kan het college delen welke vragen schriftelijk zijn gesteld over de Utrechtse propositie en hoe daarop 
is geantwoord? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 41
Ja, dat is mogelijk. In de bijlage vindt u de beantwoording van het ministerie van IenW op de diverse 
rondes met schriftelijke vragen die door commissie en CPB zijn gesteld. Deze beantwoording is in 
nauwe samenwerking met Provincie en gemeente opgesteld. 

Vraag 42
Is het college bereid de geheimhouding op de propositie op te heffen en deze te publiceren?
Antwoord 42
Dit is reeds gebeurd op 16 april jl.

Vraag 43
Is het college bereid deze schriftelijke vragen zo snel mogelijk te beantwoorden zodat er op zo kort 
mogelijke termijn een raadsdebat kan plaatsvinden?
Antwoord 43
Hier is met deze beantwoording aan voldaan.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,
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Schriftelijke vragen Afwijzing 
Propositie Groeifonds
12 april 2021

Vragen:
Op vrijdag 9 april ontving de raad de Raadsbrief Propositie Nationaal Groeifonds. 
Hierin bericht het college over de afwijzing van de Utrechtse propositie voor het 
Nationaal Groeifonds (NGF). Het kabinet stuurde hierover vrijdag een brief naar de 
Tweede Kamer.
De fracties VVD, D66… zijn teleurgesteld in de afwijzing van de Utrechtse propositie. 
Het college geeft aan dat er nog “huiswerk” is te doen, geeft de huidige inzet nog niet 
op en geeft aan dat de uitkomst “een belangrijke opmaat [is] naar een besluit tot 
investering in de Utrechtse schaalsprong OV door de formerende partijen”.
Het rapport van de adviescommissie Nationaal Groeifonds is echter uiterst kritisch 
over het Utrechtse voorstel. De fracties hebben daarom de volgende vragen.
Algemeen
1. Hoe kijkt het college naar de kritiek van de adviescommissie?
2. Waarom is het college in de raadsbrief niet ingegaan op de kritiek van de
adviescommissie? En is het college nog bereid hier op in te gaan?
3. Hoe hebben de partners van de Utrechtse propositie gereageerd op het rapport 
van de adviescommissie?
4. Hoe zijn de criteria voor het Groeifonds vooraf duidelijk gemaakt en hoe heeft het 
college hieraan invulling gegeven?
Over de propositie
De adviescommissie hanteert vier criteria voor de beoordeling van voorstellen. Deze 
worden beoordeeld in vier scores: “zeer goed”, “goed”, “gemiddeld” of “gering”. 
Voorstellen dienen tenminste als “gemiddeld” over de criteria te scoren om 
meegenomen te kunnen worden in de eindafweging en het advies aan het kabinet.
Voor het Utrechtse voorstel zijn de vier criteria als volgt beoordeeld:
 Effect op nationaal inkomen: “niet te bepalen”
 Strategische onderbouwing: “gering tot gemiddeld”
 Kwaliteit van het plan: “gering”
 Samenwerking en governance: “gemiddeld”
Daarmee scoort de propositie ten opzichte van de voorstellen van de MRA en de 
MRDH enigszins slechter. Voor die voorstellen wordt wel voor een deel geld 
gereserveerd. De adviescommissie heeft voor de beoordeling ook advies 
ingewonnen bij Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en het Centraal Planbureau 
(CPB). De volgende vragen gaan over diverse kritiekpunten in het rapport van de 
adviescommissie.
5. Hoe reageert het college op het oordeel dat de MKBA van de propositie op 
verschillende aspecten tekort schiet?
6. Hoe reageert het college op het oordeel dat de propositie tekort schiet op
toekomstbestendigheid?
7. Hoe reageert het college op de kritiek dat het voorstel “nog in een prematuur 
stadium verkeert in vergelijking met de andere proposities voor schaalsprongen in 
het OV”?
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8. Op welke wijze denkt het college verbetering aan te kunnen brengen op 
bovenstaande punten (vragen 5 t/m 7)?

De voorstellen van de MRA en de MRDH worden deels positief beoordeeld mede 
doordat ze aansluiten op en een bijdrage leveren aan het hoofd(rail)netwerk in de 
ogen van de commissie.
9. Wat ziet het college als de voornaamste verschillen tussen de propositie van de 
MRU en die van de MRA en MRDH?
10.Welke onderdelen van de Utrechtse propositie dragen wat het college betreft bij 
aan het hoofd(rail)netwerk?
11.Welke mogelijkheden ziet het college om dit uitgangspunt te verankeren in een 
eventuele volgende propositie?
12.Heeft het belang van dit uitgangspunt nog invloed op de inhoud van de 
voorstellen, bijvoorbeeld op het toevoegen van extra spoorlijnen of stations (zoals het 
spoor naar Breda)?

Op pagina 47 schetst de adviescommissie: “Er is sprake van een doordacht en 
samenhangend plan qua ruimtelijke ontwikkeling en OV, maar het plan geeft geen 
compleet beeld van de noodzakelijke investeringen (voorzieningen, fiets, auto) en 
dient ook de cijfermatige onderbouwing te worden verbeterd. De commissie 
constateert, gesteund door de analyses van het CPB en SEO, dat de MKBA van de 
propositie op verschillende aspecten tekort schiet.”
13.Welke methode om (economische) baten van woningbouw mee te nemen in de 
MKBA is gebruikelijk in de onderbouwing van (andere) proposities in samenwerking 
met Rijkswaterstaat en de relevante ministeries?
14.Hoe reageert het college op het oordeel dat de MKBA voor wat betreft de
agglomeratiebaten “overschat lijkt”? Op basis waarvan heeft het college de baten 
van woningbouw opgeteld bij de baten van OV?
15.Maakt het college in andere samenwerking met het Rijk ook gebruik van MKBA’s 
en op welke wijze worden deze beoordeeld door het Rijk? In hoeverre was dit plan 
niet opgesteld volgens de gangbare eisen op dit vlak?
16.Met welke strategie is er vooraf gekeken naar het opnemen van de BBP baten in 
de propositie?
a. Hoe reageert het college op het oordeel van SEO dat het "bbp-effect aanzienlijk
kleiner is dan de investering"?
b. Het voorstel van de MRA wordt op het deel ‘oude lijn’ qua onderbouwing op de
bijdrage aan het bbp-effect deels beter beoordeeld. Welke lessen acht het college
dat daar uitgetrokken zouden kunnen worden?
17.Hoe reageert het college op het oordeel van SEO dat woningen en 
arbeidsplaatsen ook binnenstedelijk gebouwd kunnen worden “met veel beperktere 
investeringen in het OV”?
18.Hoe reageert het college op de kritiek dat niet is aangetoond dat sprake is van de 
meest geëigende en kostenefficiënte (sobere en doelmatige) oplossing?
19.Wat is de reden dat er nog geen afspraken zijn gemaakt met NS en regionale 
vervoerders over bediening van het station Lunetten/Koningsweg?
20.Hoe reageert het college op de kritiek van de adviescommissie (p. 48) en het CPB 
(p. 63) dat het plan is gebaseerd op het eigen vervoersmodel van Utrecht, dat is 
ingegeven door “expert judgement” en niet gevalideerd en “peer reviewed” is?
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a. Welke mogelijkheden ziet het college om het Utrechtse verkeersmodel te laten 
peerreviewen of het op andere wijzen verder in lijn te brengen met Haagse 
standaarden?
b. Waarom heeft het college het verkeersmodel NRM niet gebruikt en de berekening
niet laten toetsen door Rijkswaterstaat?

In de beoordeling baseert de commissie zich op de uitspraken van TNO over de 
ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering, automatisering, de 
effecten van corona etc.
21.Uitgaande van de analyses van TNO, hoe sluit de propositie van Utrecht hier op 
aan?
22.Op basis waarvan heeft het college de “optimistische aannames over de ‘modal 
shift van auto naar OV” gedaan? Past dit binnen de trendanalyses van de TNO?

Geen van de voorstellen met betrekking tot infrastructuur zijn direct toegekend. De 
voorstellen van de MRA en MRDH gaan uit van 50% bijdrage van derden.
23.Welke stappen onderneemt het college reeds in het organiseren van deze 
bijdrage voor een volgende propositie, zowel binnen als buiten het groeifonds?

Verdere lobby voor middelen voor infrastructuur en gevolgen plannen 
Het college geeft aan in te zetten op een tweede aanvraag. In het rapport constateert 
de adviescommissie dat proposities als deze te omvangrijk zijn voor volledige 
bekostiging door het Nationaal Groeifonds. Ook de andere voorstellen voor 
infrastructuur worden maar deels gefinancierd vanuit het fonds. Er bestaat wel een 
mogelijkheid voor een bijdrage uit het fonds aan de bekostiging van het meest 
urgente en/of randvoorwaardelijke onderdeel. De adviescommissie schetst waar in 
ieder geval sprake van moet zijn om in aanmerking te komen voor steun uit het
Nationaal Groeifonds: (p. 46):
 een positieve MKBA;
 een positief bbp-effect;
 het onderdeel moet relatief gunstig scoren (ten opzichte van andere voorstellen) in 
het oplossen van knelpunten die voor het landelijke OV-systeem van belang zijn.
24.Hoe gaat het college om met de aanmerkingen op het voorstel?
25.Op basis waarvan denkt het college aan deze drie voorwaarden te kunnen 
voldoen bij een hernieuwde aanvraag voor aanleg van de twee tramlijnen?
26.Voor welk onderdeel of welke onderdelen van de huidige propositie ziet het 
college ruimte om een eventuele volgende aanvraag te doen?

Naast de aanvraag voor het groeifonds werk het college ook aan andere wijzen om 
de opgaven op het gebied van verstedelijking en infrastructuur te bekostigen. 
Bijvoorbeeld via de MIRTverkenning en via inzet bij de formatie.
27.Welke andere mogelijkheden ziet het college om een Rijksbijdrage te 
organiseren?
28.Welke gevolgen heeft deze beoordeling voor die inzet?
29.Welke mogelijkheden ziet het college om toch een positieve bijdrage te leveren 
aan de verstedelijking en mobiliteitsopgave in de regio?
30.Hoe veel (ambtelijke) capaciteit heeft het college voor deze lobby en inzet? Hoe 
verhoudt dit zich met de MRA en MRDH?
31.Kan het college inzichtelijk maken hoe de planning voor een hernieuwde
aanvraag eruitziet?
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32.Zijn er met de partners van de Utrechtse propositie al afspraken gemaakt over het
vervolg? Zo ja, welke?

Het college staat op het punt om raadsvoorstellen over de Ruimtelijke Strategie 
Utrecht en het Mobiliteitsplan aan de raad voor te leggen.
33.Welke gevolgen heeft deze afwijzing voor deze beide plannen, zowel inhoudelijk 
als voor het traject van besluitvorming van de beide plannen?
34.Hoe ziet het college de voortgang op de ambities op het gebied van 
bereikbaarheid en woningbouw in Utrecht voor zich? Zijn er consequenties voor 
bestaande ruimtelijke projecten?

Algemene procesgang
35.Op welk moment heeft het college besloten om samen met de regio een 
propositie in te dienen?
36.Wat is de reden dat andere marktpartijen zoals bijvoorbeeld de partijen die actief 
zijn op het science park niet eerder betrokken zijn?
37.Wanneer werd duidelijk dat ook infrastructuurprojecten konden meedingen?
38.Wanneer kreeg het college het advies van de adviescommissie onder ogen?
39.Welk extra “huiswerk” denkt het college te moeten doen om wel voor een bijdrage 
in aanmerking te komen?
40.Welke lessen trekt het college uit dit traject voor dergelijke aanvragen in de 
toekomst?

In het rapport geeft de commissie aan (p. 16) dat indieners de mogelijkheid is 
geboden de voorstellen toe te lichten in een gesprek. Ook is indieners de 
mogelijkheid geboden om vragen van de subcommissie en het CPB schriftelijk te 
beantwoorden en aanvullende informatie aan te leveren.
41.Kan het college delen welke vragen schriftelijk zijn gesteld over de Utrechtse 
propositie en hoe daarop is geantwoord? Zo nee, waarom niet?

Openbaarmaking en debat
De fracties voeren graag op korte termijn een debat in de gemeenteraad over dit 
onderwerp. De propositie zelf is eerder onder geheimhouding met de gemeenteraad 
gedeeld.
42.Is het college bereid de geheimhouding op de propositie op te heffen en deze te
publiceren?
43.Is het college bereid deze schriftelijke vragen zo snel mogelijk te beantwoorden 
zodat er op zo kort mogelijke termijn een raadsdebat kan plaatsvinden?

Gesteld door:
 Marijn de Pagter, VVD
 Susanne Schilderman, D66
 Eva Oosters, Student&Starter
 Bert van Steeg, CDA
 Jan Wijmenga, ChristenUnie
 Thijs Weistra, GroenLinks
 Bülent Isik, PvdA
 Ruurt Wiegant, SP
 Maarten van Heuven, PvdD
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Managementsamenvatting 

Nederland staat voor de uitdaging om tot 2040 1 miljoen extra woningen te 

bouwen. Deze opgave concentreert zich in en rondom de stedelijke regio’s in de 

Randstad. In de regio Utrecht neemt de komende jaren de vraag naar wonen en 

werken fors toe: er is een opgave om tot 2040 104.000 extra woningen te bouwen. 

De regio Utrecht wil een groot deel van deze opgave toevoegen binnen bestaand 

bebouwd gebied. Met de ontwikkelstrategie ‘Wiel met Spaken’ zet de stad in op 

verdichting van wonen en werken verspreid over verschillende OV knooppunten in 

stad en regio.  

 

In het ‘Wiel met Spaken’ vormen diverse HOV-maatregelen de dragers voor 

ontwikkeling. Deze ontwikkeling dient een drietal doelen:  

▪ Het ontlasten van Utrecht Centraal Station, als belangrijkste overstappunt van 

Nederland, en de binnenstad van Utrecht.  

▪ Het vergroten van de bereikbaarheid van Utrecht Science Park (USP) en andere 

werklocaties in de stad en regio.  

▪ Het mogelijk maken van nieuwe woon/werklocaties op binnenstedelijke en 

knooppuntlocaties.  

 

Het ‘Wiel met Spaken’ bevat de ontwikkeling van diverse IC stations, zoals 

Lunetten-Koningsweg en Leidsche Rijn. Ook worden diverse HOV-verbindingen 

gerealiseerd in de vorm van tramlijnen, dan wel lijnen die op termijn vertramd 

kunnen worden, naast het verder optimaliseren van het spoornetwerk in de regio. In 

de uitwerking in dit rapport zijn daarnaast gebiedsontwikkelingslocaties in Utrecht, 

Nieuwegein en Zeist opgenomen die het mogelijk maken om 92.500 woningen en 

90.000 arbeidsplaatsen binnenstedelijk toe te voegen op een zodanige manier dat 

het mobiliteitssysteem het aan kan en de leefkwaliteit in de stad geborgd blijft.  

 

Maatschappelijke businesscase 

In dit rapport is inzicht gegeven in de (voorlopig) geraamde investeringen die nodig 

zijn om twee varianten op het Wiel met Spaken te realiseren en wat de 

maatschappelijke ‘welvaartswinst’ is van deze investeringen. Uit de analyses volgt 

dat de maatschappelijke baten in beide projectvarianten de maatschappelijke 

kosten in potentie kunnen overtreffen. Daarmee ontstaat mogelijk 

maatschappelijke welvaartswinst op het moment dat het Wiel met Spaken 

gerealiseerd wordt. Enig voorbehoud is daarbij op zijn plaats. Een aantal kosten en 

baten zijn nog onbekend of zijn slechts met grote bandbreedtes te benaderen. Ook 

zijn de exploitatiekosten en opbrengsten van het openbaar vervoer nog niet bekend. 

Daarnaast ontbraken voor deze analyses de juiste berekeningen om de 
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netwerkeffecten van deze specifieke varianten van het Wiel met Spaken in beeld te 

brengen. Voor de bereikbaarheidseffecten is daarom gewerkt met verschillende 

aannames. De uitkomst van deze quickscan analyse is op een aantal elementen 

dus nog onzeker. 

 

In de maatschappelijke businesscase zijn de kosten en baten in contante waarden 

doorgerekend en met elkaar vergeleken. Bij het vergelijken van kosten en baten is een lastig 

aspect namelijk het verschil in de periode waarin de effecten optreden. De 

investeringskosten worden gemaakt op het moment dat het project wordt uitgevoerd (in het 

geval van ‘Wiel met Spaken’ in de periode 2020 – 2045), terwijl de maatschappelijke 

effecten pas daarna optreden (sommige effecten ontstaan wel al eerder, maar groeien in 

totdat het volledige programma is gerealiseerd). Deze effecten treden dan echter wel voor 

alle jaren in de toekomst op (conform de MKBA-standaard is voor deze maatschappelijke 

effecten gewerkt met een tijdshorizon van 100 jaar). Om alle effecten met elkaar te kunnen 

vergelijken is gebruik gemaakt van contante waarden. Hiermee worden de toekomstige 

kosten en baten teruggerekend naar wat ze vandaag waard zouden zijn en zijn daarmee 

vergelijkbaar. Daarbij is gebruik gemaakt van een discontovoet van 4,5 procent.  

S.1  Ruimtelijk programma en ingrepen mobiliteitssysteem 

De regio Utrecht staat voor de opgave om tot 2040 104.000 extra woningen te 

bouwen en gelijk opgaand daarmee ook ruimte te creëren voor extra 

arbeidsplaatsen. De regio Utrecht wil een groot deel van deze opgave toevoegen 

binnen bestaand bebouwd gebied.  

 

Met de ontwikkelstrategie ‘Wiel met Spaken’ zet de stad in op verdichting van 

wonen en werken verspreid over verschillende OV-knooppunten in stad en regio. 

Diverse HOV-ingrepen zorgen ervoor dat het mogelijk wordt om binnenstedelijk te 

verdichten zonder dat het mobiliteitssysteem vastloopt en de leefbaarheid onder 

druk komt te staan. Het gaat om HOV-ingrepen rondom (wiel) en dwars door 

(spaken) de stad, naast het verder optimaliseren van het spoornetwerk in de regio. 

In dit rapport ligt de focus op de HOV lijnen en de hieraan gekoppelde 

gebiedsontwikkeling.  

 

De HOV-ingrepen zijn doorgerekend in het projectalternatief ‘doorgroeivariant’ en 

zorgen ervoor dat de volledige opgave van 92.500 woningen en 90.000 

arbeidsplaatsen binnenstedelijk toegevoegd kunnen worden.  

 

In het projectalternatief ‘middenvariant’ wordt een deel van het OV-systeem Wiel 

met Spaken gerealiseerd, namelijk alleen de corridor Nieuwegein – A12-Zone – 
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Lunetten/Koningsweg – USP – Zeist-Noord. In die variant is de gebiedsontwikkeling 

ook in deze projectgebieden geconcentreerd. Het gaat om 73.000 woningen en 

70.000 arbeidsplaatsen binnenstedelijk.  

 

Zonder de ontwikkelstrategie Wiel met Spaken neemt de verstedelijkingspotentie in 

de regio Utrecht af tot 35.000 woningen en 30.000 arbeidsplaatsen 

binnenstedelijk. Dan worden immers enkel de nu al lopende gebiedsontwikkelingen 

tot 2030 gerealiseerd. De effecten van deze variant zijn uitgewerkt in het 

nulalternatief. Dit nulalternatief gaat er wel vanuit dat de totale woningbouw- en 

economische opgave wordt gerealiseerd: de resterende 58.000 woningen en 

60.000 arbeidsplaatsen worden dan elders, op een niet nader gedefinieerde locatie 

buiten de regio Utrecht gerealiseerd. Voor de analyses is verondersteld dat dit op 

een buitenstedelijke locatie geschiedt.  

 

In onderstaande tabel is het overzicht van het nulalternatief en de twee 

projectvarianten opgenomen. Weergegeven is welke ingrepen in het 

mobiliteitssysteem gedaan worden en wat het bijhorende ruimtelijk programma is 

(met onderscheid naar binnen- en buitenstedelijke ontwikkeling).  

 

  Nulalternatief Middenvariant Doorgroeivariant 

    Focus A-12 zone, L/K, USP Wiel met Spaken 

Mobiliteitsingrepen   

IC Station Lunetten- 

Koningsweg 

IC Station Lunetten- 

Koningsweg 

    

(Versnellen) tram CS- 

MWKZ-Nieuwegein 

(Versnellen) tram CS- 

MWKZ-Nieuwegein 

    

Tram Nieuwegein-Westraven- 

USP-Zeist Noord 

Tram Nieuwegein-Westraven- 

USP-Zeist Noord 

      IC Station Leidsche Rijn  

      

Vertramming Westraven- 

Papendorp-Leidsche Rijn  

      

Vertramming Vleuten-Papendorp- 

CS-Rijnsweerd-USP  

      

Vertramming Overvecht –  

Rijnsweerd - USP  

      IC Station Overvecht 

      

Tram Leidsche Rijn –  

Zuilen/Lage Weide – Overvecht - USP 

Woningen binnenstedelijk 34.800 72.700 92.500 

Woningen buitenstedelijk 57.700 19.800 0 

Woningen totaal           92.500  92.500  92.500  

Arbeidsplaatsen binnenstedelijk 29.300 70.800 90.000  

Arbeidsplaatsen buitenstedelijk 60.700 19.200   

Totaal arbeidsplaatsen           90.000  90.000  90.000  
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S.2  Financiële effecten 

Om het Wiel met Spaken te realiseren zijn investeringen in het mobiliteitssysteem 

nodig. Het gaat om het realiseren van enkele HOV-verbindingen en het aanpassen 

en opwaarderen van NS-stations. Deze tellen in de projectalternatieven als volgt op: 

▪ Middenvariant. In deze variant wordt een deel van het OV-systeem Wiel met 

Spaken gerealiseerd. Daarvoor is een eenmalige investering van circa 1,4 

miljard euro (nominaal) voorzien in 3 HOV-ingrepen. Daarnaast moet rekening 

worden gehouden met kosten voor beheer en onderhoud van het 

mobiliteitssysteem. In contante waarden is het totale financiële effect van het 

mobiliteitssysteem in deze variant iets meer dan 1 miljard euro.  

▪ Doorgroeivariant. In deze variant wordt het volledige Wiel met Spaken 

gerealiseerd. Een eenmalige investering van circa 2,4 miljard euro (nominaal) 

in 9 HOV-ingrepen is voorzien. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 

kosten voor beheer en onderhoud van het mobiliteitssysteem. In contante 

waarden is het totale financiële effect van het mobiliteitssysteem in deze 

variant ongeveer 1,6 miljard euro.  

 

Om de gebiedsontwikkeling te realiseren zijn aanvullend ingrepen in de openbare 

ruimte en ontsluiting van projectlocaties noodzakelijk. Het realiseren van woningen 

en kantoren/bedrijfsruimten vergt op zichzelf ook investeringen, waar ook 

opbrengsten tegenover staan. Deze komen terug in een grondexploitatie (GREX). De 

GREX is echter nog voor geen van de projectlocaties specifiek doorgerekend. Het 

uitgangspunt dat daarbij is gehanteerd is dat de GREX neutraal is. In de 

maatschappelijke businesscase zijn daarom alleen de bovenplanse kosten 

meegenomen. In de verschillende alternatieven gaat het om de volgende kosten:  

▪ In het nulalternatief worden twee mobiliteitshubs (in Westraven en Papendorp) 

gerealiseerd voor een bedrag van circa 130 miljoen euro. We gaan er vanuit dat 

deze voor 2030 gerealiseerd zijn. De contante waarde van deze investeringen 

om gebiedsontwikkeling in het nulalternatief mogelijk te maken bedraagt 

daarmee 108 miljoen euro.  

▪ In het projectalternatief middenvariant zijn in totaal 13 aanvullende ingrepen 

voorzien waarvan voor 7 ingrepen de kosten geraamd zijn op in totaal 560 

miljoen euro (nominale waarde). Van 6 ingrepen zijn de kosten nog PM1. We 

gaan uit van realisatie van de gebiedsontwikkelingen in de periode 2025-2034 

(conform de mobiliteitsingrepen). De contante waarde van deze investering 

bedraagt daarmee 350 miljoen euro extra ten opzichte van het nulalternatief.  

 
1 De grootste kostenposten zijn beeld, zoals de overkluizing van de A27. De 7 ingrepen waar 

nog geen kosten van bekend zijn zullen de uitkomsten van de maatschappelijke 

businesscase in beperkte zin beïnvloeden. Het gaat om het realiseren van enkele 

ongelijkvoerse kruisingen, aanpassen van weginfrastructuur, groencompensatie en 

verplaatsing van sportvelden.  
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▪ In het projectalternatief doorgroeivariant bedragen de totaal geraamde 

bovenplanse investeringen 2,8 miljard euro (nominaal), aanvullend op het 

nulalternatief. Het gaat om een toevoeging van 2,2 miljard ten opzichte van de 

middenvariant. In de doorgroeivariant zijn voor 9 ingrepen de kosten nog niet 

geraamd2. Voor de fasering van investeringen gaan we voor de ingrepen die 

ook in de middenvariant reeds gedaan worden uit van dezelfde periode van 

realisatie (2025-2034). De aanvullende ingrepen om gebiedsontwikkeling in de 

overige projectgebieden mogelijk te maken worden in de periode 2030 – 2044 

gedaan. De contante waarde van de investeringen in gebiedsontwikkeling 

bedragen in de doorgroeivariant in totaal 1,4 miljard euro extra ten opzichte 

van het nulalternatief.  

S.3  Mobiliteitseffecten 

Het realiseren van de integrale opgave op het gebied van mobiliteit en 

verstedelijking zorgt voor diverse effecten op het mobiliteitsgedrag van inwoners en 

werknemers van de regio Utrecht. Enerzijds gaat het om de directe netwerkeffecten 

als gevolg van de ingrepen in het mobiliteitssysteem, de HOV-ingrepen uit het Wiel 

met Spaken. Anderzijds gaat het om het mobiliteitsgedrag van de nieuwe bewoners 

en werknemers in de binnenstedelijke projectlocaties, dat gedrag is duurzamer dan 

wanneer de woningen en arbeidsplaatsen buitenstedelijk gerealiseerd zouden 

worden.  

 

Noot: de netwerkeffecten in voorliggende analyse zijn gebaseerd op analyses uit het 

Toekomstbeeld OV Midden Nederland. Deze analyses sluiten niet één op één aan bij de 

ingrepen die in het Wiel met Spaken zitten en zijn ook niet direct toepasbaar om 

doorrekeningen in de maatschappelijke businesscase te doen. Daarom is met diverse 

aannames gewerkt om netwerkeffecten in te schatten.  

 

Momenteel lopen diverse andere onderzoeken in de regio Utrecht naar 

ontwikkelmogelijkheden om de geschetste verstedelijkingsopgave en uitdagingen voor het 

mobiliteitssysteem op te lossen, onder andere ook naar de maatschappelijke kosten en 

baten. Een voorbeeld daarvan is het MIRT onderzoek U Ned. In dat onderzoek worden min of 

meer dezelfde ingrepen in het mobiliteitssysteem tegen het licht gehouden en uitgewerkt. 

Voorliggende uitwerking van de netwerkeffecten is een quickscan-analyse van een aantal 

ingrepen in het mobiliteitssysteem die deels ook in andere lopende trajecten in andere 

combinaties aan de orde komen. Daarmee kunnen na publicatie van voorliggend rapport met 

 
2 In aanvulling op de notie voor de middenvariant waar voor 6 ingrepen de kosten nog PM 

zijn (zie voetnoot 1), worden geen aanzienlijke extra kosten in de doorgroeivariant verwacht 

die nog niet in beeld zijn, het gaat om het verleggen van een aansluiting op de A2 en het 

uitplaatsen van enkele bedrijven. 
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voorliggend uitgewerkte effecten ook andere onderzoeken uitkomen die net andere inzichten 

en uitkomsten hebben ten aanzien van de netwerkbaten.  

 

Netwerkeffecten Wiel met Spaken 

De netwerkeffecten van het Wiel met Spaken zijn onderzocht in het kader van het 

Toekomstbeeld OV Midden Nederland. Daaruit leiden we af dat de ingrepen leiden 

tot het voorkomen van verdere belasting van station Utrecht Centraal, dat sprake is 

van een betere bereikbaarheid voor bewoners en werknemers van de regio (en 

breder) en dat een modal shift ontstaat van inwoners van de provincie Utrecht. 

Deze effecten zijn gekwantificeerd en in de maatschappelijke businesscase 

doorgerekend in het model (gemonetariseerd).  

 

Het doel om Utrecht Centraal te ontlasten is belangrijk en wordt aangetoond door 

de studie van het Toekomstbeeld OV. Daaruit komt naar voren dat ondanks een 

sterke verbetering van het netwerk en het toevoegen van ruimtelijk programma, 

waardoor meer reizigers in de stad worden verwacht, het gebruik van Utrecht CS 

min of meer gelijk blijft aan het nulalternatief (een 1% toename van het gebruik, 

ongeveer 4.500 reizigers per werkdag). Dat komt door het ontwikkelen van de 

corridors en uitbreiding van de stations Lunetten en Overvecht. Door deze 

ontwikkeling neemt met name de reistijd op de toeleidende routes naar Utrecht 

Centraal Station af, ook zijn er effecten voor de huidige gebruikers van de OV-

terminal. Op basis van expert judgement zijn reistijdwinsten berekend in de midden- 

en doorgroeivariant. Op basis van de gemiddelde value of time voor OV-reizigers zijn 

deze effecten gemonetariseerd op circa 20 miljoen euro per jaar vanaf 2030. In 

contante waarde is het effect ‘ontlasting Utrecht Centraal Station’ 277 miljoen euro 

in zowel de midden- als doorgroeivariant.   

 

De verbeterde bereikbaarheid voor inwoners en werknemers in de regio zorgt voor 

kortere reistijden die in de maatschappelijke businesscase als volgt zijn 

gewaardeerd:  

▪ In de middenvariant zijn de reistijdwinsten op basis van de gemiddelde Value of 

Time voor woon-werk, zakelijk en recreatief verkeer gemonetariseerd op circa 

50 miljoen euro per jaar vanaf 2035. In contante waarde is het 

bereikbaarheidseffect in de middenvariant 801 miljoen euro. 

▪ In de doorgroeivariant zijn de jaarlijkse reistijdeffecten gemiddeld 70 miljoen 

euro vanaf 2044 (dan zijn alle verbindingen gerealiseerd). in contante waarde 

gaat het om een effect van 876 miljoen euro.  
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Modal shift effecten Wiel met Spaken  

De ingrepen in het mobiliteitssysteem zorgen er op regionale en wellicht zelfs 

landelijke schaal voor dat het OV een aantrekkelijkere optie wordt. Daardoor zullen 

mensen mogelijk sneller geneigd zijn de auto te laten staan en met het openbaar 

vervoer te reizen. In het Toekomstbeeld OV is doorgerekend dat het autogebruik 

van inwoners van de provincie Utrecht na realisatie van de ingrepen afneemt met 

0,9 procent. Het fietsgebruik neemt tegelijkertijd ook af met 2,3 procent. Het OV-

gebruik neemt toe met 3,2 procent. Deze modal shift effecten zijn gemonetariseerd 

aan de hand van kostenkengetallen voor onder andere infrastructuur, 

verkeersveiligheid, milieu, geluid, gezondheid en congestie. Het effect van de modal 

shift is in contante waarden gewaardeerd op 168,7 miljoen euro in het 

projectalternatief doorgroeivariant. De effecten voor de middenvariant zijn niet 

exact in beeld gebracht in het Toekomstbeeld OV, we veronderstellen echter dat de 

effecten gelijk zijn aan die in de doorgroeivariant.  

 

Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners 

In de regel leidt het ontwikkelen van binnenstedelijke locaties tot minder 

autoverkeer dan wanneer de woningen en arbeidsplaatsen op uitleglocaties 

gerealiseerd worden. De nabijheid aan voorzieningen (horeca, winkels, theaters) en 

banen is groter op binnenstedelijke locaties wat de noodzaak tot autogebruik 

kleiner maakt en de mogelijkheid om de fiets te gebruiken vergroot. Bovendien is 

het OV-aanbod op binnenstedelijke locaties groter wat een extra effect heeft op een 

reductie van het autogebruik en ook mogelijkheden biedt om autobeperkende 

maatregelen in de gebiedsontwikkeling mee te nemen. Ten opzichte van het 

nulalternatief, waarin relatief veel buitenstedelijke gebiedsontwikkeling is 

verondersteld, zijn er daarmee baten op onder andere het gebied van milieu, 

congestie en gezondheid. De effecten zijn op dezelfde wijze als de modal shift 

effecten voor huidige bewoners berekend. In contante waarden zijn de 

mobiliteitseffecten nieuwe bewoners als volgt:  

▪ In het nulalternatief wordt reeds een deel van de opgave binnenstedelijk 

gerealiseerd. Het duurzame mobiliteitsgedrag van de 35.000 huishoudens en 

30.000 arbeidsplaatsen is gewaardeerd op 265 miljoen euro. 

▪ In de middenvariant neemt het aantal binnenstedelijke huishoudens en 

arbeidsplaatsen toe tot 73.000 en 71.000. De effecten zijn gewaardeerd op 

579 miljoen euro (315 miljoen extra t.o.v. het nulalternatief). 

▪ In de doorgroeivariant wordt de volledige opgave van 92.500 woningen en 

90.000 arbeidsplaatsen binnenstedelijk gerealiseerd. Het effect is in deze 

variant 781 miljoen euro (517 miljoen extra t.o.v. het nulalternatief). 
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S.4  Maatschappelijke effecten 

Als gevolg van de verdere verstedelijking in de regio Utrecht, de binnenstedelijke 

verdichting in de stad en de ingrepen in de openbare ruimte treden nog diverse 

andere maatschappelijke effecten op.  

 

Leefbaarheid 

De leefbaarheid in de stad neemt toe doordat ingezet wordt op verbetering van de 

openbare ruimte. Meer groen in de stad en betere verbindingen naar het groen 

buiten de stad zorgen voor een prettiger leefklimaat. Daarnaast worden diverse 

ingrepen gedaan om barrières in de stad weg te werken, deze maken het bovendien 

mogelijk om in de stad verder te verdichten. Het gaat bijvoorbeeld om het onder de 

grond brengen of overkluizen van enkele grote infrastructurele bundels, zoals de 

sporen rondom Utrecht Lunetten, de ring A27 tussen USP en Lunetten en de A2 bij 

Leidsche Rijn en Papendorp. Deze maatregelen hebben ook een effect op de 

bestaande omgeving. De effecten van een verbeterde leefbaarheid in de stad zijn 

gemonetariseerd aan de hand van vastgoedwaardestijgingen die concreet het 

gevolg zijn van het wegnemen van de barrière werking, het zorgt immers 

bijvoorbeeld voor minder geur- en geluidsoverlast en hinder van schadelijke 

uitlaatgassen. In de middenvariant is dit effect gewaardeerd op 35 miljoen euro in 

contante waarde en in de doorgroeivariant op 625 miljoen euro contante waarde.  

 

Agglomeratiekracht 

De agglomeratiekracht in de regio Utrecht stijgt als gevolg van een hogere 

effectieve dichtheid in de stad. Uit verschillende onderzoeken van het CPB komt 

naar voren dat de productiviteit in stedelijke gebieden hoger is naarmate daar meer 

mensen wonen en werken. De drijvende gedachte achter deze agglomeratie-

effecten is dat mensen en bedrijven profijt ondervinden van de aanwezigheid van 

andere mensen of bedrijven in hun omgeving. Deze agglomeratie-effecten worden 

ook wel uitgesplitst in matching, sharing en learning. Naast een sterker 

innovatievermogen, hogere lonen, hogere productiviteit en hogere efficiëntie en 

economische inzet, ontstaan er effecten op het gebied van mobiliteit. Deze effecten 

(namelijk minder autokilometers) zijn uitgewerkt onder het mobiliteitseffect. 

Negatieve effecten zijn er ook. Huurprijzen en de ontwikkelingskosten van vastgoed 

zijn hoger en de loonkloof tussen hoog- en laagopgeleiden neemt toe. Kenmerkend 

voor agglomeratie-effecten is dat het externe effecten betreft; individuele beslissers 

houden geen rekening met de effecten van hun besluit op anderen. 

 

Het agglomeratiekracht effect is in de maatschappelijke businesscase gewaardeerd 

aan de hand van de relatieve toename van het aantal inwoners in de stad Utrecht 

en in Nieuwegein en Zeist. Het gaat om een versimpelde manier om het effect tot 
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uitdrukking te brengen, gebaseerd op de publicatie ‘Stad en Land’ (CPB, 2010. Uit 

die studie blijkt dat een verdubbeling van het aantal inwoners zorgt voor een stijging 

van de productiviteit van 2 procent. Bij doorrekening van dit effect is het echter van 

belang in ogenschouw te nemen dat het gaat om een effect dat ontstaat als gevolg 

van de integrale investeringen in het mobiliteitssysteem (die zorgen voor betere 

bereikbaarheid en nabijheid van wonen en werken) en in gebiedsontwikkeling 

waarbij ook van belang is ruimte voor voldoende passende arbeidsplaatsen wordt 

gecreëerd. De effecten in de verschillende alternatieven zijn daarmee als volgt:  

▪ In het nulalternatief neemt het aantal binnenstedelijke inwoners toe met 

67.0003. Dat zorgt voor een jaarlijks agglomeratie-effect van 45 miljoen euro 

vanaf 2030. Het effect is in contante waarden 858 miljoen euro. 

▪ In de middenvariant neemt het aantal binnenstedelijke inwoners met 147.000 

toe. Dat zorgt voor een stijging van de agglomeratiekracht met 99 miljoen euro 

per jaar. In contante waarde is het effect 1,9 miljard euro.  

▪ In de doorgroeivariant neemt het aantal inwoners van het stedelijke gebied toe 

met 179.000. Het jaarlijkse agglomeratie-effect bedraagt 120 miljoen euro. In 

contante waarde gaat het om een effect van bijna 2,1 miljard euro.  

 

Het effect op de agglomeratiekracht is in deze maatschappelijke businesscase 

relatief hoog en ook relatief hoog ten opzichte van andere doorgerekende integrale 

gebiedsontwikkelingsprojecten (bijvoorbeeld in Amsterdam en de Zuidelijke 

Randstad). Reden daarvoor is dat de ingrepen in het Wiel met Spaken een 

verstedelijking mogelijk maken die zich breed over de stad uitstrekt en die zorgt 

voor een forse verdichting in een relatief klein gebied. Een gebied dat op dit 

moment economisch ook welvarend is, wat zich bijvoorbeeld uit in de hoge 

gemiddelde inkomens van de inwoners van de stad. Het gaat bovendien om een 

aanzienlijke hoeveelheid toegevoegde woningen in de projectalternatieven ten 

opzichte van het nulalternatief: 42.000 in de middenvariant en 57.000 in de 

doorgroeivariant.  

 

Consumentensurplus sociale huur 

In de maatschappelijke businesscase is rekening gehouden met de opgave om 35 

procent van alle nieuwe woningen in Utrecht sociaal te realiseren. Huurders in de 

sociale huursector betalen minder dan de huurprijs in de vrije sector. Dit verschil 

betekent een welvaartswinst of, het consumentensurplus, voor deze huurders. Zij 

betalen immers minder dan de marktwaarde van een vergelijkbare woning in de 

vrije sector met een vergelijkbaar woongenot. Het consumentensurplus sociale huur 

is gewaardeerd door het verschil tussen de gemiddelde huurwaarde van een 

woning en de maximale sociale huurprijs. Daarbij is rekening gehouden met de rule-

 
3 Uitgangspunt is een gemiddelde huishoudgrootte van 1,9 
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of-half, niet alle huurders zouden immers de volledige marktwaarde van de woning 

kunnen betalen.  

 

Het consumentensurplus waar we voor binnenstedelijke locaties in Utrecht mee 

rekenen is € 307 per maand. Ook op de buitenstedelijke gebiedsontwikkelings-

locaties, die in het nulalternatief en deels in de middenvariant ook nog worden 

ontwikkeld, treedt een consumentensurplus op. Het effect surplus waar mee 

gerekend is, is € 246 per maand. Het surplus is lager als gevolg van een lagere 

gemiddelde marktprijs voor een huurwoning. De effecten per alternatief zijn als 

volgt:  

▪ In het nulalternatief worden circa 6.000 woningen in de sociale huur 

binnenstedelijk gerealiseerd en 20.000 buitenstedelijk. Het 

consumentensurplus sociale huur is vanaf 2040 (wanneer ongeveer alle 

woningen gebouwd zijn, er is sprake van een ingroei van het effect) 101 miljoen 

euro per jaar. In contante waarde is het effect 1,8 miljard euro.  

▪ In de middenvariant worden circa 27.000 woningen binnenstedelijk en 5.700 

buitenstedelijk in de sociale huur gerealiseerd. Het effect is vanaf 2040 115 

miljoen euro per jaar, in contante waarde gaat het om een effect dat iets groter 

is dan 2 miljard euro.  

▪ In de doorgroeivariant worden ongeveer 32.000 woningen binnenstedelijk in de 

sociale huur gebouwd. Het consumentensurplus sociale huur is jaarlijks 119 

miljoen euro vanaf 2040. In contante waarde is het effect 2,1 miljard euro.  

 

Energie 

Investeringen in gebiedsontwikkeling en stedelijke verdichting zorgen ervoor dat 

meer mensen in de stad kunnen wonen. Deze mensen wonen over het algemeen 

compacter en vaker in appartementen dan wanneer ze elders buiten de stad 

zouden gaan wonen. Compacter en gestapeld wonen is energiezuiniger dan in een 

vrijstaande woning of tussenwoning met meerdere verdiepingen. In de 

projectgebieden binnen de stad Utrecht wordt over het algemeen in een relatief 

hoge dichtheid gebouwd. Woningbouwprogramma’s op uitleglocaties (verondersteld 

in het nulalternatief) gaan vaker uit van eengezinswoningen (vrijstaande huizen of 

rijtjeshuizen). Doordat minder energie wordt verbruikt in de kleinere en compactere 

woningen is de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van de energie 

lager. Daarover nemen we op basis van gegevens van het CBS aan dat bewoners 

van appartementen gemiddeld 10 procent minder energie verbruiken. Het effect is 

gemonetariseerd aan de hand van de kosten van CO2 uitstoot per kilogram 

elektriciteit (bron: Milieu Centraal). De effecten zijn als volgt:  

▪ In het nulalternatief worden ook 34.800 woningen binnenstedelijk 

gerealiseerd. Het gemonetariseerde effect van een lagere CO2-uitstoot is tot 
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2050 gemiddeld 1 miljoen euro per jaar. In contante waarde gaat het in totaal 

om een effect van 18,1 miljoen euro.  

▪ In de middenvariant worden 72.700 woningen binnenstedelijk gebouwd. Het 

effect is tot 2050 gemiddeld 2 miljoen euro per jaar. In contante waarde gaat 

het om een effect van 36,1 miljoen euro. 

▪ In de doorgroeivariant worden 92.500 woningen binnenstedelijk gebouwd. Tot 

2050 is het effect gemiddeld 2,3 miljoen euro per jaar. In contante waarde 

gaat het om een effect van 39,4 miljoen euro. 

 

Landschap en natuur 

De afweging tussen het binnen- of buitenstedelijk toevoegen van locaties voor 

wonen en werken staat in verhouding tot de hoeveelheid landschap en natuur. 

Woon- en werklocaties die in suburbane of landelijke gebieden worden toegevoegd, 

zullen voor een deel ten koste gaan van bestaande natuur, polder, weiland of 

glastuinbouw. Verdichting en binnenstedelijk bouwen heeft een positief effect als 

het gaat om behoud daarvan. Bovendien wordt daarmee de toegankelijkheid van en 

de waardering voor deze landschappen vergroot voor een groter deel van de 

mensen die in de stad wonen en werken. Het effect is in voorliggende 

maatschappelijke businesscase niet gekwantificeerd, maar wel kwalitatief 

beschreven en als een “+” (plus) meegenomen in de overzichtstabel.  

S.5  Overzicht en saldo maatschappelijke businesscase  

De investeringen die in de middenvariant aanvullend op het nulalternatief worden 

gedaan zijn in contante waarden ongeveer 1,4 miljard euro. Daarbij dient 

opgemerkt te worden dat voor een aantal ingrepen in de openbare ruimte de kosten 

nog niet bekend zijn (het gaat om relatief kleine ingrepen, zoals het aanpassen van 

bestaande weginfrastructuur en groencompensatie) en dat ook de exploitatie van 

het openbaar vervoer nog PM is. De extra maatschappelijke baten ten opzichte van 

het nulalternatief zijn in totaal 2,7 miljard euro waarvan de mobiliteitsbaten en de 

agglomeratie-effecten de voornaamste posten zijn. Het saldo van maatschappelijke 

kosten en baten is in de middenvariant 1,4 miljard euro (contante waarden). De 

verhouding tussen baten en kosten is 2,0.  

 

In de doorgroeivariant nemen de investeringen in mobiliteit en gebiedsontwikkeling 

toe tot in totaal 3,1 miljard euro, bovenop de investeringen in het nulalternatief. 

Ook hier geldt een PM post voor de excessieve kosten in een aantal 

gebiedsontwikkelingslocaties. De onzekerheid van deze PM posten is in de 

doorgroeivariant groter dan in de middenvariant, maar op het eerste oog gaat het 

ook in deze variant niet om grote ingrepen, voorbeelden van aanvullende 

excessieve kosten zijn het uitplaatsen van bedrijven en het verleggen van de 
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aansluiting van Lage Weide op de A2. Ook de exploitatie van het OV is in deze 

variant nog PM. De totale maatschappelijke baten zijn bijna 4 miljard euro. Het 

saldo van maatschappelijke kosten en baten is in de doorgroeivariant 0,9 miljard 

en de baten/kosten verhouding is 1,3.  

 

Het overzicht van de maatschappelijke kosten en baten van de projectalternatieven 

middenvariant en doorgroeivariant zijn opgenomen in tabel S.1. Het gaat om de 

contant gemaakte effecten en het verschil tussen de projectalternatieven en het 

nulalternatief.  

 

Tabel S.1: Overzicht maatschappelijke kosten en baten maatschappelijke 

businesscase Wiel met Spaken (bedragen in miljoenen, contante waarde) 

  Middenvariant Doorgroeivariant 

Programma     

Binnenstedelijk     

Woningen 72.700 92.500 

Arbeidsplaatsen 70.800 90.000 

Buitenstedelijk     

Woningen 19.800 0 

Arbeidsplaatsen 19.200 0 

Financiële effecten     

Resultaat GREX € 0,0 € 0,0 

Bovenplans direct toerekenbaar -€ 232,2 -€ 1.256,0 

Bovenplans deels toerekenbaar -€ 118,1 -€ 175,9 

Investeringen mobiliteit -€ 958,8 -€ 1.398,7 

B&O mobiliteit -€ 66,5 -€ 237,8 

Exploitatie OV € 0,0 € 0,0 

Totaal financieel effect -€ 1.375,7 -€ 3.068,4 

Mobiliteitseffecten     

Ontlasting Utrecht CS € 277,4 € 277,4 

Netwerkeffecten HOV € 801,9 € 876,3 

Externe effecten modal shift € 168,7 € 168,7 

Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners € 314,5 € 516,5 

Totaal mobiliteitseffecten € 1.562,6 € 1.838,9 

Maatschappelijke effecten     

Leefbaarheid € 35,4 € 625,3 

Agglomeratie € 933,9 € 1.252,3 

Energie € 18,3 € 21,6 

Woningmarkt € 184,3 € 247,1 

Landschap en Groen + + 

Totaal maatschappelijk effect € 1.171,9 € 2.146,3 

      

Saldo kosten en baten € 1.358,7 € 916,8 

Verhouding kosten en baten 2,0 1,3 
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De uitkomsten van de analyses laten zien dat de baten van het verder 

verstedelijken de extra kosten kunnen overtreffen. Aanzienlijke investeringen in de 

(inpassing van) HOV zijn te rechtvaardigen. Tegelijkertijd geldt dat exacte 

grenswaarden op basis van deze analyse niet zijn vast te stellen. Dat in de 

berekening de doorgroeivariant een minder gunstige verhouding tussen baten en 

kosten heeft is vooral afhankelijk van enkele specifieke ingrepen. Het is de moeite 

waard om goed te onderzoeken of doorgroeien ook mogelijk is zonder deze 

ingrepen, dan wel of hier nog extra baten tegenover zijn die niet zijn (of kunnen 

worden) gewaardeerd.  

 

Overigens betekent een minder gunstige baten-kostenverhouding niet dat het 

onverantwoord is te werken aan de (maatregelen) in de doorgroeivariant. Vaak is er 

sprake van ‘afnemende meeropbrengsten’: de eerste ingrepen zijn bijzonder 

(kosten)effectief, verdere verbeteringen zijn wel mogelijk, maar er zijn meerkosten. 

Dit is ook duidelijk zichtbaar in de tabel: de baten-kostenverhouding van de 

middenvariant is beter, maar het doelbereik van de doorgroeivariant is veel groter: 

de totale baten zijn bijna twee keer zo groot als in de middenvariant en vooral op 

leefbaarheid is de score aanzienlijk beter. 

 

Daarnaast zijn er waarschijnlijk bepaalde mobiliteitsingrepen die verder kunnen 

worden verbeterd. Bij forse ingrepen in netwerken (zoals de tram Nieuwegein, 

Westraven, USP) loont het om de corridor optimaal te gebruiken voor verdere 

ontwikkeling en verstedelijking. Dat zorgt niet alleen voor additionele baten voor 

verstedelijking maar ook voor meer draagvlak voor een dergelijke investering en 

een in potentie beter exploitatieresultaat (in deze analyse nog niet berekend).  
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Nederland staat voor de uitdaging om tot 2040 1 miljoen extra woningen te 

bouwen. Deze opgave concentreert zich in en rondom de stedelijke regio’s in de 

Randstad. Ook in de regio Utrecht neemt de komende jaren de vraag naar wonen 

en werken fors toe. De regio heeft tot 2040 de opgave om 140.000 extra woningen 

te bouwen. De gemeente Utrecht wil een groot deel van deze opgave toevoegen 

binnen bestaand bebouwd gebied. Met de ontwikkelstrategie ‘Wiel met Spaken’ zet 

de stad in op een gespreide verdichting van wonen en werken binnen de stad.  

 

In het ‘Wiel met Spaken’ vormen diverse HOV-maatregelen de dragers voor 

ontwikkeling. Doel is om Utrecht Centraal, als belangrijkste overstappunt van 

Nederland, te ontlasten door ontwikkeling van diverse IC stations, zoals Lunetten-

Koningsweg en Leidsche Rijn. Daarnaast worden er diverse HOV-verbindingen 

gerealiseerd, die op termijn ook vertramt kunnen worden. Met deze ontwikkelingen 

wordt het bovendien mogelijk om circa 90.000 woningen en 90.000 

arbeidsplaatsen binnenstedelijk toe te voegen op een zodanige manier dat het 

mobiliteitssysteem het aan kan.  

 

Figuur 1.1: Conceptueel model ‘Wiel met Spaken’ 2040 

 

Bron: Utrecht10, 2019 
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De opgave tot binnenstedelijke verdichting en een bijbehorend sterk OV-netwerk is 

kostbaar. Mede om die reden is het belangrijk inzicht te krijgen in wat het realiseren 

van deze opgave in potentie in maatschappelijke zin oplevert. In voorliggend rapport 

is daarom aan de hand van een maatschappelijke businesscase op een 

‘quickscan’-achtige manier inzicht gegeven in de potentiële maatschappelijke 

kosten en baten van twee ontwikkelvarianten voor de regio Utrecht: 

▪ Een variant met focus op ontwikkeling in het zuiden en oosten van de stad 

(grofweg in de corridor Nieuwegein – A12-zone – Lunetten/Koningsweg – USP 

– Zeist-Noord).  

▪ Een doorgroeivariant waarin het volledige ‘Wiel met Spaken’ wordt ontwikkeld.  

 

Naast het in beeld brengen van de maatschappelijke effecten is het doel om van 

daaruit nadere inzichten te verkrijgen in de bekostiging van de opgave. Bij 

uitwerking van effecten is hier aandacht aan gegeven. 

1.2 Aanpak 

In de analyses is grotendeels gebruik gemaakt van kengetallen en systematieken 

die ook in maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKBA) worden toegepast. Het 

uitwerken en ‘monetariseren’ (in geld uitdrukken) van effecten is daarmee gedaan 

aan de hand van een beproefde methodiek en volgt, zoveel als in dit stadium van 

analyse mogelijk is, de algemene leidraden op dit gebied (in paragraaf 2.1 is een 

nadere toelichting op deze systematiek opgenomen). Gezien de fase waarin 

planvorming van de diverse onderliggende gebiedsontwikkelingen en OV-

investeringen zich nu bevinden, is het nog niet mogelijk een volwaardige MKBA, 

volgens bijvoorbeeld de recent verschenen ‘Toelichting voor MKBA’s van 

gebiedsontwikkeling en transportinfrastructuur’ (CPB, juni 2019) op te stellen. 

Daarvoor moeten individuele projecten inhoudelijk verder uitgewerkt zijn (het gaat 

bijvoorbeeld om specifieker onderzoek naar de verkeerkundige effecten van 

mobiliteitsingrepen) en ook afzonderlijk van elkaar beoordeeld worden op hun 

kosten en maatschappelijke baten.  

 

Scope: een quick-scananalyse op hoofdlijnen 

Het is van belang te benadrukken dat voorliggend quick-scanonderzoek een analyse op 

hoofdlijnen betreft. Veel projectplannen (zowel HOV, als gebiedsontwikkeling) zijn immers 

verder in de tijd gepland (na 2025, na 2030 of zelfs na 2040), mede om die reden is van een 

aantal projecten nog geen of nauwelijks informatie beschikbaar. Ontbrekende informatie is 

er bijvoorbeeld over (ruimtelijke) inrichting, benodigde investeringen en/of exploitatie en 

verkeerskundige effecten. Vandaar dat voor de berekening van verschillende effecten met 
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aannames is gewerkt. Hier hangen bandbreedtes omheen die ook de uitkomsten van de 

integrale analyse beïnvloeden.  

 

1.3 Leeswijzer  

In het vervolg van dit rapport gaan we eerst in op de uitgangspunten van de 

maatschappelijke businesscase. Dat doen we in hoofdstuk 2, waar een toelichting 

op de systematiek wordt gegeven en het nul- en de projectalternatieven zijn 

uitgewerkt. In de hoofdstukken die daarop volgen worden de effecten van het 

project uitgewerkt:  

▪ In hoofdstuk 3 de financiële effecten. 

▪ In hoofdstuk 4 de mobiliteitseffecten 

▪ In hoofdstuk 5 de maatschappelijke effecten 

▪ In hoofdstuk 6 de economische effecten 

 

Tot slot is in hoofdstuk 7 de integrale eindtabel opgenomen, met daarbij enkele 

conclusies.  

 

Relatie mini-MKBA’s MIRT onderzoek 

Parallel aan de uitvoering van deze maatschappelijke businesscase zijn in het kader van het 

MIRT-Onderzoek U Ned deels ook dezelfde ingrepen beschouwd. De resultaten zijn niet een 

op een vergelijkbaar, maar wel in lijn met elkaar. Verschillen worden veroorzaakt door 

verschillen in de analysemethode en in de ‘projectdefinitie’/afbakening van gebieden en 

maatregelen.  

▪ Afbakening/projectdefinitie: Waar deze Maatschappelijke Businesscase een integrale 

analyse is van verstedelijking in de stad Utrecht en deels in Nieuwegein en Zeist-Noord 

inclusief mobiliteitsingrepen, zijn in het kader van het MIRT-onderzoek een aantal 

deelonderzoeken gedaan naar de verschillende focusgebieden in verschillende 

windrichtingen (Noord/Kralensnoer Utrecht-Amsterdam; Oost/Utrecht en de Heuvelrug; 

Zuid/De brede A12-Zone). Deze kennen allemaal verschillende ruimtelijke vullingen en 

potentiele mobiliteitsmaatregelen, (H)OV maar ook weginfrastructuur. Per focusgebied 

zijn daarbij wel elementen van het ‘Wiel met spaken’ meegenomen, echter de volledige 

analyse is niet gemaakt.   

▪ De analysemethode wijkt op meerdere fronten af. In het MIRT-onderzoek is van een 

aantal mobiliteitspakketten een mini-MKBA gemaakt. Dus anders dan in deze 

maatschappelijke businesscase niet van een integrale gebiedsontwikkeling (combinatie 

van gebiedsontwikkeling en mobiliteit). Daarnaast is er met behulp van een Integraal 

Beoordelingskader (ontwikkeld voor het MIRT-onderzoek) ook globaal gekeken naar de 

kosten en opbrengsten van de gebiedsontwikkelingen (grondexploitatie, GREX), maar 



 

MAATSCHAPPELIJKE BUSINESSCASE WIEL MET SPAKEN 18 

 

deze maakt dus geen onderdeel uit van de mini-MKBA’s. De mini-MKBA’s gaan uit van 

een bepaalde gebiedsontwikkeling, waarbij vervolgens vooral bereikbaarheidsbaten zijn 

geschat. De maatschappelijke businesscase gaan uit van een bredere analyse van 

welvaartseffecten. Overigens zijn beide wel vereenvoudigde varianten van volwaardige 

MKBA’s zoals beschreven in de (Algemene Leidraad Voor Maatschappelijke Kosten-

batenanalyse van de planbureaus).  

▪ Resultaten wijken vooral af door de beschreven verschillen, maar ook door de 

verschillen in inputs. Beide trajecten gebruiken het VRU model voor de doorrekening van 

mobiliteitseffecten. In deze businesscase is gebruik gemaakt van analyses en scenario’s 

die gemaakt zijn in het kader van het Regionaal Toekomstbeeld OV (TBOV) en expert 

judgement (door gemeente Utrecht en Decisio). Voor het MIRT-onderzoek zijn analyses 

gemaakt op basis van de eerder genoemde focusgebieden. Voor de GREX’en is in deze 

MBC uitgegaan van een neutraal saldo op projectniveau (aanname), met aanzienlijke 

additionele noodzakelijke kosten voor bovenplanse investeringen (op basis van 

kostenramingen en expert judgement inschattingen van de gemeente Utrecht). In het 

MIRT-onderzoek is de reikwijdte van de GREX breder: hierin zijn ook bovenplanse 

elementen opgenomen, waardoor de saldi binnenstedelijk negatief zijn. Dit is een 

andere benadering, maar de resultaten sluiten goed op elkaar aan. 
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2. Uitgangspunten MBC 

In dit hoofdstuk geven we eerst een nadere toelichting op de systematiek van de 

maatschappelijke businesscase (MBC) in paragraaf 2.1. In paragraaf 2.2 lichten we 

de inhoud, scope en uitgangspunten voor het nul- en de projectalternatieven toe.  

2.1 Toelichting systematiek MBC 

Volgens verschillende werkwijzers en leidraden van de MKBA worden de effecten 

van een project vergeleken met een situatie waarin het project niet wordt 

gerealiseerd (het zogenaamde nulalternatief). Dat is in het geval van de geschetste 

integrale opgave in de regio (investeringen in mobiliteit, infrastructuur en 

gebiedsontwikkeling) ingewikkeld. Want, wat gebeurt er met de woningbouwopgave 

als deze niet op deze plek (binnen de bestaande gebouwde omgeving in Utrecht) 

wordt gerealiseerd?  

 

In voorliggende analyse is, in navolging op de adviezen van onder meer het CPB en 

het PBL, verondersteld dat de woningbouwopgave zonder de investeringen in de in 

Utrecht wel wordt gerealiseerd, maar dan buitenstedelijk. Van die ingreep zijn 

echter geen exacte kosten en baten bekend, daar zijn immers geen concrete 

plannen en ingrepen in het transportsysteem van bekend. Verondersteld is dat de 

ontwikkelingen buitenstedelijk (die terugkomen in het nulalternatief) 

kostenneutraal gerealiseerd kunnen worden. Een aantal effecten van de projecten 

is geanalyseerd door de vergelijking tussen binnen- en buitenstedelijk te maken. De 

effecten worden in beeld gebracht door het verschil in bijvoorbeeld economische 

kracht, bijdrage aan duurzaamheid en gebruik van energie, tussen het 

binnenstedelijk realiseren van de opgave te vergelijken met het buitenstedelijk 

opvangen van de opgave.  

 

Deze uitwerking is in lijn met verschillende werkwijzers en leidraden voor het 

opstellen van een MKBA van een integrale opgave op het gebied van 

gebiedsontwikkeling (woningbouw en economisch programma) en 

transportinfrastructuur (zoals de investeringen HOV). Onder meer de volgende 

werkwijzers / leidraden zijn relevant: de ‘Werkwijzer MKBA van integrale 

gebiedsontwikkeling’ (Ecorys in opdracht van ministerie VROM, 2009), de 

‘Toelichting voor MKBA’s van gebiedsontwikkeling en transportinfrastructuur’ (CPB, 

2019) en de notitie van het CPB over ‘Het nulalternatief voor KBA’s van grote 

gebiedsgerichte projecten’ (2012) waarin een verkenning naar het opzetten van 

een nulalternatief in de casus Schaalsprong Almere wordt uitgewerkt. Voornaamste 

aandachtspunten vanuit deze werkwijzers/leidraden zijn:  
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▪ Dat in een MKBA altijd naar de kosten en baten van afzonderlijke deelprojecten 

moet worden gekeken.  

▪ Dat het van belang is om meerdere (project)alternatieven te onderscheiden en 

te vergelijken ‘om de meest effectieve en maatschappelijk efficiënte 

oplossingen te identificeren’ (CPB, 2019). Het kan dan gaan om verschillende 

soorten oplossingen voor hetzelfde probleem of om te variëren met een andere 

timing door uitstel of een gefaseerde manier van investeren.  

▪ Het uitwerken van een ‘beleidsarm nulalternatief’. Aandachtspunt is dat de 

woningbouwopgave een beleidsopgave is van waaruit op verschillende 

bestuurlijke schaalniveaus opdracht toe is gegeven die te realiseren. Het niet 

realiseren van deze opgave lijkt dus niet realistisch, waardoor het zaak is te 

beschouwen op welke manier de opgave gerealiseerd kan worden wanneer dit 

niet in de projectgebieden geschied.  

2.1.1 Afwijkingen ten opzichte van een volwaardige MKBA 

Een aantal van de bovenstaande aandachtspunten en elementen is in deze 

maatschappelijke businesscase nog niet volledig uitgewerkt. Om die reden voldoet 

de studie op onderdelen niet aan de eisen van een volwaardige MKBA. In deze fase 

van onderzoek met het bijbehorende abstractieniveau van de projecten, zijn er 

onzekerheden die in een volwaardige MKBA aandacht verdienen.  

 

Zo sluit onze denklijn van het nulalternatief aan bij de richtlijnen, maar er is geen 

volledig uitgewerkt nulalternatief. Dat geldt in het bijzonder voor het ruimtelijk 

programma. Nu is in de studie een nulalternatief uitgewerkt waarin is gewerkt met 

bepaalde aannames ten aanzien van het opvangen van de economische en 

woningbouwopgave (namelijk buitenstedelijk), maar is geen rekening gehouden 

met de daadwerkelijke kosten die gemaakt moeten worden om dat mogelijk te 

maken. Aanvullende kosten in het transportsysteem elders of eventuele 

onrendabele toppen voor de ontwikkeling van woningen en economisch programma 

zijn onbekend (en in deze studie als PM-post opgenomen). Eigenlijk is een grondiger 

analyse over de gevolgen van een geheel beleidsarm alternatief nodig: ‘waar 

wonen, werken en recreëren mensen met en zonder project’?4. 

 

Ook werken we de integrale gebiedsontwikkelingen als totaalpakket (in samenhang 

met de HOV-ingrepen) uit en beoordelen we niet de onderdelen afzonderlijk.  

 

Verder is vooral van belang dat de effecten van verschillende investeringen nog niet 

zijn onderzocht met als doel de uitkomsten in een MKBA te gebruiken. Zo zijn van 

 
4 Zie voor nadere toelichting ook pagina 13 en verder in de ‘Toelichting MKBA 

gebiedsontwikkeling’ van het CPB (2019).  
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verschillende HOV-ingrepen wel vervoerwaarden bekend, maar zijn specifieke 

verschillenanalyses tussen de huidige situatie, een referentiesituatie in de 

toekomst en de projectsituatie nog niet uitgevoerd. Zo ontbreken bijvoorbeeld de 

effecten op reistijden per reiziger en specifieke reizigersaantallen per verbinding.  

 

Daarnaast zijn er diverse bovenplanse ingrepen voorzien om ruimtelijke 

ontwikkeling in projectgebieden mogelijk te maken. Een aantal van deze ingrepen 

heeft ook een breder effect dan enkel het feit dat zij gebiedsontwikkeling mogelijk 

maakt, niet al deze effecten zijn in beeld. Het gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling 

van mobiliteitshubs aan de randen van de stad die ervoor zorgen dat ook 

inkomende pendelstromen gestimuleerd worden over te stappen op het OV of de 

fiets, wat de modal shift effecten precies zijn is niet bekend. In een MKBA moeten 

eigenlijk de volledige kosten én de volledige baten van dergelijke ingrepen in beeld 

gebracht worden. Nu staan daar dus nog enkele PM-posten voor opgenomen.  

 

Tot slot betreft deze studie een verkenning op basis van kengetallen. De richting en 

ordegrootte van mogelijke effecten wordt daarmee inzichtelijk. Daarmee kan 

onderscheid gemaakt worden welke effecten significant en welke naar verwachting 

beperkt zijn. De studie geeft eerste inzichten, maar nog met de nodige 

veronderstellingen.  

2.1.2 Monetarisering van effecten in contante waarden 

Een lastig punt bij het vergelijken van de kosten en baten is het verschil in de 

periode waarin de effecten optreden. De investeringskosten worden gemaakt op 

het moment dat het project wordt uitgevoerd, terwijl de maatschappelijke effecten 

pas daarna optreden. Deze effecten treden dan echter wel voor alle jaren in de 

toekomst op. Om alle effecten met elkaar te kunnen vergelijken is gebruik gemaakt 

van contante waarden. Hiermee worden de toekomstige kosten en baten 

teruggerekend naar wat ze vandaag waard zouden zijn en zijn daarmee 

vergelijkbaar. 

 

De ‘waarde’ van bedragen later in de tijd is lager: het is aantrekkelijker om in 2015 

duizend euro op de bank te hebben en daar dertig jaar rente op te krijgen dan om in 

het jaar 2045 duizend euro te hebben (nog afgezien van inflatie). Met andere 

woorden: duizend euro in 2045 is minder waard dan duizend euro in 2020.  

Om de contante waarden te bepalen is gebruik gemaakt van een zogeheten 

disconto- of rentevoet. Hiermee zijn alle toekomstige kosten en baten 
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teruggerekend5 naar wat waard zouden in het startjaar van de investeringen 

(prijspeil 2020).  

 

Discontovoet 

De netto contante waarde van een project wordt in sterke mate bepaald door de 

gehanteerde discontovoet. De discontovoet bedraagt 3% en kan worden 

geïnterpreteerd als een jaarlijkse rendementseis die de overheid stelt op 

investeringen. Deze 3% bestaat uit een risicovrije discontovoet (0%) en een risico-

opslag (3%). Voor publieke fysieke investeringen met substantiële vaste kosten 

adviseert de Werkgroep Discontovoet6 een discontovoet van 4,5 procent.  

 

Delen van het programma uit het ‘Wiel met Spaken’ voldoen aan de kenmerken van 

‘publieke fysieke investeringen met substantiële kosten’ (met name de 

investeringen in HOV), daarom rekenen we de effecten met 4,5 procent door. In de 

maatschappelijke businesscase is als input gebruik gemaakt van nominaal 

geraamde kosten en opbrengsten voor infrastructuur en gebiedsontwikkeling. De 

financiële kosten en opbrengsten en de gemonetariseerde maatschappelijke 

effecten zijn binnen de kaders van de MKBA-systematiek contant gemaakt aan de 

hand van de discontovoet van 4,5 procent. 

 

2.2 Nul- en projectalternatieven 

De scope van de maatschappelijke businesscase richt zich op de ontwikkeling van 

enkele HOV-verbindingen, ingrepen in stations om station Utrecht Centraal te 

ontlasten en op de ruimtelijke ontwikkeling van 92.500 woningen en 92.000 

arbeidsplaatsen. In verschillende alternatieven wordt deze opgave op verschillende 

manieren ingevuld. 

2.2.1 Referentiescenario / nulalternatief 

Het nulalternatief is, conform werkwijzers van de MKBA, een zoveel als mogelijk 

beleidsarm alternatief. Om die reden gaan we in dit alternatief uit van beperkte 

aanvullende investeringen in het mobiliteitssysteem en in de openbare ruimte7. Dat 

zorgt ervoor dat een groot deel van de opgave om 92.500 woningen en 92.000 

arbeidsplaatsen te realiseren niet op binnenstedelijke verdichtingslocaties 

 
5 Voor de structurele kosten, baten en maatschappelijke effecten is conform de werkwijzers 

van de MKBA een zichtperiode van 100 jaar gehanteerd.  
6 Zie het rapport van de Werkgroep Discontovoet uit 2015: https://www.mkba-

informatie.nl/mkba-voor-gevorderden/richtlijnen/rapport-werkgroep-discontovoet-2015/ 
7 Vaststaand beleid of investeringen waar reeds over besloten is kan wel onderdeel uitmaken 

van het nulalternatief, zoals de tramverbinding voor Merwedekanaalzone. 

https://www.mkba-informatie.nl/mkba-voor-gevorderden/richtlijnen/rapport-werkgroep-discontovoet-2015/
https://www.mkba-informatie.nl/mkba-voor-gevorderden/richtlijnen/rapport-werkgroep-discontovoet-2015/


 

MAATSCHAPPELIJKE BUSINESSCASE WIEL MET SPAKEN 23 

 

ontwikkeld kan worden. Het uitgangspunt in het nulalternatief is dat de lopende 

binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen tot 2030 doorgezet kunnen worden. 

Zonder grootschalige investeringen in mobiliteit en openbare ruimte is het na 2030 

niet mogelijk om meer programma binnenstedelijk toe te voegen. De druk op het 

mobiliteitssysteem en de leefbaarheid in de stad wordt dan te hoog. Het restant van 

de opgave zal om die reden buitenstedelijk gerealiseerd moeten worden.  

 

In het nulalternatief ziet het ruimtelijk programma er samengevat als volgt uit: 

▪ Binnenstedelijk worden tot 2030 ongeveer 35.000 woningen en 30.000 

arbeidsplaatsen gerealiseerd verspreid over 10 Utrechtse wijken. In de 

projectlocaties Westraven en Papendorp worden daartoe mobiliteitshubs 

ontwikkeld. Het gaat om lopende projecten en ingrepen die ook een breder 

effect hebben op het verkeer dat in- en uit de stad gaat. 

▪ Buitenstedelijk worden ongeveer 58.000 woningen en 60.000 arbeidsplaatsen 

gerealiseerd in de periode 2020-2045. Waar de opgave precies gerealiseerd 

wordt is niet bekend, dat vraagt nader onderzoek naar potentiële 

gebiedsontwikkelingslocaties op uitleglocaties. Conform het WLO-scenario 

Hoog8 gaan we er wel vanuit dat het grootste deel van deze opgave binnen de 

provinciegrenzen van Utrecht gerealiseerd wordt. Mede omdat we de exacte 

locaties van gebiedsontwikkeling buitenstedelijk niet kennen veronderstellen 

we ook geen aanvullende ingrepen in het mobiliteitssysteem of in de openbare 

ruimte. Dit sluit ook aan op de MKBA-leidraden die voorschrijven een 

beleidsarm nulalternatief te hanteren. 

2.2.2 Projectalternatief ‘middenvariant’ 

In het ‘Wiel met Spaken’ vormen diverse HOV-maatregelen de dragers voor 

ontwikkeling. In het projectalternatief ‘Middenvariant’ gaan we uit van een 

gedeeltelijke ontwikkeling van het Wiel met Spaken, namelijk het zuidelijk en 

oostelijk deel van het Wiel en de spaak tussen Nieuwegein en Utrecht CS. Dat houdt 

in dat de volgende ingrepen in de periode 2020-2035 gedaan worden in het 

mobiliteitssysteem:  

▪ Ontwikkeling van IC Station Lunetten-Koningsweg 

▪ (Versnellen) tram CS-MWKZ-Nieuwegein 

▪ Tramverbinding Nieuwegein-Westraven-USP-Zeist Noord 

 

Daaraan gekoppeld zijn gebiedsontwikkelingen in Nieuwegein, de A12-zone, 

Lunetten/Koningsweg, Utrecht Science Park (USP) en Zeist-Noord. In totaal kunnen, 

 
8 De Welvaart en Leefomgevingsscenario’s zijn ontwikkeld door het CPB en PBL en hier te 

vinden: https://www.wlo2015.nl/rapporten-wlo. Op het onderdeel regionale ontwikkeling en 

verstedelijking wordt aangegeven dat in de provincie Utrecht het aantal huishoudens van 

2012 tot 2030 met 132.000 zal toenemen en tot 2050 zelfs met 232.000.  

https://www.wlo2015.nl/rapporten-wlo
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inclusief de ontwikkelingen uit de referentie, binnenstedelijk nu 72.700 woningen 

en 70.800 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd tot 2035. Om deze 

gebiedsontwikkeling mogelijk te maken zijn diverse ingrepen in de openbare ruimte 

en ontsluiting van de projectgebieden noodzakelijk, we beschrijven deze in 

hoofdstuk 3. Ook voor deze variant geldt het uitgangspunt dat de resterende 

opgave van 19.800 woningen en 19.200 arbeidsplaatsen buitenstedelijk ingevuld 

zal worden.  

 

In figuur 2.1 is het ruimtelijk programma en zijn de ingrepen in het 

mobiliteitssysteem weergegeven.  

Figuur 2.1: Overzicht ruimtelijk programma en ingrepen mobiliteitssysteem in 

middenvariant 

 

(Versnellen) tram Utrecht 

CS – MWKZ Nieuwegein 

Tram Nieuwegein-

Westraven-USP-Zeist Noord

IC Station Lunetten-

Koningsweg

Centrum

+8.500 W

+18.000 AP

USP

+4.000 W

+5.000 AP
Lunetten-K’weg

+5.500 W

+8.000 AP

A12-zone

+15.000 W

+20.000 AP

Nieuwegein

+7.000 W

+2.500 AP

Zeist-Noord

+5.000 W

Overvecht

+2.500 W

+500 AP

Rijnsweerd

+1.900 W

Papendorp

+2.300 W

+2.000 AP

Leidsche Rijn

+6.300 W

+4.800 AP

Zuilen

+2.800 W

Overig binnenstedelijk 

Utrecht 

+12.000 W

+10.000 AP

Legenda:

Blauwe kaders = projectgebieden met 

ruimtelijk ontwikkeling in het 

nulalternatief

Rode kaders = projectgebieden waar in 

middenvariant doorontwikkeling plaats 

vindt



 

MAATSCHAPPELIJKE BUSINESSCASE WIEL MET SPAKEN 25 

 

2.2.3 Projectalternatief ‘doorgroeivariant’ 

In het projectalternatief ‘doorgroeivariant’ wordt het volledige ‘Wiel met Spaken’ 

gerealiseerd met een tijdshorizon tot na 2040 (we gaan in de analyse van effecten 

uit van een investeringsperiode van 2020 tot 2045). Het gaat om de volgende 

ingrepen in het mobiliteitssysteem: 

▪ Ontwikkeling van IC Station Lunetten-Koningsweg 

▪ (Versnellen) tram CS-MWKZ-Nieuwegein 

▪ Tramverbinding Nieuwegein-Westraven-USP-Zeist Noord 

▪ Ontwikkeling van IC Station Leidsche Rijn  

▪ Ontwikkeling van IC Station Overvecht 

▪ Een vertramde HOV-verbinding op de corridor Westraven-Papendorp-Leidsche 

Rijn 

▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Vleuten-Papendorp-Utrecht CS-

Rijnsweerd-USP 

▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Overvecht – Rijnsweerd - USP 

▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Leidsche Rijn – Zuilen/Lage Weide – 

Overvecht - USP 

   

In de doorgroeivariant wordt de volledige opgave van 92.500 woningen en 90.000 

arbeidsplaatsen binnenstedelijk gerealiseerd (in 11 wijken in de stad Utrecht, in 

Nieuwegein en Zeist). Om deze gebiedsontwikkeling mogelijk te maken zijn diverse 

ingrepen in de openbare ruimte en ontsluiting van de projectgebieden noodzakelijk, 

we beschrijven deze in hoofdstuk 3.  

 

In figuur 2.2 is het ruimtelijk programma en zijn de ingrepen in het 

mobiliteitssysteem weergegeven.  
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Figuur 2.2: Ruimtelijk programma en ingrepen mobiliteitssysteem in de 

doorgroeivariant 

 

2.2.4 Overzicht nul- en projectalternatieven 

In onderstaande tabel zijn de nul- en projectalternatieven met het bijhorende 

ruimtelijk programma en ingrepen in het mobiliteitssysteem samengevat 

opgenomen.  
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  Nulalternatief Middenvariant Doorgroeivariant 

      Focus A-12 zone, L/K, USP Wiel met Spaken 

Mobiliteitsingrepen     

Focus op corridor  

Nieuwegein – A12-zone  

– Lunetten/Koningsweg –  

USP – Zeist-Noord 

Realisatie volledige  

‘Wiel met Spaken’ 

  Woningen Arbeidsplaatsen Woningen Arbeidsplaatsen Woningen Arbeidsplaatsen 

Centrum 6.500 11.000 8.500 18.000 8.500 18.000 

Overvecht 2.500 500 2.500 500 10.000 5.000 

Rijnsweerd 1.900 0 1.900 0 3.500 4.500 

Utrecht Science Park 400 500 4.000 5.000 4.000 5.000 

Lunetten-Koningsweg 0 0 5.500 8.000 9.000 8.000 

A12-Zone 200 500 15.000 20.000 15.000 20.000 

Papendorp 2.300 2.000 2.300 2.000 3.000 4.000 

Leidsche Rijn Centrum 3.700 3.800 3.700 3.800 6.700 9.000 

Leidsche Rijn (overig) 2.500 1.000 2.500 1.000 6.000 1.500 

Lage Weide 0 0 0 0 0 2.000 

Zuilen 2.800 0 2.800 0 2.800 500 

Nieuwegein 0 0 7.000 2.500 7.000 2.500 

Zeist-Noord 0 0 5.000 0 5.000 0 

Overig binnenstedelijk Utrecht 12.000 10.000 12.000 10.000 12.000 10.000 

Buitenstedelijk 57.700 60.700 19.800 19.200 0 0 

Totaal 92.500 90.000 92.500 90.000 92.500 90.000 
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3. Financiële effecten 

In dit hoofdstuk beschrijven we welke investeringen in het mobiliteitssysteem en in 

gebiedsontwikkeling nodig zijn om de geschetste opgaven en ingrepen te 

realiseren. We maken in het hoofdstuk per alternatief (nulalternatief, middenvariant 

en doorgroeivariant) onderscheid naar de volgende kostenposten:  

▪ Investeringen in het mobiliteitssysteem met een focus op de (H)OV-ingrepen.  

▪ Investeringen die nodig zijn om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. 

Daarin onderscheiden we drie categorieën:  

o Grondexploitatie (GREX). In een GREX zitten de kosten om een gebied te 

kunnen ontwikkelen, zoals benodigde grondverwervingen, eventuele 

sloopkosten, kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie, etc. 

In de GREX komen ook de opbrengsten uit de grondverkoop of verkoop van 

woningen terug. Voor de verschillende gebiedsontwikkelingsprojecten is 

nog geen specifieke GREX opgesteld. In samenspraak met de gemeente 

Utrecht is voorlopig uitgegaan van een GREX waarin de kosten en 

opbrengsten gelijk aan elkaar zijn en dus op 0 uitkomt.  

o Bovenplans direct toerekenbare kosten. Het gaat om investeringen in of 

direct aan het projectgebied die noodzakelijk zijn om van start te kunnen 

gaan met de ruimtelijke ontwikkeling (wonen en werken). Het gaat om 

ingrepen in de openbare ruimte of ontsluiting van het gebied, zoals het 

plaatsen van een geluidswal, realiseren van een ontsluitingsweg van het 

gebied of uitkopen/uitplaatsen van bedrijven. In het algemeen is de 

gemeente verantwoordelijk voor de investeringen, maar de kosten zouden 

in beginsel (grotendeels) uit de grondexploitatie gedekt moeten kunnen 

worden. Van belang is dat er geen directe aanleiding is om deze kosten te 

maken, anders dan de gebiedsontwikkeling.  

o Bovenplans projectoverstijgende kosten die deels toerekenbaar zijn aan de 

gebiedsontwikkeling. Sommige investeringen dienen een breder doel dan 

alleen het mogelijk maken van de gebiedsontwikkeling. Het gaat om 

gebiedsoverstijgende structuurversterkingen of investeringen die actuele 

problemen en/of langgekoesterde wensen in en om het projectgebied 

aanpakken. Deze investeringen zijn óók randvoorwaardelijk om de 

gebiedsontwikkeling te realiseren met behoud van en/of verbetering van 

de leefkwaliteit en bereikbaarheid, maar maken geen onderdeel uit van de 

GREX. De maatregelen dienen niet alleen de gebiedsontwikkeling, maar de 

gebiedsontwikkeling vergroot wel de acute noodzaak voor de maatregel. 

Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om investeringen in een mobiliteitshub, 

herstructurering van doorgaande wegen met meer ruimte voor groen en 

langzaam verkeer, etc. 
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3.1 Nulalternatief 

3.1.1 Mobiliteitssysteem 

In het nulalternatief vinden geen grootschalige investeringen aanvullend op lopende 

geplande investeringen in het mobiliteitssystem plaats. Zo wordt als voorbeeld in 

het nulalternatief Merwedekanaalzone ontwikkeld, onder andere daarvoor wordt 

geïnvesteerd in een nieuwe tramverbinding. We beschouwen dit als lopend beleid 

en nemen het verder niet mee in de analyse (zowel de kosten als de 

maatschappelijke effecten niet9).  

 

Wel worden in Papendorp en Westraven mobiliteitshubs gerealiseerd, deze zijn 

echter onder de investeringen in openbare ruimte geschaard (zie paragraaf 3.1.2).  

3.1.2 Gebiedsontwikkeling  

Gebiedsontwikkeling vindt in het nulalternatief verspreid over de stad plaats en 

bevat in Utrecht voornamelijk lopende ontwikkelingen. Daarnaast wordt een deel 

van de opgave buitenstedelijk gerealiseerd. De kosten en opbrengsten uit 

grondexploitatie zijn nog niet specifiek doorgerekend, uitgegaan wordt dat de GREX 

binnenstedelijk kostenneutraal is. Voor de buitenstedelijke ontwikkeling is de GREX 

PM. 

 

Om de ontwikkelingen mogelijk te maken en op een duurzame en leefbare manier 

in de stad toe te voegen moet wel rekening worden gehouden met het realiseren 

van een mobiliteitshub bij Westraven en bij Papendorp. De hub in Papendorp heeft 

een omvang van circa 4.000 auto’s, daarvoor zijn de kosten volgens opgave van de 

gemeente Utrecht geraamd op 80 miljoen euro (nominaal). De hub bij Westraven is 

kleiner, de kosten worden geschat op 50 miljoen euro (nominaal). De beide 

investeringen scharen we onder de categorie ‘deels toerekenbare 

projectoverstijgend’.  

 

We gaan uit van gespreide realisatie van deze mobiliteitshubs over de periode 

2020-2030. De contante waarde van de investeringen in het nulalternatief is 

daarmee in totaal 107,5 miljoen euro.  

 
9 De kosten en baten komen namelijk zowel in het nul- als in het projectalternatief terug en 

vallen in de vergelijking tussen deze alternatieven daarmee weg.  
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3.2 Projectalternatief ‘Middenvariant’ 

3.2.1 Mobiliteitssysteem 

In de middenvariant zijn drie ingrepen in het mobiliteitssystem voorzien waarvan de 

kosten zijn geraamd door de gemeente Utrecht (in bepaalde gevallen in 

samenwerking met Sweco): 

▪ Opwaardering Station Lunetten-Koningsweg naar IC-station:  € 225.000.000  

▪ Het versnellen van de tramverbinding tussen Utrecht CS, de 

Merwedekanaalzone en Nieuwegein: € 425.000.000  

▪ Het aanleggen van een tramverbinding tussen Nieuwegein, Westraven, USP en 

Zeist Noord: € 795.000.000 

 

De totale nominale kosten zijn dus geraamd op 1,4 miljard. We gaan uit van 

realisatie van deze ingrepen in de periode 2025-2034 (looptijd van investeringen 

10 jaar). De contante waarde van deze eenmalige investering is circa 950 miljoen 

euro.  

 

Na aanleg van de infrastructuur moet rekening worden gehouden met kosten voor 

beheer en onderhoud. Deze zijn niet specifiek geraamd, we gaan daarom uit van 

een jaarlijkse kostenpost van 1% van de totale aanlegkosten. Vanaf 2035 is 

rekening gehouden met een jaarlijks bedrag voor beheer en onderhoud van 14,5 

miljoen euro (nominale warde). In contante waarde gaat het om een bedrag van 66 

miljoen euro.  

 

Daarnaast moet rekening worden gehouden met de exploitatie van de openbaar 

vervoerverbindingen. Gegevens over de kosten en opbrengsten van de exploitatie 

ontbreken echter grotendeels (in het OV toekomstbeeld zijn enkele eerste 

aannames gedaan), om die reden is deze post nog PM. 

3.2.2 Gebiedsontwikkeling  

In de middenvariant ligt focus van de ontwikkeling op de corridor Nieuwegein – 

Zeist. In deze corridor worden circa 38.000 woningen en 40.000 arbeidsplaatsen 

toegevoegd ten opzichte van het nulalternatief. De kosten en opbrengsten uit 

grondexploitatie zijn niet specifiek doorgerekend, voor de binnenstedelijke 

ontwikkelingen wordt uitgegaan van een kostenneutrale GREX. Voor de 

buitenstedelijke ontwikkelingen is de GREX PM.  

 

Om deze ontwikkelingen op een leefbare manier in te passen in de bestaande 

bebouwde omgeving zijn wel diverse ingrepen in de openbare ruimte nodig. De 

bovenplanse investeringen (zowel de direct als deels toerekenbare) zijn in 
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samenspraak met de gemeente Utrecht geraamd. In de verschillende 

projectgebieden gaat het om de volgende bovenplanse ingrepen die direct 

toerekenbaar zijn:  

▪ Geluidsvoorzieningen voor de snelweg bij USP en de A12-zone.  

▪ Het (mogelijk) overkluizen van de A27 ten behoeve van ontwikkeling van 

Lunetten/Koningsweg.  

▪ Het verleggen van kabels en leidingen op verschillende plekken. 

▪ Het uitplaatsen van bedrijven in de A12-zone.  

▪ Groencompensatie op diverse locaties.  

 

In totaal zijn de direct toerekenbare investeringen geraamd op 350 miljoen euro 

(nominaal), daarbij de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen en 

groencompensatie nog niet geraamd en dus nog PM.  

 

In de verschillende projectgebieden worden de volgende bovenplanse ingrepen die 

deels toerekenbaar zijn voorzien:  

▪ USP: het ‘omklappen’ van het pootje van de A28, realiseren van 

parkeervoorzieningen / mobiliteitshub, aanleggen van diverse ongelijkvloerse 

fietsverbindingen, verplaatsen van sportvoorzieningen. 

▪ Lunetten/Koningsweg: hier zijn aanpassingen in de weginfrastructuur voorzien, 

deze ingrepen zijn nog niet precies in beeld en nog niet geraamd. Daarnaast is 

een mobiliteitshub voorzien.  

▪ A12-zone: in het gebied rondom de A-12 zijn enkele ingrepen in de 

infrastructuur nodig om het gebied te kunnen ontsluiten, maar die ook een 

breder effect hebben voor het achterland. Het gaat bijvoorbeeld om extra 

oeververbindingen over het Amsterdam Rijnkanaal. Daarnaast is ook hier een 

mobiliteitshub voorzien (die overigens al in het nulalternatief gerealiseerd 

wordt).  

 

Van nog niet alle ingrepen zijn de kosten geraamd of ingeschat. We gaan er echter 

vanuit dat de ingrepen die nog niet geraamd zijn de maatschappelijke businesscase 

als totaal niet significant zullen beïnvloeden. De totaal geraamde deels 

toerekenbare bovenplanse ingrepen bedragen 340 miljoen euro (daarvan is 130 

miljoen reeds in het nulalternatief voorzien).  

 

In totaal zijn circa 15 ingrepen voorzien waarvan voor 9 ingrepen de kosten 

geraamd zijn op in totaal 690 miljoen euro (nominale waarde). Van 6 ingrepen zijn 

de kosten nog PM, de verwachting is dat het niet om grote PM-bedragen gaat. 

Voorbeelden van ingrepen die nog niet geraamd zijn, zijn de groencompensatie in 

de A12-zone en het aanpassen van weginfrastructuur in het projectgebied 

Lunetten-Koningsweg. We gaan uit realisatie van de gebiedsontwikkelingen in de 
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periode 2025-2034 (conform de mobiliteitsingrepen). De PM posten beïnvloeden 

het totaalsaldo van de maatschappelijke businesscase naar verwachting beperkt. 

We gaan uit realisatie van de gebiedsontwikkelingen in de periode 2025-2034 

(conform de mobiliteitsingrepen). De contante waarden zijn als volgt:  

▪ Direct toerekenbare bovenplanse kosten: 232 miljoen euro. 

▪ Deels toerekenbare bovenplanse kosten: 226 miljoen euro. 

3.3 Projectalternatief ‘Doorgroeivariant’ 

3.3.1 Mobiliteitssysteem 

In het alternatief ‘Doorgroeivariant’ wordt het volledige ‘Wiel met Spaken’ als 

mobiliteitssysteem gerealiseerd. Daar horen de volgende ingrepen en investeringen 

bij:  

▪ Opwaardering Station Lunetten-Koningsweg naar IC-station:  € 225.000.000  

▪ Het versnellen van de tramverbinding tussen Utrecht CS, de 

Merwedekanaalzone en Nieuwegein: € 425.000.000  

▪ Het aanleggen van een tramverbinding tussen Nieuwegein, Westraven, USP en 

Zeist Noord: € 795.000.000 

▪ Ontwikkeling van IC Station Leidsche Rijn. Fysiek is dit reeds mogelijk vanwege 

de lengte van de perrons, het betreft hier vooral een aanpassing van de 

dienstregeling. Eventuele kosten die daarmee gepaard gaan (als het gaat om 

exploitatie) zijn nog PM. 

▪ Ontwikkeling van IC Station Overvecht: hier zijn wel fysieke ingrepen nodig in 

bijvoorbeeld de perrons. Deze kosten zijn nog niet geraamd en dus nog PM. 

▪ Een vertramde HOV-verbinding op de corridor Westraven-Papendorp-Leidsche 

Rijn: € 169.000.000  

▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Vleuten-Papendorp-Utrecht CS-

Rijnsweerd-USP: € 370.000.000 

▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Overvecht – Rijnsweerd – USP: € 

200.000.000 

▪ Een vertramde HOV-verbinding tussen Leidsche Rijn – Zuilen/Lage Weide – 

Overvecht – USP: € 174.000.000 

   

De totaal geraamde nominale investeringskosten bedragen 2,3 miljard euro. Het 

gaat om een toevoeging van circa 910 miljoen euro ten opzichte van de 

middenvariant. We gaan voor de projecten die in de middenvariant ook 

doorgerekend worden uit van dezelfde fasering en voor de toegevoegde HOV-

ingrepen van realisatie in de periode 2030-2044 (15 jaar). De contante waarde van 

de investering is in het projectalternatief ‘Doorgroeivariant’ 1,4 miljard euro.  
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Na aanleg van de infrastructuur moet rekening worden gehouden met kosten voor 

beheer en onderhoud. Deze zijn niet specifiek geraamd, we gaan daarom uit van 

een jaarlijkse kostenpost van 1% van de totale aanlegkosten. Vanaf 2035 is 

rekening gehouden met een jaarlijks bedrag voor beheer en onderhoud van 14,5 

miljoen euro (nominale warde) voor de ingrepen die ook al in de middenvariant 

worden toegevoegd. Vanaf 2045 komen daar de kosten voor de overige ingrepen bij 

á 9,1 miljoen euro per jaar (maakt totaal 23,5 miljoen per jaar). In contante waarde 

gaat het om een bedrag van 238 miljoen euro.  

 

Daarnaast moet rekening worden gehouden met de exploitatie van de openbaar 

vervoerverbindingen. Gegevens over de kosten en opbrengsten van de exploitatie 

ontbreken echter, om die reden is deze post nog PM. Ervaring met dergelijke HOV-

ingrepen in grote steden in de Randstad leert dat dit type verbindingen vaak een 

minimaal neutrale exploitatie heeft, daar waar elders in het land openbaar 

vervoerverbindingen niet altijd financieel renderen. We gaan er om die reden vanuit 

dat deze PM-post in principe het saldo van de maatschappelijke businesscase niet 

in negatieve zin beïnvloed. 

3.3.2 Gebiedsontwikkeling  

In de doorgroeivariant wordt de volledige opgave binnen de scope van deze analyse 

binnenstedelijk in Utrecht en omgeving gerealiseerd. Ten opzichte van de 

middenvariant zijn er aanvullend verdichtingen in de wijken Overvecht, Rijnsweerd, 

Papendorp, Leidsche Rijn, Lage Weide en Zuilen. Daarnaast wordt in Lunetten 

verdere woningbouw mogelijk gemaakt door het ondergronds brengen van sporen. 

Ook van deze ontwikkelingen is geen specifieke grondexploitatie bekend, in deze 

studie is de GREX kostenneutraal verondersteld. In aanvulling op de bovenplanse 

ingrepen in de middenvariant zullen in de verschillende deelgebieden investeringen 

nodig zijn in de openbare ruimte om de ontwikkelingen op een duurzame en 

leefbare manier in de omgeving in te passen. Het gaat onder meer om de volgende 

bovenplanse ingrepen die direct toerekenbaar zijn:  

▪ Overvecht: Groen en sportcompensatie, het opkopen van een aantal woningen 

om transformatie mogelijk te maken en het verplaatsen van de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).  

▪ Papendorp, Leidsche Rijn en Lage Weide: hier moeten bedrijfspanden en 

kantoren verworven worden om transformatie van het gebied mogelijk te 

maken. Daarnaast is een verdere overkluizing van de A2 mogelijk noodzakelijk, 

net als het overbouwen van de Vleutensebaan en het parallel gelegen spoor.  

▪ Lunetten: het overbouwen of ondergronds brengen van de sporen naar Arnhem  

/ Den Bosch.  
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Daarnaast zijn de volgende bovenplanse ingrepen voorzien die deels toerekenbaar 

zijn aan de ontwikkeling van de projectgebieden:   

▪ Overvecht: voorzien is in een mobiliteitshub bij een afslag van de N230 en een 

extra kruising onder het spoor of in ieder geval een verbinding naar de stad 

nodig, daarnaast moet de inrichting van de openbare ruimte verbeterd worden 

en is verbetering van fietsverbindingen naar de stad nodig 

▪ Rijnsweerd: hier is een aangepaste aansluiting op de A28 nodig.  

▪ Papendorp, Leidsche Rijn en Lage Weide: hier is een mobiliteitshub nodig (die 

ook al in het nulalternatief wordt gerealiseerd) en zijn diverse verbindingen met 

andere kwadranten van Leidsche Rijn Centrum nodig om gebiedsontwikkeling 

op een goede manier in de bestaande bebouwde omgeving in te passen. 

 

De totaal geraamde bovenplanse investeringen 2,8 miljard euro (nominaal), 

aanvullend op het nulalternatief. Het gaat om een toevoeging van 2,2 miljard ten 

opzichte van de middenvariant. In de middenvariant zijn voor 6 ingrepen de kosten 

nog niet geraamd die ook in de doorgroeivariant van belang zijn. Daarnaast zijn in 

de doorgroeivariant nog 3 aanvullende ingrepen nog niet geraamd. De aanvullende 

PM posten zijn waarschijnlijk niet van dien aard dat ze het totaalbeeld van de 

maatschappelijke businesscase doen veranderen. Voor de fasering van 

investeringen gaan we voor de ingrepen die ook in de middenvariant reeds gedaan 

worden uit van dezelfde periode van realisatie (2025-2034). De aanvullende 

ingrepen om gebiedsontwikkeling in de overige projectgebieden mogelijk te maken 

worden in de periode 2030 – 2044 gedaan.  

 

De contante waarde van de investeringen in gebiedsontwikkeling bedragen in de 

doorgroeivariant 1,5 miljard euro. Het grootste deel van die investeringen is 

bovenplans direct toerekenbaar (1,3 miljard contante waarde), de overige ingrepen 

zijn bovenplans deels toerekenbaar (280 miljoen).  

3.4 Overzicht financiële effecten 

In Tabel 3.1 is het overzicht van financiële effecten opgenomen. Zowel de nominale 

investeringen als de contant gemaakte investeringen zijn opgenomen.  

 

Er zijn verschillende PM-posten genoteerd. Bij de resultaten GREX is relevant dat er 

mogelijk kosten zijn om de buitenstedelijke gebiedsontwikkeling mogelijk te maken 

in het nulalternatief en in de middenvariant. In de midden- en doorgroeivariant zijn 

er enkele bovenplanse ingrepen waar de kosten nog niet van zijn geraamd, er zijn 

wel verschillen tussen de midden- en doorgroeivariant (in aantal ingrepen die nog 

PM zijn en daarmee ook in de kosten). We gaan er in de middenvariant vanuit dat 

deze PM-posten relatief klein zijn en het resultaat van de MBC niet significant 
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beïnvloeden, in deze variant zitten enkele kleinere ingrepen als het realiseren van 

groencompensatie en het aanpassen van weginfrastructuur die nog niet geraamd 

zijn. In de doorgroeivariant is de onzekerheid over de omvang van de PM-posten 

groter, bijvoorbeeld daar waar het gaat om het uitplaatsen van bedrijven. Voor de 

PM-post bij exploitatie OV geldt dat deze ook in de midden- en doorgroeivariant van 

elkaar verschillen.  

 

Tabel 3.1: Overzicht financiële effecten in nul- en projectalternatieven (bedragen in 

miljoenen) 

Effecten in nominale waarden Nulalternatief 

Projectalternatief 

middenvariant 

Projectalternatief 

Doorgroeivariant 

Resultaat GREX € 0,0 + PM € 0,0 + PM € 0,0 

Bovenplans direct toerekenbaar € 0,0 -€ 350,0 + PM -€ 2.475,0 +PM 

Bovenplans deels toerekenbaar -€ 130,0 -€ 340,0 + PM -€ 460,0 +PM 

Investeringen mobiliteit € 0,0 -€ 1.445,0 -€ 2.358,0 

B&O mobiliteit € 0,0 -€ 159,0 -€ 1.960,2 

Exploitatie OV € 0,0 PM PM 

Totaal financieel effect nominaal -€ 130,0 + PM -€ 2.294,0 + PM -€ 6.128,2 + PM 

Effecten in contante waarden       

Resultaat GREX € 0,0 + PM € 0,0 + PM € 0,0 

Bovenplans direct toerekenbaar € 0,0 -€ 232,2 + PM -€ 1.256,0 + PM 

Bovenplans deels toerekenbaar -€ 107,5 -€ 225,6 + PM -€ 283,4 + PM 

Investeringen mobiliteit € 0,0 -€ 958,8 -€ 1.398,7 

B&O mobiliteit € 0,0 -€ 66,5 -€ 237,8 

Exploitatie OV € 0,0 PM PM 

Totaal financieel effect contante waarden -€ 107,5 -€ 1.483,2 + PM -€ 3.175,9 + PM 
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4. Mobiliteitseffecten 

In dit hoofdstuk gaan we in op een tweetal uitgewerkte effecten op het 

mobiliteitssysteem. In paragraaf 4.1 bespreken we de netwerkeffecten die specifiek 

optreden als gevolg van de ingrepen in het mobiliteitssysteem (investeringen HOV). 

In paragraaf 4.2 gaan we in op de mobiliteitseffecten van de nieuwe bewoners van 

de projectgebieden.  

 

Noot: de netwerkeffecten in voorliggende analyse zijn gebaseerd op analyses uit het 

Toekomstbeeld OV Midden Nederland. Deze analyses sluiten niet één op één aan bij de 

ingrepen die in het Wiel met Spaken zitten en zijn bovendien ook niet geheel bruikbaar en 

toepasbaar gebleken om doorrekeningen in de maatschappelijke businesscase te doen. 

Daarom is met diverse aannames gewerkt om netwerkeffecten in te schatten.  

 

Momenteel lopen diverse andere onderzoeken in de regio Utrecht naar 

ontwikkelmogelijkheden om de geschetste verstedelijkingsopgave en uitdagingen voor het 

mobiliteitssysteem op te lossen, onder andere ook naar de maatschappelijke kosten en 

baten. In paragraaf 1.3 hebben we een tekstkader opgenomen waarin de verschillen en 

overeenkomsten met die studies staan geduid.  

4.1 Netwerkeffecten 

De ingrepen in het mobiliteitssysteem ‘Wiel met Spaken’ zorgen voor uiteenlopende 

effecten in het mobiliteitsnetwerk van de regio Utrecht (en breder) en op het 

reisgedrag van inwoners en werknemers van de regio (en breder). Deze effecten zijn 

onderzocht in het kader van het Toekomstbeeld OV Midden Nederland. Specifiek is 

een regionale uitwerking gemaakt en zijn twee varianten getoetst: de zogeheten 

binnenringvariant (die qua ingrepen lijkt op het Wiel met Spaken) en een 

buitenringvariant. In de technische rapportage ‘Toetsing binnenringvariant en 

buitenringvariant’ zijn verschillende effecten op het totaalniveau van de ingrepen in 

het mobiliteitssystem beschreven. Deze effectbeschrijvingen hebben wij gebruikt 

om op verbindingenniveau aannames te doen over effecten. We hebben deze 

aannames vervolgens vertaald naar informatie om effecten te monetariseren.  

 

In het vervolg van deze paragraaf gaan we in op drie voorname effecten van de 

ingrepen in het mobiliteitssysteem:  

▪ De ontlasting van station Utrecht Centraal. 

▪ Verbeterde bereikbaarheid voor bewoners en werknemers van de regio (en 

breder).  

▪ Een modal shift van inwoners van de provincie Utrecht.  
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Per effect beschrijven we eerst de uitkomsten van de studie Toekomstbeeld OV en 

daarna op welke manier we dat verwerkt hebben in de maatschappelijke 

businesscase.  

4.1.1 Ontlasting Utrecht Centraal 

Het ontlasten van de openbaar vervoer terminal (OVT) Utrecht Centraal is een 

belangrijk doel van de ingrepen in het mobiliteitssysteem ‘Wiel met Spaken’. 

Utrecht Centraal fungeert als draaischijf voor het nationale treinnetwerk, waar veel 

mensen overstappen en als regionale spin in het web waar het de verbinding 

tussen diverse gemeenten in de provincie en wijken uit Utrecht zelf betreft. De 

verwachting is dat de druk op dit station in de referentiesituatie verder toeneemt en 

dat ook op verschillende toeleidende routes naar Utrecht CS de vertraging verder 

toeneemt.  

 

Uit het Toekomstbeeld OV Midden Nederland komt naar voren dat door de 

investeringen in het Wiel met Spaken het gebruik door treinreizigers van Utrecht CS 

beperkt stijgt met 6 procent (ongeveer 20.000 reizigers). Daarbinnen zijn 

verschillende effecten te ontwaren, zo neemt het aantal in- en uitstappers op 

Utrecht CS af met 18 procent, maar stijgt het aantal overstappers op Utrecht CS 

juist wel flink (door het intensiever gebruik van IC-voorstations). In het BTM-netwerk 

is een daling in aantal reizigers te zien, zowel in in-/uitstappers als overstappers, 

dat komt doordat reizigers gebruik kunnen maken van een breder aanbod BTM in 

de stad en aansluiting daarop met nieuwe IC-stations (Overvecht, Leidsche Rijn, 

Lunetten). Al met al is de ontwikkeling in gebruik van de OVT Utrecht CS min of 

meer gelijk aan de referentiesituatie (1% toename, circa 4.500 reizigers per 

werkdag)) ondanks dat het netwerk sterk wordt verbeterd en het aantal reizigers op 

de verschillende corridors stijgt (onder meer als gevolg van de extra woningen en 

arbeidsplaatsen in de regio). 

 

De vertaling en monetarisering van het effect dat Utrecht Centraal Station niet veel 

verder wordt belast door de ingrepen in het mobiliteitssysteem Wiel met Spaken 

naar effecten die te gebruiken zijn in de maatschappelijke businesscase is op basis 

van expert judgement door de gemeente Utrecht gedaan. Een tweetal effecten is 

expliciet gemaakt en doorgerekend:  

▪ Op de toeleidende routes Van Zeijstweg, binnenstadsas en Uithoflijn van en 

naar Utrecht Centraal Station neemt de vertraging in de referentiesituatie toe. 

Dat komt door verdere verstedelijking (woningbouw en toevoegen economisch 

programma) in de referentie en doordat de vraag vanuit reizigers stijgt (meer 

mensen zullen met het openbaar vervoer gaan reizen). Door de ingrepen in het 
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Wiel met Spaken en dan met name de doorontwikkeling van voorstadstations 

en het realiseren van de verbinding tussen Westraven, Lunetten/Koningsweg 

en USP zorgt ervoor dat een deel van deze vertraging wordt opgelost. Op basis 

van expert judgement is aangegeven dat het door realisatie van het Wiel met 

Spaken (of een deel daarvan) een vertraging van 3 minuten in de spits en een 

vertraging van 2 minuten buiten de spits wordt vermeden. Op basis van het 

aantal reizigers per etmaal in de referentiesituatie zijn reistijdverliezen 

berekend:  

o Van Zeijstweg 26.000 reizigers per etmaal, 30 procent spitsaandeel. 

o Uithoflijn 15.000 reizigers per etmaal, 40 procent spitsaandeel. 

o Binnenstadsas 15.000 reizigers per etmaal, 30 procent spitsaandeel. 

In totaal worden in de projectvarianten midden- en doorgroeivariant jaarlijks 

meer dan 500.000 reizigersverliesuren vermeden vanaf 2030. Dat zorgt voor 

een jaarlijks monetair effect van circa 13,5 miljoen euro. In contante waarden 

is het effect 232 miljoen euro.  

▪ Reizigers die gebruik maken van de OV-terminal Utrecht CS zullen in de 

referentiesituatie vertraging ondervinden door de toenemende drukte in en 

rondom de stad. Het gaat naar schatting om 12.000 tot 14.000 reizigers. Door 

de ingrepen in het Wiel met Spaken neemt deze vertraging af. Op basis van 

expert judgement is vanuit de gemeente Utrecht aangegeven dat het om 

ongeveer 3 minuten per reiziger gaat. Vanaf 2030 gaat het om een monetair 

effect van ongeveer 2,5 miljoen euro. In contante waarden gaat het om een 

effect van 45,1 miljoen euro dat optreedt in zowel de midden-, als 

doorgroeivariant.  

 

Er is mogelijk wel onderscheid in effecten tussen de midden- en doorgroeivariant. 

Zo wordt aan de ene kant in de doorgroeivariant meer geïnvesteerd in 

hoogwaardiger OV, zoals trams. Dat trekt meer reizigers aan en de extra 

verstedelijking zorgt in de doorgroeivariant bovendien nog weer voor extra reizigers. 

Aan de andere kant zorgen de trams er ook voor dat mensen sneller in- en uit 

kunnen stappen (er zijn meer en grotere deuren en meer punten om in- en uit te 

checken met de OV-chipkaart) op de verschillende haltes en in het bijzonder bij de 

OV-terminal Utrecht Centraal. Wat per saldo precies het verschil in effecten is 

tussen de twee varianten is nog niet te zeggen. De meeste vertragingen worden 

echter al verholpen door de doorontwikkeling van de voorstadstations en in het 

bijzonder Lunetten/Koningsweg. Om die reden is geen aparte doorrekening voor de 

doorgroeivariant gemaakt.  
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4.1.2 Verbeterde bereikbaarheid vanuit economische kerngebieden 

Het aantal bereikbare inwoners vanuit diverse economische kerngebieden (binnen 

de stad Utrecht en in de regio) neemt sterk toe als gevolg van de ingrepen in het 

mobiliteitssysteem Wiel met Spaken. De analyses van het Toekomstbeeld OV 

Midden Nederland laten zien dat de binnenringvariant zorgt voor een verbetering 

van circa 16 procent in het aantal bereikbare inwoners binnen 45 minuten van de 

economische kerngebieden. De stijging is 19 procent binnen een straal van 60 

minuten (van 0,9 miljoen naar 1,1 miljoen inwoners). In figuur 4.1 is dit effect 

grafisch weergegeven (verschil tussen referentie en binnenringvariant).  

 

Figuur 4.1: Aantal bereikbare inwoners binnen 60-minuten OV-reistijd, verschil 

tussen referentie en binnenringvariant  

 

Bron: Technische rapportage ‘Toetsing binnenringvariant en buitenringvariant’ OV 

toekomstbeeld Midden Nederland.  

 

Het verbeterde bereik van banen voor inwoners uit de regio levert echter nog geen 

concrete input op om effecten in een MKBA door te rekenen. Daarvoor zijn 

reistijdverschillen en daadwerkelijke aantallen reizigers per modaliteit nodig. Het 

aantal reizigers is op basis van vervoerwaardestudies wel uit het OV Toekomstbeeld 

gehaald, zie figuur 4.2. De reistijdverschillen op specifieke verbindingen (tussen 

herkomsten en bestemmingen) zijn echter niet bekend en door ons zelf ingeschat 

op basis van huidige verbindingen (berekend via Google Maps) en toekomstige 
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verbindingen (uitgaande van nieuwe HOV-verbindingen die ongeveer even snel zijn 

als de snelste autoroute tussen A en B, op basis van Google Maps).  

 

Figuur 4.2: OV intensiteiten per werkdag na realisatie binnenringvariant 

 

Bron: Gemeente Utrecht op basis analyses Toekomstbeeld OV Midden Nederland 

 

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten voor analyse is per verbinding een 

aanname gedaan op basis waarvan de effecten zijn ingeschat. De aannames en 

uitkomsten zijn voor de midden- en doorgroeivariant onderstaand beschreven.  

 

Middenvariant 

In de middenvariant worden drie ingrepen in het mobiliteitssysteem gedaan met de 

volgende aannames en effecten:  

▪ De ingreep ‘Versnellen tram Nieuwegein – MWKZ – Utrecht CS’ heeft effect op:  

o De bestaande reizigers10 tussen Utrecht CS en de Merwedekanaalzone 

(Anne Frankplein). In totaal zijn er op deze verbinding 70.000 reizigers per 

dag na realisatie van de verbinding, we gaan ervanuit dat driekwart van 

deze reizigers bestaande reizigers zijn en dat een kwart nieuwe reiziger is. 

We gaan uit van een halve minuut reistijdwinst voor deze 52.500 reizigers.  

 
10 Met bestaande reizigers worden reizigers bedoeld die in de referentiesituatie ook deze reis 

zouden maken. 
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o De bestaande reizigers tussen de Merwedekanaalzone en Westraven (A12-

zone). In totaal zijn er op deze verbinding 35.000 reizigers per dag na 

realisatie van de verbinding, we gaan ervanuit dat driekwart van deze 

reizigers bestaande reizigers zijn en dat een kwart nieuwe reiziger is. We 

gaan uit van een 3,5 minuut reistijdwinst voor deze 26.250 reizigers, dat 

komt doordat een korter tracé en verschillende vrije kruisingen 

(Europaplein, A12-onderdoorgang) worden gerealiseerd.  

▪ De ingreep ‘Tram Nieuwegein – Westraven – USP – Zeist Noord’ heeft effect op 

de volgende verbindingen (bij beschrijving gaan we uit van bestaande reizigers 

per dag en reistijdwinsten gebaseerd op uitkomsten van de analyses van TBOV. 

De reistijdwinsten worden voornamelijk veroorzaakt doordat nieuwe OV-

verbindingen worden gerealiseerd, dat zorgt ervoor dat de bestaande reizigers 

een aantrekkelijkere routekeuze hebben, ze hoeven bijvoorbeeld niet meer 

langs Utrecht CS, waardoor een deel van hun reis mogelijk ook wordt 

afgesneden, ook worden bestaande OV-verbindingen opgewaardeerd waardoor 

de reistijd korter is): 

o Westraven – Lunetten: 22.500 bestaande reizigers met een reistijdwinst 

per OV van 11 minuten.  

o Lunetten – USP: 33.750 bestaande reizigers die profiteren van een 

reistijdwinst per OV van 8 minuten. 

o USP – Zeist-Noord: 30.000 bestaande reizigers per dag die profiteren van 

een reistijdwinst per OV van 2 minuten.  

▪ De ingreep ‘Ontwikkeling IC-station Lunetten/Koningsweg’ heeft op zichzelf 

geen directe effecten voor de reistijd. Het zorgt vooral voor een directere en 

veel betere verbinding vanuit bijvoorbeeld Houten/Den Bosch / Driebergen-

Zeist/ Arnhem / Nijmegen richting USP en Westraven. Ook voor mensen uit 

andere richtingen die normaal gesproken op Utrecht CS overstappen op 

onderliggend OV-netwerk zorgt het doorontwikkelen van station Lunetten naar 

volwaardig IC-station voor snellere reistijden, deze effecten zijn meegenomen in 

het effect ‘ontlasting Utrecht CS’. Deze reistijden en de aantallen reizigers 

zitten echter verdisconteerd in de HOV-investering van Nieuwegein naar Zeist-

Noord. Die investering kan dus niet los worden gezien van de ingreep om 

Lunetten door te ontwikkelen naar IC-station.  

 

Op basis van de gemiddelde Value of Time voor woon-werk, zakelijk en recreatief 

verkeer per OV zijn de reistijdwinsten gemonetariseerd. Deze zijn vanaf 2035 circa 

50 miljoen euro per jaar. In contante waarde is het bereikbaarheidseffect 

gewaardeerd op 801 miljoen euro.  
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Doorgroeivariant   

In de doorgroeivariant wordt het gehele Wiel met Spaken gerealiseerd. Dat is dus 

inclusief de drie eerder genoemde ingrepen. Aanvullend daarop gaat het om de 

volgende ingrepen en aannames voor effecten:  

▪ De tramverbinding Westraven – Papendorp – Leidsche Rijn heeft effect op de 

naar schatting 4.000 bestaande OV-reizigers. Zij profiteren van een snellere 

verbinding van ongeveer 7 minuten.  

▪ Het vertrammen van de verbinding Vleuten – Papendorp – CS – Rijnsweerd – 

USP heeft de volgende effecten:  

o De bestaande reizigers tussen Vleuten en Papendorp (circa 2.500) 

profiteren van een reistijdwinst van 2 minuten.  

o De bestaande reizigers tussen Rijnvliet en Papendorp profiteren 

waarschijnlijk nauwelijks, de afstand tussen deze twee gebieden is immers 

al heel klein.  

o De reizigers tussen Papendorp en Utrecht CS (circa 30.000 bestaande 

reizigers) profiteren van een snellere verbinding (tram in plaats van bus), 

we gaan uit van een reistijdwinst van een halve minuut.  

o De reizigers tussen Utrecht CS en Rijnsweerd profiteren eveneens van de 

transformatie van een bus naar tramverbinding. We gaan ook hier uit van 

een halve minuut reistijdwinst voor de circa 7.500 reizigers op deze 

verbinding.  

o Het effect van de tram tussen Rijnsweerd en USP wordt meegenomen bij 

de ingreep ‘vertramming Overvecht – Rijnsweerd – USP’.  

▪ De ingreep ‘Vertramming verbinding Overvecht – Rijnsweerd – USP’ heeft effect 

reizen vanuit de regio Amersfoort en Hilversum (en mogelijk verder) en vanuit 

Overvecht naar Rijnsweerd en USP. Het gaat in totaal om circa 15.000 reizigers 

na realisatie van de OV-verbindingen, we gaan uit van 10.500 bestaande 

reizigers per dag die profiteren van een reistijdwinst van 5,5 minuut (dit effect 

is specifiek uitgewerkt in het Toekomstbeeld OV, als voorbeeld).  

▪ Van de tramverbinding Leidsche Rijn – Zuilen/Lage Weide – Overvecht is geen 

informatie over aantallen reizigers bekend. Om die reden is voor deze 

verbinding geen effect doorgerekend.  

▪ De opwaardering van de NS-stations Leidsche Rijn en Overvecht naar IC-

stations heeft gen specifiek effect op reistijden. De transformatie zorgt er wel 

voor dat meer reizigers gebruik maken van de onderliggende HOV-verbindingen 

waarvan de effecten eerder zijn beschreven.  

 

De effecten zijn gemonetariseerd op basis van de value of time en zijn tot 2044 

gelijk aan die in de middenvariant. Na 2044 (dan zijn alle verbindingen in de 

doorgroeivariant gerealiseerd) is het effect jaarlijks 70 miljoen euro (nominale 

waarde). In contante waarde is het effect van de verbeterde bereikbaarheid voor 
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bestaande reizigers in de doorgroeivariant bijna 876 miljoen euro, bovendien geldt 

een PM-post voor de verbinding Leidsche Rijn – Overvecht.   

4.1.3 Modal shift 

De ingrepen in het mobiliteitssysteem zorgen er op regionale en wellicht zelfs 

landelijke schaal voor dat het OV een aantrekkelijkere optie wordt. Daardoor zullen 

mensen mogelijk sneller geneigd zijn de auto te laten staan en met het openbaar 

vervoer te reizen. In het Toekomstbeeld OV is op regionale schaal inzicht gegeven in 

de effecten van de ingrepen op de modal shift. Daaruit volgt dat het aantal 

autokilometers in de binnenringvariant nog wel met 4 procent toeneemt ten 

opzichte van de referentie. De auteurs verklaren de toename van het aantal 

autokilometers door de toevoeging van extra ruimtelijke ontwikkeling (woningen) in 

de binnenringvariant ten opzichte van de referentie.  

 

Voor de maatschappelijke businesscase is relevant dat de verkeerskundigen 

uitgaan van een stijging van het aantal huishoudens (14 procent) in de varianten 

ten opzichte van de referentie. Daar neemt het aantal huishoudens met slechts 4 

procent toe. In de maatschappelijke businesscase gaan we ervan uit dat het aantal 

huishoudens in de referentie gelijk is aan die in de projectalternatieven, ze worden 

echter op een andere manier ruimtelijk verspreid over de regio (of over het land). 

Daarbij is van belang dat wij in de projectvarianten uitgaan van een veel sterkere 

verdichting in de stad Utrecht en minder grote spreiding van ruimtelijke 

ontwikkelingen over de regio Utrecht dan waar in het Toekomstbeeld OV rekening 

mee is gehouden. Bovendien wordt geen rekening gehouden met het toevoegen 

van arbeidsplaatsen in de verschillende gemeenten.  

 

Interessanter is daarom te kijken naar de relatieve verandering in de modal split 

van inwoners van verschillende gemeenten. Hier is wel de vergelijking tussen de 

binnenringvariant en de referentie relevant, aangezien het om relatieve 

veranderingen gaat. In figuur 4.3 zijn de modal shifts voor auto, OV en fiets 

weergegeven voor een aantal gemeenten binnen de provincie Utrecht. Uit de 

analyses komt naar voren dat het aandeel OV fors toeneemt en dat het gebruik van 

de fiets en auto afneemt in alle gemeenten. Overigens neemt in zijn totaliteit het 

aantal fietskilometers wel toe in Midden-Nederland.  

 

Kwantificering en monetarisering effecten in MBC 

Voor het kwantificeren van deze modal shift gaan we uit van het aantal inwoners in 

de provincie Utrecht in 2030. Deze halen we uit het WLO-scenario Hoog, het gaat 

om 1,4 miljoen inwoners. We gaan in de referentiesituatie (het nulalternatief) uit 

van het bestaande reisgedrag van mensen (op basis van CBS Statline), we brengen 
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dat in beeld op basis van informatie over het aantal verplaatsingen per modaliteit 

per dag en de gemiddelde afstand per verplaatsing per modaliteit.  

 

In de projectvarianten gaan we uit van de veronderstelde modal shift als 

weergegeven in figuur 4.3. Dat brengt een aantal zogeheten externe effecten met 

zich mee omdat het aantal afgelegde kilometers per modaliteit wijzigt. Het verschil 

tussen het project en nulalternatief is gewaardeerd door gebruik te maken van de 

kostenkengetallen die zijn opgenomen in tabel 4.1.  

 

Figuur 4.3: Modal-split verandering binnenringvariant ten opzichte van de 

referentievariant 

 

Bron: Technische rapportage ‘Toetsing binnenringvariant en buitenringvariant’, 

Toekomstbeeld OV 
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Tabel 4.1 Kostenkengetallen per kilometer naar vervoerswijze 

  Personenauto Fiets Bus Tram Metro Trein 

Infrastructuurkosten -0,3 ** * * * * 

Ruimtebeslag             

Verkeersveiligheid -5,2 -9,3 -2,9 -3,1 -1,3 -0,2 

Broeikasgasemissies -1,0 0,0 * * * * 

Luchtvervuiling -0,9 0,0 * * * * 

Emissies brandstof- en 

elektriciteitsproductie 
-1,1 0,0 * * * * 

Gezondheid en 

productiviteit 
0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Geluid -0,4 0,0 * * * * 

Congestie -9,5 0,0 * * * * 

Opbrengsten 

belastingen en 

heffingen 

5,5 0,0 * * * * 

Belastinguitgiften -0,4 -0,7 * * * * 

Totaal -13,4 -3,0 -2,9 -3,1 -1,3 -0,2 

* We gaan ervan uit dat als gevolg van deze individuele woningbouwprojecten in 

binnenstedelijke locaties, die juist al op goed ontsloten OV-locaties liggen, de landelijk 

gemiddelde cijfers voor kosten per kilometer niet gelden. De kans is hier juist groot dat door 

een betere vulling en gebruik van bestaande OV-infrastructuur er netto geen kosten maar 

juist opbrengsten als gevolg van een stijgend OV-gebruik zijn. De kosten voor de 

grootschalige ingrepen zijn apart geraamd in de mobiliteitsanalyses. Aanvullende kosten op 

basis van reizigerskilometergemiddelden vormen een dubbeltelling.  

** Fietsinfrastructuur maakt al onderdeel uit de projectscope in de onderzochte projecten. 

Dit nogmaals meenemen op basis van extra fietsgebruik is een dubbeltelling.  

 

In de middenvariant is het aantal ingrepen in HOV iets beperkter dan in de 

doorgroeivariant. In het Toekomstbeeld OV is echter geen specifiek onderscheid 

gemaakt tussen deze twee varianten. We veronderstellen daarom dat de effecten in 

de twee alternatieven hetzelfde zijn, de effecten in de middenvariant zijn daarmee 

iets overschat.  

 

In tabel 4.2 is het overzicht van gemonetariseerde jaarlijkse effecten weergegeven, 

het gaat om effecten voor het jaar 2030 in nominale waarden. Het effect bedraagt 

in contante waarden 168,7 miljoen euro.  
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Tabel 4.2: Overzicht modal shift effecten in 2030, verschil tussen 

projectalternatieven en nulalternatief (bedragen in duizenden euro’s nominale 

waarden voor het jaar 2030) 

 Auto Fiets Trein BTM Totaal 

CO2 € 666    € 666 

Luchtkwaliteit € 495    € 495 

Geluid € 266  -€ 61 -€ 12 € 193 

Verkeersveiligheid € 3.126 € 2.838 -€ 122 -€ 347 € 5.496 

Infra (besparingen elders) € 200    € 200 

Congestie € 6.089    € 6.089 

Accijnzen -€ 2.417    -€ 2.417 

Subsidies auto € 266    € 266 

Gezondheid (bewegen)   -€ 2.445   -€ 2.445 

Totaal € 8.690 € 393 -€ 182 -€ 359 € 8.542 

 

4.2 Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners 

4.2.1 Toelichting effect 

Een belangrijk afgeleid effect van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is het effect 

op de mobiliteit. In de regel leidt het ontwikkelen van binnenstedelijke locaties tot 

minder autoverkeer dan wanneer de woningen en arbeidsplaatsen op uitleglocaties 

gerealiseerd worden. De nabijheid aan voorzieningen (horeca, winkels, theaters) en 

banen is groter op binnenstedelijke locaties wat de noodzaak tot autogebruik voor 

school/studie, werk, boodschappen en ontspanning kleiner maakt. Deze hogere 

dichtheid (mensen die dichter bij elkaar wonen of bij het werk kunnen wonen) zorgt 

onder meer voor meer bestemmingen die binnen fietsafstand zijn gelegen, wat het 

gebruik van de auto doet afnemen. Bovendien is het OV-aanbod op 

binnenstedelijke locaties groter wat een extra effect heeft op een reductie van het 

autogebruik en ook mogelijkheden biedt om autobeperkende maatregelen in de 

gebiedsontwikkeling mee te nemen.  

 

Minder autogebruik leidt tot diverse voordelen. De belangrijkste zijn dat dit de 

congestie op het wegennet en de uitstoot van emissies zoals CO2, fijnstof en 

stikstof beperkt (op nationale/regionale schaal; lokaal neemt de uitstoot toe, er 

komen immers meer bewoners in een gebied). Ook voor de verkeersveiligheid is de 

afname van het aantal vervoersbewegingen gunstig. Minder autokilometers leiden 

tot een negatief effect op de accijnskomsten.    

 

In deze maatschappelijke businesscase rekenen we de effecten door van het 

mobiliteitsgedrag van nieuwe bewoners die samenhangt met binnenstedelijke 
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ontwikkeling en vergelijken dat met de mobiliteit die samenhangt indien hetzelfde 

aantal woningen op een andere locatie zou moeten worden gerealiseerd. Het gaat 

om de verschillen tussen het nulalternatief (relatief veel buitenstedelijke 

ontwikkeling) en projectalternatieven (veel ontwikkeling binnenstedelijk). Een 

relatief laag autogebruik maakt al onderdeel uit van de grondexploitatie: daarin 

volstaat een lager dan gebruikelijke parkeernorm, wat leidt tot meer ruimte voor 

rendabel te ontwikkelen vastgoed en minder benodigde ruimte voor onrendabele 

parkeerplaatsen. Een goede OV-bereikbaarheid is dus ook een voorwaarde om de 

geraamde grondexploitatie te kunnen bewerkstelligen.  

 

Voor de maatschappelijke effecten hanteren we kostenkengetallen per kilometer 

die zijn opgenomen in tabel 4.1 (zie paragraaf 4.1). 

 

Alle berekeningen zijn gemaakt op basis van kengetallen: zowel de verandering in 

mobiliteit (o.b.v. gemiddelde modal split in binnenstedelijk gebied vs. uitleglocaties) 

als de daarmee samenhangende effecten. Daarmee geven ze slechts een eerste 

indicatie. In een volwaardige MKBA zouden nul- en projectalternatief en verschil in 

effecten tussen beiden beter uitgewerkt moeten worden. We rekenen in deze 

analyse alleen de effecten uit als gevolg van de verandering in mobiliteitsgedrag 

van de nieuwe bewoners en werknemers in het gebied zelf. Het gedrag van andere 

verplaatsingen van/naar het gebied (bezoekers, bevoorrading, etc.) is in paragraaf 

4.1 doorgerekend op basis van de kengetallen uit het OV Toekomstbeeld.  

4.2.2 Kwantificering effect 

Op basis van CBS-gegevens van mobiliteit van personen zijn de effecten uitgewerkt. 

Voor de buitenstedelijke woningbouwlocaties gaan we uit van de gemiddelde modal 

split van de provincie Utrecht. Voor de binnenstedelijke locaties in de stad Utrecht 

gaan we ervan uit dat de nieuwe bewoners een modal split hebben van een zeer 

sterk stedelijke reiziger11. De aanname daarbij is dat projectlocaties goed zijn 

ontsloten per OV en dat het gebruik van de fiets aantrekkelijk is. 

 

Op basis van het verschil in de modal splits en het aantal nieuwe bewoners 

(145.000, op basis van een gemiddelde huishoudensgrootte van 1,9) en 

werknemers 90.000) kan de verandering in het aantal afgelegde kilometers worden 

berekend voor het nul- en de projectalternatieven, ten opzichte van een situatie 

zonder gebiedsontwikkeling. In tabel 4.3 is het aantal verplaatsingen van de nieuwe 

werknemers en inwoners van de projectgebieden opgenomen. Daarin valt op dat 

 
11 Al gevolg van de afwezigheid van de tram en metro, is het bus/tram/metro aandeel gelijk 

gesteld aan het gemiddelde van Zuid-Holland, dat ligt iets onder het aandeel in de CBS-

categorie ‘zeer sterk stedelijk’.   
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het aantal verplaatsingen met de auto sterk afneemt in een situatie dat de 

projectgebieden binnenstedelijk worden ontwikkeld dan wanneer deze ontwikkeling 

elders in de provincie (buitenstedelijk) had plaatsgevonden. Het aantal fiets-, loop- 

en OV-verplaatsingen neemt juist toe.  

 

Tabel 4.3: Verplaatsingen 90.000 werknemers en 145.000 inwoners 

 Nulalternatief Middenvariant Doorgroeivariant 

 Binnenstedelijk Elders Totaal 

Binnen- 

stedelijk Elders Totaal 

Verschil met  

nulalternatief 

Binnen- 

stedelijk 

Verschil met  

nulalternatief 

Auto (bestuurder) 67.525 156.576 224.100 147.778 52.247 200.024 -24.076 187.968 -36.133 

Auto (passagier) 19.293 51.618 70.911 42.222 17.224 59.446 -11.465 53.705 -17.206 

Trein 13.505 18.927 32.432 29.556 6.316 35.871 3.439 37.594 5.162 

Bus/tram/metro 17.364 12.044 29.408 38.000 4.019 42.019 12.611 48.335 18.927 

Fiets 81.030 161.737 242.767 177.333 53.969 231.302 -11.465 225.561 -17.206 

Lopen 51.126 79.148 130.274 111.889 26.410 138.299 8.025 142.318 12.044 

Overige vervoerwijze 8.682 17.206 25.888 19.000 5.741 24.741 -1.146 24.167 -1.721 

 

Op basis van de gemiddelde afstand per verplaatsing zijn de mobiliteitseffecten 

berekend. Extra verkeer leidt tot congestie, uitstoot van CO2 en 

verkeersonveiligheid. Maar een ontwikkeling binnen bestaand bebouwd gebied in 

Utrecht leidt wel tot minder autoverkeer dan ontwikkeling op een andere meer 

perifeer gelegen locatie in de provincie Utrecht. Ten opzichte van andere niet-

binnenstedelijke ontwikkellocaties is de stikstofuitstoot door verkeer van 

werknemers en bewoners naar schatting zelfs circa 40 procent lager, circa 48.500 

ton per jaar aan NOx. Dit leidt tot de onderstaande jaarlijkse effecten in 2030 

(bedragen zijn nominaal).  

 

Tabel 4.4: Jaarlijkse mobiliteitseffecten in 2030 nieuwe bewoners (bedragen 

x1.000, nominale waarde) 

 Nulalternatief Middenvariant 

Verschil met  

nulalternatief Doorgroeivariant 

Verschil met  

nulalternatief 

Verkeersveiligheid € 1.369 € 2.995 € 1.627 € 3.810 € 2.441 

Luchtkwaliteit € 1.017 € 2.226 € 1.209 € 2.832 € 1.814 

Geluid € 457 € 999 € 543 € 1.318 € 861 

Verkeersveiligheid € 6.509 € 14.244 € 7.735 € 18.071 € 11.563 

Infra en exploitatiebijdrage -€ 3.593 -€ 7.863 -€ 4.270 -€ 7.899 -€ 4.307 

Congestie € 12.507 € 27.371 € 14.864 € 34.815 € 22.308 

Accijnzen -€ 4.964 -€ 10.864 -€ 5.900 -€ 13.819 -€ 8.855 

Subsidies auto € 546 € 1.196 € 649 € 1.521 € 975 

Gezondheid € 1.075 € 2.352 € 1.278 € 2.428 € 1.353 

Totaal € 14.922 € 32.656 € 17.734 € 43.076 € 28.154 

 

In contante waarden zijn de effecten als volgt:  
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▪ Nulalternatief: 265 miljoen euro 

▪ Middenvariant: 579 miljoen euro 

▪ Doorgroeivariant: 781 miljoen euro. 
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5. Maatschappelijke effecten 

In dit hoofdstuk beschrijven we de maatschappelijke effecten van 

gebiedsontwikkeling op de aspecten leefbaarheid, energie en landschap en natuur.  

5.1 Leefbaarheid 

5.1.1 Toelichting effect 

Investeringen in gebiedsontwikkeling leiden in bepaalde gevallen tot positieve 

effecten op de leefbaarheid in een gebied of indirect aan het gebied grenzende 

wijken of buurten. Redenen daarvoor zijn een verbeterde ontsluiting van de 

gebieden, toename van de voorzieningen in de directe omgeving, investeringen in 

de openbare ruimte (zoals het bebouwen van leegstaande kavels, een hogere 

kwaliteit van het groen of maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie, het 

wegnemen van barrières in de stad, van bijvoorbeeld infrastructurele bundels), 

welke mogelijk ook leiden tot pretterige fiets- en wandelpaden voor bewoners die in 

de buurten om het projectgebied heen wonen. Daarnaast worden in sommige 

gevallen bedrijven met een hoge milieucategorie, bijvoorbeeld als gevolg van een 

sterke uitstoot van geur en geluid, uitgeplaatst. Dergelijke investeringen verhogen 

het woongenot voor mensen in de directe omgeving. Dit effect is in een MKBA of 

maatschappelijke businesscase te kwantificeren en te monetariseren door een 

inschatting te doen van de vastgoedwaardestijging (van woningen of commercieel 

vastgoed). We hanteren hierin dezelfde aannames als in eerder opgestelde 

maatschappelijke businesscases, onder meer in Amsterdam en de Zuidelijke 

Randstad (‘Quick-scan maatschappelijke businesscase Zuidelijke Randstad’, 

2019). 

5.1.2 Kwantificering effect 

In de ontwikkelstrategie rondom het Wiel met Spaken worden op verschillende 

locaties infrastructurele bundels overkluist of ondergronds gebracht. Het gaat om 

de snelwegen A2 (op twee plekken bij Lage Weide en Papendorp) en A27 (tussen 

USP en Lunetten/Koningsweg) en in het oosten van de stad twee locaties waar een 

ondergrondse aansluiting van HOV-lijnen op de Uithoflijn wordt gerealiseerd (in de 

middenvariant) en treinsporen ondergronds worden gebracht (in de 

doorgroeivariant). Daarnaast wordt in het centrum mogelijk een deel van het 

spooremplacement overbouwt. We nemen hierin alleen het gebied ten westen en 

noorden van de spoorlijnen mee. De ingrepen zijn op kaart globaal weergegeven in 

Figuur 5.1. Uit een tweetal studies van het CPB blijkt dat in elk geval 

ondertunnelingen / overkluizingen een grote positieve invloed hebben op 
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huizenprijzen12. Een overkluizing leidt tot een geluidsafname en afname van 

vervuiling voor bestaande woningen in de omgeving. Bovendien zorgt het voor 

ruimte om de kwaliteit van de publieke ruimte te verbeteren. Deze ingrepen zorgen 

er met andere woorden voor dat barrières als gevolg van grote infrastructurele 

werken in de bestaande stad worden weggenomen, waardoor de leefbaarheid in de 

omgeving aanzienlijk verbeterd. We gaan, conform de effecten die het CPB in 

Maastricht heeft gevonden uit van een woningwaarde-effect van 7,1% voor 

woningen gelegen in een straal van 500 meter rondom de overkluizingen en van 

4,2% voor woningen in een straal van 500 tot 1.000 meter rondom de 

overkluizingen (voor het overbouwen van het spooremplacement gaan we uit van 

andere grenzen). De effecten zijn als volgt:  

▪ In de middenvariant wordt enkel de A27 overkluist en de ondergrondse 

aansluiting van de HOV-lijnen op de Uithoflijn gerealiseerd. Binnen een straal 

van 1.000 meter liggen bijna 3.000 woningen waar effecten optreden. 

Gemonetariseerd gaat het om een effect van 55 miljoen in nominale waarden. 

We gaan ervan uit dat het effect halverwege realisatie van het project (2030) 

optreedt. Het effect in contante waarden is 35,4 miljoen euro. 

▪ In de doorgroeivariant liggen ruim 90.000 bestaande woningen in de omgeving 

van de verschillende ingrepen. Bij een gemiddelde woningwaarde van € 379 

duizend13 in Utrecht, leidt dit tot een eenmalig effect van in totaal 1,5 miljard 

euro. Het effect treedt op halverwege realisatie van de projectgebieden (in 

2030 effect van A27 en aansluiting HOV, in 2040 het effect van de overige 

ingrepen) en is in contante waarden daarom 625 miljoen euro in de 

doorgroeivariant.  

 

 
12 Bron: CPB, De leefbaarheidseffecten van Spoorzone Delft (2019) en ‘Leefbaarheidsbaten 

A2 tunnel Maastricht zeer aanzienlijk: meer dan 200 miljoen euro’ (2018). 
13 Bron: CBS Statline, Kadaster (2019). 
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Figuur 5.1 Locaties leefbaarheidseffecten in de midden- en doorgroeivariant 

 

5.2 Energie 

5.2.1 Toelichting effect 

Investeringen in gebiedsontwikkeling en stedelijke verdichting zorgen ervoor dat 

meer mensen in de stad kunnen wonen. Deze mensen wonen over het algemeen 

compacter en vaker in appartementen dan wanneer ze elders buiten de stad 

zouden gaan wonen. De huizenprijzen per vierkante meter in binnenstedelijk gebied 

zijn namelijk significant hoger dan in kleinere gemeenten of meer landelijk gebied. 

Compacter en gestapeld wonen is energiezuiniger dan in een vrijstaande woning of 

tussenwoning met meerdere verdiepingen. In de projectgebieden binnen de stad 

Utrecht wordt over het algemeen in een relatief hoge dichtheid gebouwd. 

Woningbouwprogramma’s op uitleglocaties (verondersteld in het nulalternatief) 

gaan vaker uit van eengezinswoningen (vrijstaande huizen of rijtjeshuizen). Doordat 

minder energie wordt verbruikt in de kleinere en compactere woningen 

binnenstedelijk hebben de bewoners lagere energiekosten. Dit aspect op zich is 

echter niet als maatschappelijk baat mee te nemen: het energiegebruik maakt 

immers deel uit van het totale woonkostenplaatje en het woongenot (omvang 

woning, ligging woning, kosten aankoop/huur en gebruik woning).  

 

Waar wel een effect ontstaat is de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken 

van de energie. Daarover nemen we op basis van gegevens van het CBS aan dat 
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bewoners van appartementen gemiddeld 10 procent minder energie verbruiken. Dit 

is een gevolg van binnenstedelijke verdichting en is in dit onderzoek doorgerekend 

als maatschappelijke baat. Hierbij is rekening gehouden met de uitfasering van 

aardgas bij woningen in 2050. Daarnaast gaan we ervan uit dat in 2050 de 

opwekking van energie, volgens vaststaand beleid, volledig CO2-neutraal is. Over de 

tijd nemen de positieve effecten van verminderde uitstoot dus significant af.  

 

We gaan er voor de effectberekeningen dus vanuit dat in het nulalternatief de 

woningen buitenstedelijk worden gerealiseerd en de projectalternatieven de 

woningen in de vorm van appartementencomplexen die zorgen voor 10 procent 

minder energieverbruik per huishouden. Op basis van de gemonetariseerde kosten 

van CO2-uistoot (zie onderstaande tabel) zijn per projectgebied effecten berekend.  

 

Kosten en CO2-uitstoot per eenheid aardgas of elektriciteit 

 CO2-uitstoot Eenheid 

Aardgas 1,88 kg Per m3 

Elektriciteit 2,43 kg Per kWh 

Bron: Milieu centraal (2019) 

5.2.2 Kwantificering effecten 

Nulalternatief 

In het nulalternatief worden ook al circa 34.800 woningen binnenstedelijk 

gerealiseerd. Dat leidt tot een lagere CO2-uitstoot. Gemonetariseerd is dat effect tot 

2050 gemiddeld 1 miljoen euro per jaar. In contante waarde gaat het in totaal om 

een effect van 18,1 miljoen euro.  

 

Projectalternatief middenvariant 

In het projectalternatief is sprake van verdere verdichting binnenstedelijk. Het gaat 

in totaal om 72.700 woningen binnenstedelijk. Dat leidt tot het verder voorkomen 

van CO2-uitstoot. Gemonetariseerd is dat effect tot 2050 gemiddeld 2 miljoen euro 

per jaar. In contante waarde gaat het in totaal om een effect van 36,1 miljoen euro. 

 

Projectalternatief doorgroeivariant 

In de doorgroeivariant is sprake van een nog verdere binnenstedelijke verdichting. 

Het gaat in totaal om 92.500 woningen binnenstedelijk. Dat leidt tot het verder 

voorkomen van CO2-uitstoot. Gemonetariseerd is dat effect tot 2050 gemiddeld 2,3 

miljoen euro per jaar. In contante waarde gaat het in totaal om een effect van 39,3 

miljoen euro. 



 

MAATSCHAPPELIJKE BUSINESSCASE WIEL MET SPAKEN 54 

 

5.3 Landschap en natuur 

De afweging tussen het binnen- of buitenstedelijk toevoegen van locaties voor 

wonen en werken staat in verhouding tot de hoeveelheid landschap en natuur. 

Woon- en werklocaties die in suburbane of landelijke gebieden worden toegevoegd, 

zullen voor een deel ten koste gaan van bestaande natuur, polder, weiland of 

glastuinbouw. Verdichting en binnenstedelijk bouwen heeft een positief effect als 

het gaat om behoud daarvan. Bovendien wordt daarmee de toegankelijkheid van en 

de waardering voor deze landschappen vergroot voor een groter deel van de 

mensen die in de stad wonen en werken. 

 

Figuur 5.2: Behoud van landschap en toegankelijkheid landschap als gevolg van 

binnenstedelijk, verdichtend (links) of buitenstedelijk (rechts) bouwen 

 

 

De effecten van binnenstedelijk bouwen en verdichting op landschap en natuur 

kunnen niet goed in geld uitgedrukt worden. Dit geldt zowel voor de omvang als de 

waardering ervan. Het CPB geeft aan dat het bij MKBA’s voor gebiedsontwikkeling 

van belang is om niet-monetariseerbare baten van gebiedsontwikkeling, zoals de 

effecten op natuur, landschap en historisch erfgoed, op een evenwichtige manier te 

vermelden14. We weten in elk geval dat voor alle twee de projectalternatieven geldt 

dat sprake is van een (mogelijk sterk) positief effect. We nemen dit als “+“ (plus) 

pm-effect op in de overzichtstabel. Reden daarvoor is het uitgangspunt dat we 

hanteren dat wanneer de woningen niet binnenstedelijk gerealiseerd kunnen 

worden, zij op een buitenstedelijke locatie gebouwd worden. De precieze omvang 

en richting van het effect hangt af van het type grond dat in dat alternatieve 

scenario ‘wordt ingeleverd’: het bouwen van woningen in een weiland zal niet 

zozeer een negatief effect hebben op natuur, maar wel op landschap. Vervanging 

van glastuinbouw heeft mogelijk zelfs een (licht) positief effect op landschap en 

natuur, maar zorgt voor een negatieve economische impact. 

 

 
14 Bron: Centraal Planbureau (CPB), Toelichting voor MKBA’s van gebiedsontwikkeling en 

transportinfrastructuur. Juni 2019. 
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6. Economische effecten 

6.1 Economie/agglomeratie 

6.1.1 Toelichting effecten 

Als gevolg van het binnenstedelijk toevoegen van woningen en economische ruimte, 

neemt het aantal inwoners en werknemers in de stedelijke regio’s toe. Als gevolg 

daarvan ontstaan zogenaamde agglomeratie-effecten. Deze kunnen ontstaan 

doordat een grotere concentratie van bedrijven en werknemers ertoe leidt dat er 

lagere zoekkosten op de arbeidsmarkt zijn. Door de hoge dichtheden van banen en 

werknemers is het mogelijk om op stedelijke arbeidsmarkten betere ‘matches’ te 

realiseren. Werknemers die elkaar gemakkelijk ontmoeten, kunnen eenvoudig 

kennis uitwisselen. Bedrijven die dichtbij leveranciers en klanten zijn gevestigd, 

doen gemakkelijker zaken. Bedrijven en werknemers zijn hierdoor in steden over 

het algemeen productiever en innovatiever dan in minder dichtbevolkte gebieden. 

De drijvende gedachte achter deze agglomeratie-effecten is dat mensen en 

bedrijven profijt ondervinden van de aanwezigheid van andere mensen of bedrijven 

in hun omgeving. Deze agglomeratie-effecten worden ook wel uitgesplitst in 

matching, sharing en learning. Naast een sterker innovatievermogen, hogere lonen, 

hogere productiviteit en hogere efficiëntie en economische inzet, ontstaan er 

effecten op het gebied van mobiliteit. Deze effecten (namelijk minder 

autokilometers) zijn uitgewerkt onder het mobiliteitseffect. Negatieve effecten zijn 

er ook. Huurprijzen en de ontwikkelingskosten van vastgoed zijn hoger en de 

loonkloof tussen hoog- en laagopgeleiden neemt toe. Kenmerkend voor 

agglomeratie-effecten is dat het externe effecten betreft; individuele beslissers 

houden geen rekening met de effecten van hun besluit op anderen.  

 

Agglomeratie-effecten worden beschreven in verschillende publicaties van het 

Centraal Planbureau (CPB)15. Voor voorliggende analyses is, net als in eerdere 

MKBA-doorrekeningen van gebiedsontwikkelingsprojecten, gebruik gemaakt van de 

publicatie ‘Stad en land’ uit 2010. Uit deze studie volgt dat de productiviteit in een 

stad met ongeveer 0,2 procent groeit als het aantal huishoudens met 10 procent 

toeneemt (dus als het aantal huishoudens verdubbeld – een groei van 100 procent 

– is het agglomeratie-effect 2 procent). We hebben dit als uitgangspunt gebruikt om 

een agglomeratie-effect in te schatten als gevolg van de binnenstedelijke 

verdichting in Utrecht. Dat is gedaan door de totale productiviteit in de stad Utrecht 

 
15 Onder meer: ‘Stad en Land’ (2010), ‘Agglomeratie, transportinfrastructuur en welvaart’ 

(2014), ‘De economie van de stad’ (2015), ‘Opties om de stedelijke productiviteit te 

bevorderen’ (2018) en ‘De economie van de stad’ (2015).  
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te berekenen op basis van de loonsom en het aantal banen in de stad, via CBS 

Statline. Op basis daarvan zijn voor het nulalternatief en de projectalternatieven de 

agglomeratie-effecten berekend. Kanttekening hierbij is dat het agglomeratie-effect 

vooral optreedt wanneer zowel woningen als arbeidsplaatsen aan een stad worden 

toegevoegd. Dat gebeurt in deze integrale businesscase ook, maar het 

maatschappelijke effect is op een versimpelde manier berekend, namelijk 

gebaseerd op aantallen inwoners. 

6.1.2 Kwantificering effecten 

In de gemeente Utrecht ligt de gemiddelde huishoudensgrootte op 1,93 in 201616. 

Voor de toekomst wordt verwacht dat de gemiddelde huishoudensgrootte in de 

grote steden wat stijgt, door trek van jongvolwassenen naar de steden, die daar 

vervolgens een gezin stichten. In tabel 6.1 zijn de jaarlijkse en contant gemaakte 

agglomeratie-effecten opgenomen in het nulalternatief en de projectalternatieven. 

 

Tabel 6.1 Agglomeratie-effect per variant (bedragen in miljoenen) 

Varianten Aantal extra inwoners 

binnenstedelijk* 

Jaarlijks 

agglomeratie-effect 

Agglomeratie-effect in 

contante waarde 

Nulalternatief  67.000 € 45,3 € 857,5 

Middenvariant 140.000 € 94,6 € 1.791,4 

Doorgroeivariant 179.000 € 120,3 € 2.139,7 

*Het aantal extra inwoners per variant is doorgerekend op basis van het aantal woningen en 

de gemiddelde huishoudensgrootte in Utrecht van 1,93. 

6.2 Consumentensurplus sociale huur 

6.2.1 Toelichting effect 

In vrijwel alle woningbouwprojecten geldt dat een deel van de woningen (verplicht) 

sociaal wordt gerealiseerd. Huurders in de sociale huursector betalen minder dan 

de huurprijs in de vrije sector. Dit verschil betekent een welvaartswinst of, het 

consumentensurplus, voor deze huurders. Zij betalen immers minder dan de 

marktwaarde van een vergelijkbare woning in de vrije sector met een vergelijkbaar 

woongenot. Het is de vraag of de sociale huurders de volledige marktwaarde 

kunnen betalen voor een woning in de sociale huur. Het verschil tussen de vrije 

sector prijs en sociale huurprijs wordt daarom niet volledig toegerekend aan de 

sociale huurder. De rule-of-half wordt om deze reden toegepast om het 

consumentensurplus te berekenen. Sommige huurders zullen bereid zijn een 

 
16 Bron: CBS Statline, 2016 (via De Staat van Utrecht, thema groei van de bevolking)  
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huurprijs te betalen die dicht bij de marktprijs zit. Anderen zullen al bij een kleine 

stijging van de huurprijs afhaken. 

 

Figuur 6.1: Schematische weergave consumentensurplus 

 

 

In de gemeente Utrecht zal 35% van de totaal te realiseren woningen worden 

aangeboden voor mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning. In de 

middenvariant betekent dit dat voor circa 27.000 woningen de huurprijs wordt 

vastgesteld op het landelijke maximum, namelijk € 720,- per maand. In de 

doorgroeivariant gaat het om 32.000 woningen. 

 

In de gemeente Utrecht kost een huurwoning gemiddeld € 1.335,- per maand17. Dat 

betekent dat het consumentensurplus uit komt op € 615,- per woning. We passen 

daar de rule of half op toe waardoor het maatschappelijke effect dat we voor 

binnenstedelijke woningen meenemen maandelijks € 307 per woning is.  

 

Ook op de buitenstedelijke locaties waar woningen in het nulalternatief en 

gedeeltelijk in de middenvariant terecht komen is sprake van een 

consumentensurplus. Een gemiddelde huurwoning in de provincie Utrecht kost € 

1.212,- per maand18. Hier is het consumentensurplus op een woning dus € 492 en 

het bedrag dat we per maand per buitenstedelijke woning als maatschappelijke 

effect meenemen € 246,-.  

 
17 Hierin zijn we uitgegaan van de gemiddelde huurprijs per m2 (bron: Pararius, Huurmonitor 

Q4 2019, link: https://www.pararius.nl/nieuws/huurprijsstijging-in-vrije-sector-koelt-af) en 

een gemiddelde oppervlakte per woning van 75m2. 
18 Bron idem 

Marktwaarde

sociale 
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Het effect is in het nulalternatief ook al aanzienlijk aangezien we ervan uitgaan dat 

ook op de buitenstedelijke locaties 35 procent van de woningen sociaal wordt 

gerealiseerd. De vraag is of dat passend is bij het beleid van andere gemeenten in 

Utrecht, maar we houden dezelfde percentages aan om een goede 

vergelijkbaarheid te krijgen tussen binnen- en buitenstedelijk bouwen. In 

onderstaand overzicht zijn de effecten per variant opgenomen.  

 

Tabel 6.2: Overzicht effect consumentensurplus sociale huur (bedragen in 

miljoenen) 

Varianten Jaarlijks consumentensurplus* Contante waarde effect 

Nulalternatief € 101 vanaf 2040 € 1.811 

Middenvariant € 114 vanaf 2040 € 2.030  

Doorgroeivariant € 119 vanaf 2040 € 2.093 

* Het effect groeit in, in gelijke mate waarin de woningen worden gerealiseerd door de tijd 

heen. 
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7. Conclusies 

In dit hoofdstuk zijn de verschillende effecten die zijn uitgewerkt in de hoofdstukken 

3 tot en met 6 samengevoegd in de integrale eindtabel van de maatschappelijke 

businesscase, zie daarvoor tabel 7.1. Daarbij enkele korte conclusies.  

 

Conclusies  

De investeringen in de middenvariant zijn in contante waarden ongeveer 1,4 miljard 

euro, bovenop de investeringen in het nulalternatief. Daarbij dient opgemerkt te 

worden dat voor een aantal ingrepen in de openbare ruimte de kosten nog niet 

bekend zijn en dat ook de exploitatie van het openbaar vervoer nog PM is. De 

aanvullende maatschappelijke baten ten opzichte van het nulalternatief zijn in 

totaal 2,7 miljard euro waarvan de mobiliteitsbaten en de agglomeratie-effecten de 

voornaamste posten zijn. Het saldo van maatschappelijke kosten en baten is in de 

middenvariant 1,4 miljard euro (contante waarden). De verhouding tussen baten en 

kosten is 2,0.  

 

In de doorgroeivariant nemen de investeringen in mobiliteit en gebiedsontwikkeling 

toe tot in totaal 3,1 miljard euro, bovenop het nulalternatief. Ook hier geldt een PM 

post voor de excessieve kosten in een aantal gebiedsontwikkelingslocaties en voor 

de exploitatie van het OV. De totale maatschappelijke baten zijn bijna 4 miljard 

euro. Het saldo van maatschappelijke kosten en baten is in de doorgroeivariant 0,9 

miljard en de baten/kosten verhouding is 1,3.  

 

Eindtabel 

De uitkomsten van de analyses laten zien dat de baten van het verder 

verstedelijken de extra kosten kunnen overtreffen. Aanzienlijke investeringen in de 

(inpassing van) HOV zijn te rechtvaardigen. Tegelijkertijd geldt dat exacte 

grenswaarden op basis van deze analyse niet zijn vast te stellen. Dat in de 

berekening de doorgroeivariant een minder gunstige verhouding tussen baten en 

kosten heeft is vooral afhankelijk van enkele specifieke ingrepen. Het is de moeite 

waard om goed te onderzoeken of doorgroeien ook mogelijk is zonder deze 

ingrepen, dan wel of hier nog extra baten tegenover zijn die niet zijn (of kunnen 

worden) worden gewaardeerd.  

 

Daarnaast zijn er waarschijnlijk bepaalde mobiliteitsingrepen die verder kunnen 

worden verbeterd. Bij forse ingrepen in netwerken (zoals de tram Nieuwegein, 

Westraven, USP) loont het om de corridor optimaal te gebruiken voor verdere 

ontwikkeling en verstedelijking. Dat zorgt niet alleen voor additionele baten voor 
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verstedelijking maar ook voor meer draagvlak voor een dergelijke investering en 

een in potentie beter exploitatieresultaat (in deze analyse nog niet berekend).  

 

Het overzicht van de maatschappelijke kosten en baten van de projectalternatieven 

middenvariant en doorgroeivariant zijn opgenomen in tabel 7.1. Het gaat om de 

contant gemaakte effecten en het verschil tussen de projectalternatieven en het 

nulalternatief.  

 

Tabel 7.1: Overzicht maatschappelijke kosten en baten maatschappelijke 

businesscase Wiel met Spaken (bedragen in miljoenen, contante waarde) 

  Middenvariant Doorgroeivariant 

Programma     

Binnenstedelijk     

Woningen 72.700 92.500 

Arbeidsplaatsen 70.800 90.000 

Buitenstedelijk     

Woningen 19.800 0 

Arbeidsplaatsen 19.200 0 

Financiële effecten     

Resultaat GREX € 0,0 € 0,0 

Bovenplans direct toerekenbaar -€ 232,2 -€ 1.256,0 

Bovenplans deels toerekenbaar -€ 118,1 -€ 175,9 

Investeringen mobiliteit -€ 958,8 -€ 1.398,7 

B&O mobiliteit -€ 66,5 -€ 237,8 

Exploitatie OV € 0,0 € 0,0 

Totaal financieel effect -€ 1.375,7 -€ 3.068,4 

Mobiliteitseffecten     

Ontlasting Utrecht CS € 277,4 € 277,4 

Netwerkeffecten HOV € 801,9 € 876,3 

Externe effecten modal shift € 168,7 € 168,7 

Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners € 314,5 € 516,5 

Totaal mobiliteitseffecten € 1.562,6 € 1.838,9 

Maatschappelijke effecten     

Leefbaarheid € 35,4 € 625,3 

Agglomeratie € 933,9 € 1.252,3 

Energie € 18,3 € 21,6 

Woningmarkt € 184,3 € 247,1 

Landschap en Groen + + 

Totaal maatschappelijk effect € 1.171,9 € 2.146,3 

      

Saldo kosten en baten € 1.358,7 € 916,8 

Verhouding kosten en baten 2,0 1,3 
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Beantwoording vragen CPB inzake propositie A VII 
Nationaal Groeifonds

Inleiding
In het proces van de beoordeling van bij het Nationaal Groeifonds (NGF) 
ingediende proposities vindt op woensdag 13 januari 2021 een overleg plaats met 
het Centraal Planbureau. Voorafgaand aan het overleg zijn op dinsdag 5 januari 
schriftelijke vragen ontvangen. Onderstaand treft u de beantwoording van deze 
vragen. Beantwoording van de vragen is gezamenlijk gedaan door Gemeente 
Utrecht, Provincie Utrecht, BZK en IenW, met medewerking van Decisio. 

Enige opmerkingen vooraf: 
- we hebben de (sub)vragen voorzien van nummers en letters; dit 

vergemakkelijkt het overleg; 
- de titel van het voorstel is “Schaalsprong OV en verstedelijking in de 

Metropoolregio Utrecht”
- aan het overleg op 13 januari nemen deel Aldert de Vries (Gemeente 

Utrecht), Bart Althuis (Provincie Utrecht), Daan van Gent (Decisio), Pieter 
Moorrees en Hajo Aldershof (beiden IenW).

Antwoorden op vragen bij Propositie A VII – Schaalsprong OV en 
verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht 

1. Wat is het primaire probleem dat het voorstel oplost, en is er gekeken 
naar alternatieve oplossingen? Zo kunnen knelpunten op Utrecht CS/Ring 
mogelijk ook opgelost worden door extra spoor of grotere inzet van 
(elektrisch) busvervoer.

Het voorstel adresseert primair de verstedelijkings- en bereikbaarheidsopgave in 
de regio Utrecht, als antwoord op de oververhitte woningmarkt en de 
kwetsbaarheid van het nationaal spoor- en wegennetwerk. Utrecht is als 
belangrijk nationaal knooppunt op weg en spoor cruciaal voor economisch 
verkeer tussen de verschillende landsdelen. Ontlasten van de ring Utrecht en 
Utrecht Centraal Station in een van de snelst groeiende regio’s van Nederland is 
dan ook van nationaal economisch belang. 

Onderliggend doel van het voorstel is het kapitaliseren op onderbenutting van het 
economisch potentieel van de regio. Het zeer hoge economische potentieel in de 
regio (hoog aandeel hoogopgeleide beroepsbevolking, centrale ligging, 
gediversifieerde economie, hoog niveau academische kennisproductie, hoog 
besteedbaar inkomen, aantrekkelijke leefomgeving) vertaalt zich onvoldoende 
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naar een bovengemiddeld hoge groei van het Bruto Regionaal Product en 
ondernemerschap. Het bovengemiddeld hoog niveau van inputfactoren leidt niet 
tot een bovengemiddeld hoge output. Agglomeratievoordelen (sharing, matching, 
learning) worden nog onvoldoende benut voor economische groei via innovatie en 
kennisspillovers. Datzelfde geldt voor valorisatie van hoogwaardige kennis. 

Voor het draaiende houden van de nationale netwerken in een context van forse 
stedelijke groei biedt de propositie twee oplossingen: doorstroming op de ring 
Utrecht door een toenemend aandeel van regionale reisbewegingen per fiets of 
OV, en ontlasting van Utrecht Centraal en omgeving door regionale OV reizigers 
een alternatief te bieden. De OV lijnen uit het voorstel maken grootschalige en 
duurzame woningbouw mogelijk.

Het economisch potentieel van de regio wordt beter benut door verdichting, 
waardoor reductie van zoekkosten voor economische groei plaatsvindt, en de 
aanleg van regionaal lightrail, waarmee economische kerngebieden beter 
ontsloten worden. Deze twee oplossingen zijn randvoorwaardelijk voor de verdere 
versterking van het grote innovatiepotentieel van het hoogwaardige kennismilieu 
in Utrecht door samenwerking en valorisatie met het aantrekken van R&D 
intensieve “leaders”.

De suggesties van ‘extra spoor’ of ‘grotere inzet (elektrisch) busvervoer’ komen 
hieronder aan de orde. 

a. Is er gekeken naar alternatieve oplossingen?

b. Hoe verhouden zich de kosten en baten (financieel en maatschappelijk) 
van dit voorstel tot die van dergelijke alternatieve oplossingen?

Antwoord op a en b.

Er is breed gekeken naar potentiële oplossingsrichtingen voor de uitbereiding van 
het OV-netwerk. Alternatieve oplossingsrichtingen die bijvoorbeeld zijn 
overwogen zijn het opwaarderen van diverse stations buiten de gemeente Utrecht 
(Houten, Bunnik en Bilthoven) in combinatie met nieuwe regionale OV-ring en 
een lightrailnetwerk volledig gericht op Utrecht Centraal. 

Deze oplossingsrichtingen zijn onder andere getoetst op het effect op NMCA 
knelpunten (waaronder Utrecht Centraal), op bereikbaarheid (economisch en 
sociaal), technische maakbaarheid, exploitatie, reizigersopbrengsten en 
benodigde investeringen. De effectiviteit van deze oplossingsrichtingen was lager 
dan de voorgestelde schaalsprong OV. De reizigersstromen zijn op de 
hoofdverbindingen te groot om te faciliteren middels een grotere inzet van 
busvervoer. 

Een lightrailnetwerk volledig gericht op Utrecht Centraal vraagt hogere 
investeringskosten door de hoge inpassingskosten in hoogstedelijk gebied. In dat 
scenario is namelijk ter hoogte van Utrecht Centraal en de binnenstadsas een 
ondergrondse tunnel noodzakelijk want de binnenstad kan grote vervoerstromen 
niet accommoderen. De technische haalbaarheid daarvan is zeer complex en de 
planuitwerking kost daardoor meer tijd. Huidige en toekomstige reizigers uit de 
Zuidlob profiteren niet van een kortere reistijd naar USP. Realisatie zou voor 
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jarenlange overlast voor regionale en landelijke OV-reizigers zorgen 
(verminderende capaciteit Utrecht CS).

Investeren in capaciteitsuitbreiding Ring Utrecht is (deels) voorzien door het 
recent genomen Tracébesluit A27. In het MIRT onderzoek ‘Utrecht Nabij’ zijn 
nieuwe snelwegen rond de stad Utrecht (bypass A2; parallelontsluiting A12) of 
verder weg in de regio (opwaardering N wegen) genoemd als mogelijke 
toekomstige infra-investeringen. Deze zijn (nog) niet nader uitgewerkt, omdat 
maatschappelijke (leefbaarheid, duurzaamheid) en financiële kosten hoog zullen 
zijn ten opzichte van de verwachte baten, en ook omdat deze alternatieven zich 
slechter verhouden tot de geambieerde intensieve verstedelijking ten opzichte 
van deze propositie. 

c. Welk vervoersmodel wordt er gebruikt om de congestie/knelpunten op 
Utrecht CS/Ring in 2040 te voorspellen? Is dit model gevalideerd?

Er is gebruik gemaakt van het Verkeermodel Regio Utrecht (VRU). Dit model is 
uitgebreid gevalideerd op basis van OViN-data en tellingen en afgestemd op het 
verkeersmodel NRM West-Nederland van Rijkswaterstaat.

d. In de nieuwe versie van het voorstel wordt de reductie van de congestie 
op Ring Utrecht in 2040 hoger ingeschat op 5 tot 14% (vorige versie: 
5%). Op p.8 wordt enkel 14% genoemd. Wat is de onderbouwing voor de 
hogere congestiereductie?

Een reductie van 5% wordt behaald door realisatie van de lightrail-verbindingen. 
Een reductie tot 14% van het autoverkeer op de Ring Utrecht in 2040 kan 
behaald worden door complementaire maatregelen in regionaal OV en 
flankerende maatregelen zoals parkeerbeleid, fietsinvesteringen en 
werkgeversaanpak. Rijk en Regio sturen via het programma U Ned en 
lokale/regionale projecten op het totale maatregelenpakket.

e. Het voorstel noemt dat er tegen 2030 al substantiële knelpunten op 
CS/Ring ontstaan. Tegelijk wordt er in de tijdsplanning uitgegaan van 
realisatie rond 2035. Wat zijn de gevolgen voor de kosten-
batenverhouding van het naar voren halen of naar achteren schuiven van 
het project?

De gevolgen voor het verschuiven in de tijd zijn niet expliciet berekend maar 
laten zich als volgt beredeneren: het naar voren halen van het project zorgt 
ervoor dat de baten van het project eerder en langer optreden binnen de 
gehanteerde zichtperiode van 100 jaar. De knelpunten zijn immers eerder 
opgelost. Daarbij geldt wel dat ook de kosten naar voren worden gehaald en in 
een kortere tijdsperiode worden gemaakt. De netto contante waarde van de 
kosten zal in dat geval ook hoger zijn. Naar verwachting is het gevolg voor de 
kosten-batenverhouding wel positief: de extra baten van het naar voren halen 
van het project zijn hoger dan de hogere contante waardering van de kosten. Het 
substantieel naar voren halen van het project kunnen we overigens theoretisch 
doorrekenen, maar gelet op voorgaande ervaringen met grootschalige 
infrastructurele projecten is dit niet een realistisch scenario. 
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Omgekeerd zorgt naar achteren schuiven voor een langere periode met 
knelpunten in het mobiliteitsnetwerk, en dat – gelet op mobiliteitsontwikkeling – 
die knelpunten zullen groeien in aantal en omvang. Er zullen meer 
voertuigverliesuren en reistijdverlies zijn, hetgeen doorwerkt in lagere 
productiviteitsgroei en blijvende en hardnekkiger onderbenutting van 
agglomeratiepotentie. 

De positieve baten van de investeringen treden minder lang op binnen de 
gehanteerde zichtperiode van 100 jaar en zijn dus lager. De kosten van het 
project zijn in contante waarde ook lager omdat deze later in de tijd vallen. Naar 
verwachting is het gevolg voor de kosten-batenverhouding negatief: een lagere 
kosten-batenverhouding zou optreden als gevolg van het naar achteren schuiven 
van de investeringen.

2. Het voorstel richt zich sterk op het verbeteren van lokaal vervoer 
(lightrail), het is onduidelijk hoe dit lokale vervoer precies bijdraagt 
aan ontlasten Utrecht CS/Ring en de bereikbaarheid van de Randstad 
voor reizigers via Utrecht. 

Het voorstel heeft vooral een regionale (metropolitane) functie. Het voordeel voor 
bovenregionale verkeersbewegingen (via Ring Utrecht of Utrecht CS) ontstaat 
doordat realisatie van het voorstel ruimte creëert: door inzet op een modal shift 
wordt de Ring Utrecht ontlast van regionaal verkeer waardoor dit het nationale, 
doorgaande verkeer minder hindert. En door het verleggen van de 
reizigersstroom via station Lunetten-Koningsweg en de Waterlinielijn hebben 
nationale OV-reizigers minder last van de drukte op en rondom Utrecht Centraal.

a. Gerelateerd daaraan, zou bijv. enkel de realisatie van dubbelstation 
Lunetten al veel knelpunten oplossen? En andersom, is het mogelijk om 
de lightrail te realiseren vanaf CS in plaats van een nieuw station?

Enkel realisatie van dubbelstation Lunetten-Koningsweg zou niet veel knelpunten 
oplossen, zo blijkt uit doorrekeningen. Zonder (snelle) Waterlinielijn is het bereik 
van het dubbelstation beperkt tot de directe omgeving. Bovenregionale 
treinreizigers van/naar USP, Nieuwegein en de A12-zone zullen via Utrecht 
Centraal blijven reizen. 

De Waterlinielijn is de belangrijkste maatregel om knelpunten op te lossen. Het 
heeft een grote vervoerwaarde voor reizigers vanuit de Zuidlob naar USP; en een 
nog grotere vervoerswaarde bij doorontwikkeling van Lunetten-Koningsweg tot 
intercitystation zodat ook reizigers vanuit Arnhem, Den Bosch, Amsterdam en 
Rotterdam/Den Haag een alternatief voor CS hebben.

De Merwedelijn sluit aan op Utrecht CS (westzijde) op maaiveldniveau. Een extra 
lightrailverbinding naar Utrecht Centraal (oostzijde, door de binnenstad) is een 
complexe, ingrijpende maatregel met hoge investeringskosten en veel risico’s. 
Omdat zo’n lightrailverbinding niet inpasbaar is op maaiveldniveau zou een diepe 
tunnel nodig zijn en een ondergronds tramstation onder/naast het sporencomplex 
van Utrecht Centraal. Los van hoge kosten en risico’s zou het de reizigersstroom 
op CS vergroten met navenante gevolgen voor voor-/natransport in de (nu al 
overbelaste) Utrechtse binnenstad. Doel is juist om de druk op dit knooppunt en 
in de binnenstad te verminderen.
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b. Welke partijen profiteren van deze schaalsprong? Op welke manier en 
hoeveel profiteren andere regio’s?

Bedrijven en inwoners in de regio
Bedrijven, instellingen en inwoners van de metropoolregio Utrecht profiteren van 
betere bereikbaarheid en kortere reistijden; dit draagt bij aan versterking van 
agglomeratie-effecten. Als niet substantieel geïnvesteerd wordt in een 
schaalsprong, zal op Utrecht Centraal en omgeving (bv. binnenstadsas) geen 
ruimte meer zijn voor groei, en beperkt dit de OV-bereikbaarheid en daarmee de 
verstedelijkingsopties in de hele regio. 

De bedrijven en instellingen (o.a. Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, 
Universitair Medisch Centrum, Nutricia Danone, Genmab, Bilthoven Biologicals, 
Intravacc) profiteren van een verbeterde bereikbaarheid van Utrecht Science 
Park. Verbeterde bereikbaarheid van deze vestigingen is van toegevoegde waarde 
voor het aantrekken en behouden van talent en het versterken van de nationale 
en internationale samenwerkingsverbanden en waardeketens. 

Het is aannemelijk dat het vastgoed binnen de invloedssfeer van de Waterlinie- 
en Merwedelijn en de tweede hoofdknoop in waarde zal stijgen. Vergelijkbare 
effecten zijn ook elders aangetoond, zoals rond RandstadRail (Randstad 
Zuidvleugel) en in Amsterdam (Noord-Zuidlijn).

Bedrijven en inwoners in andere regio’s. 
De maatregelen zorgen ervoor dat Utrecht Centraal kan doorgroeien als landelijk 
knooppunt. Verlegging van de regionale reizigersstroom creëert groeiruimte die 
gebruikt kan worden voor de bovenregionale reiziger. Het ontlasten van de ring 
heeft een positief effect op de doorstroming. Vrachtverkeer en reizigers die langs 
Utrecht rijden profiteren omdat er minder regionaal verkeer via de Ring Utrecht 
rijdt. Ook bedrijven en organisaties die mede afhankelijk zijn van kennis 
ontwikkeld op het USP profiteren zodat kennisspillovers een grotere geografische 
reikwijdte hebben.

3. Waarom zou dit voorstel niet bekostigd kunnen uit het 
infrastructuurfonds?

Een aanzienlijk (en toenemend) deel van de middelen van het Mobiliteitsfonds is 
bestemd voor beheer en onderhoud. De ‘vrije’ ruimte voor nieuwe investeringen 
is afnemende en onvoldoende voor schaalsprong-opgaves zoals in de 
metropoolregio Utrecht. (Dit geldt dit overigens ook voor de schaalsprongopgaves 
in de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag.) 
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4. In hoeverre zijn de genoemde (financiële en maatschappelijke) baten 
te realiseren met een selectie van infra-gedeelten? 
a. Bijv. de waterlinielijn zou eerder kunnen eindigen, waardoor er tegen 

lagere kosten mogelijk vergelijkbare baten gerealiseerd kunnen worden.

Op het deel tussen het USP en Zeist ligt het verwacht gebruik inderdaad het 
laagst. Echter, met deze reizigers wordt de exploitatie in twee richtingen beter 
benut en ontstaan kansen voor ontlasten van drukke busroutes in Utrecht (zie 
ook c). Een nog te maken afweging in de planuitwerking is of stapsgewijze 
realisatie mogelijk is, bijvoorbeeld door de aanleg van een vertrambare busbaan.

b. De kosten voor de waterlinielijn bedragen >50% van het totale 
subsidiebedrag; welke baten worden er misgelopen als deze lijn niet 
gerealiseerd wordt?

Zoals aangegeven onder 2a is aanleg van de Waterlinielijn de belangrijkste 
maatregel om knelpunten te verminderen. De lijn ontlast Utrecht Centraal, 
verbetert de bereikbaarheid van USP en maakt verdere groei van USP mogelijk. 
De lijn ontsluit de A12-zone, een belangrijke woningbouwlocatie voor de regio 
Utrecht na 2030 en verbetert het de bereikbaarheid en leefbaarheid van bestaand 
(hoog)stedelijk gebied in Nieuwegein en Zeist. De lijn leidt tot substantiële 
vermindering van de kwetsbaarheid van het regionale OV-systeem: bij uitval rond 
Utrecht Centraal biedt de Waterlinielijn een tweede route om de stedelijke 
gebieden aan de zuid- en oostkant van de regio met het spoor en met elkaar te 
verbinden. 

c. Hierbij speelt de vraag wat de toegevoegde waarde is van een 
lightrailverbinding met Zeist-Noord, aangezien er al een snelle verbinding 
is vanuit Zeist-Noord met USP, per bus en fiets. Daarnaast zijn er met 
Utrecht CS goede verbindingen voor inwoners van regio Zeist d.m.v. bus 
en station Driebergen-Zeist.

Een grote stroom regionale bussen rijdt vanaf Zeist door de binnenstad van 
Utrecht (ca 450 bussen per dag). Door een lightrailverbinding naar Zeist-Noord 
hoeven deze bussen niet meer via de binnenstad te rijden. Dit zorgt voor 
ontlasting van de binnenstadsas en van Utrecht Centraal. Dit is nodig omdat 
groeiende stromen bussen steeds meer conflicteren met groeiende stromen 
fietsers en voetgangers. Dit zorgt voor een overbelaste binnenstad die daardoor 
slechter als regionaal centrum en (inter)nationale trekpleister kan functioneren. 
Omgekeerd wordt de historische binnenstad als toeristisch en commercieel 
verblijfsgebied ook aantrekkelijker wanneer deze minder zwaar wordt belast met 
busvervoer. 
Voor inwoners van Zeist betekent het doortrekken van de Waterlinielijn een 
kortere reistijd naar het USP vanuit heel Zeist. Reizigers die nu vanuit andere 
delen van Zeist overstappen op de buslijn Zeist-Noord - USP profiteren ook van 
een kortere reistijd in de nieuwe situatie. Voor de meeste reizigers uit Zeist is 
reizen via station Driebergen-Zeist een grote omweg, omdat dit station eigenlijk 
aan de verkeerde kant van Zeist ligt, vooral voor reizigers met de oriëntatie op de 
regio Utrecht en de Randstad. Eigenlijk ligt Zeist niet aan het spoornetwerk, net 
zoals Nieuwegein dat niet ligt. Zeist Vollenhove is begin 2020 aangewezen als een 
van de drie vitale wijken in de regio Utrecht. De Waterlinielijn zal de 
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bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en grond- en vastgoedwaarden van dit gebied 
een extra impuls geven. 

Het doortrekken naar Zeist draagt verder bij aan een spits in twee richtingen 
waardoor het gehele traject van de Waterlinielijn beter rendeert. Het doortrekken 
van de Uithoflijn levert bovendien vervoerkundig een besparing op in het aantal 
dienstregelingsuren, omdat er geen parallel rijdende bussen meer zijn. Door het 
aantakken van Zeist op de Waterlinielijn ontstaat nieuwe, directe verbindingen 
tussen Zeist en de oostkant van Utrecht en Nieuwegein en zullen minder reizigers 
vanuit Zeist met de auto reizen. Dit ontlast de Ring Utrecht. Tevens kunnen 
reizigers uit Zeist naar de Randstad en naar Brabant sneller via station Lunetten-
Koningsweg reizen waardoor Utrecht Centraal wordt ontlast.

In aanvulling op de bij de propositie verstuurde bijlagen voegen we bij deze 
antwoorden het eind 2020 opgeleverde rapport ‘Doortrekken Uithoflijn naar Zeist 
en Amersfoort’ toe. Dit is een door Arcadis uitgevoerde studie die veel inzichten 
biedt over de verbinding tussen Utrecht CS, USP en Zeist. 

d. Is er ook gekeken naar een optie om de verbinding te leggen naar Zeist-
centrum i.p.v. Zeist-Noord? USP is reeds goed verbonden met Zeist-
Noord maar niet met Zeist centrum (geen directe busverbinding, en 
drukte op lijn centrum-Noord).

De routekeuze in Zeist is ingeven door het relatief hoge OV-gebruik in Zeist-
Noord en de combinatie van wonen (hoge dichtheden) en werken 
(Handelscentrum Zeist). Zeist Noord ligt het verst verwijderd van het 
spoorstation Driebergen-Zeist, waardoor de Waterlinielijn juist voor dit gebied de 
meeste bereikbaarheidswaarde toevoegt. En de route door Zeist Noord maakt het 
mogelijk om bij het eindpunt (afslag Zeist Noord) een aantrekkelijke multimodale 
hub te ontwikkelen die de leefbaarheid en bereikbaarheid van USP en Utrecht-
Oost vergroot. Tussen Zeist-centrum en het USP is er geen logische 
vervoerspanning. Het betreft een winkelgebied en een onderwijscluster met veel 
werkgelegenheid. Zeist centrum heeft daarom minder vervoerwaarde, ook in 
verhouding tot de investeringskosten in bebouwd gebied, en het is logischer om 
een groot woongebied (waar ook veel studenten wonen) met USP te verbinden.

5. Wat zijn de verschillen tussen de propositie en de middenvariant van 
het Decisio-rapport? Er wordt gesteld dat “De middenvariant uit dit 
onderzoek komt grotendeels overeen met de lightrailverbindingen en de 
daaraan gekoppelde gebiedsontwikkelingen in deze propositie.”  Echter, 
wanneer de overlap onvolledig is, bestaat de vraag welk deel van de kosten 
en baten toegerekend kan worden aan het groeifondsproject.

De verschillen tussen de propositie en de middenvariant van het Decisio rapport 
zijn het gevolg van voortschrijdend inzicht in de planvoorbereiding van de 
genoemde trajecten. Het gaat daarbij om drie aspecten:
- Meer inzicht in mogelijke varianten van de Merwedelijn: geconstateerd is dat 

bij een SUNIJ-lijn Utrecht CS-Westraven met tracé over de Europalaan een 
deel van het huidige tracé (tussen Utrecht CS en het 5 Meiplein) kan worden 
benut voor een lightrailverbinding met Papendorp. 

- Toevoeging van enkele excessieve kosten uit de 0-variant uit het Decisio-
rapport (met name parkeervoorzieningen).
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- Een nadere specificatie van de kosten, met aanpassingen op specifieke 
kunstwerken (bijvoorbeeld gedeeltelijk verdiepte ligging Merwedelijn, viaduct 
A27), plankosten, en toevoeging kosten voor een remise en proef- en 
testbedrijf. 

Indien dit inzicht tijdig zou zijn verkregen zou dit onderdeel hebben uitgemaakt 
van de analyse van Decisio, met hooguit marginale aanpassingen in de 
kostenopzet van de middenvariant. Baten zijn grotendeels gelijk te 
veronderstellen omdat reizigersaantallen en aantal woningen en arbeidsplaatsen 
niet wezenlijk verschillen. 

6. Raming van de kosten en baten: 
a. Welke milieueffecten (voordelig en nadelig) zijn er meegenomen? Is er 

aandacht geweest voor natuurbehoud, zoals bij Landgoed Oostbroek? 

Aantasting van het landschap (met name de Nieuwe Hollandse waterlinie) is een 
belangrijk aandachtspunt. Door de OV verbinding strak te bundelen met de A28 
tussen USP en Zeist is het mogelijk Landgoed Oostbroek te sparen. Een 
aandachtspunt is de kruising met de ecopassage die onder de A28 doorloopt en 
Landgoed Oostbroek verbindt met het gebied ten noorden van de A28. 

b. Hoeveel congestie, CO2- en fijnstofemissie wordt er bespaard ten opzichte 
van de reeds voorziene verduurzaming van de mobiliteit in Utrecht regio, 
zoals bijv. elektrificatie van transport per bus en auto. 

Dit is niet onderzocht. 

c. Van welk autonoom groeiscenario wordt er uitgegaan? (Zo is bijv. het 
wegtransport in het basispad in 2035 duurzamer dan in 2020). 

Er is uitgegaan van het WLO-hoog scenario. Zie argumentatie onder vraag 6 e

d. De baten van het project hangen sterk af van de IC-status van het 
nieuwe station Lunetten. Hoe zeker is de IC-status, en in het geval dat 
deze er niet komt, hoe groot is dan de reistijdwinst?

Er zijn nog geen bindende afspraken gemaakt over de IC-status van Lunetten-
Koningsweg; de IC-status is onzeker. Nader onderzoek naar de haalbaarheid 
verwachten Rijk en regio, in samenwerking met ProRail en NS, te zullen doen na 
vaststelling van de zgn. Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV (in 2021). 

Ontbreken van IC status Lunetten-Koningsweg resulteert in 7.000 OV-reizen 
minder per dag via de Waterlinielijn. Deze groep profiteert daarmee niet van een 
reistijdwinst. Daarnaast zijn er zo’n 46.000 treinreizigers die via Utrecht Centraal 
blijven reizen en/of via andere modaliteiten reizen, wat extra belasting van de 
ring Utrecht en Utrecht CS met zich meebrengt. 

e. Gezien de diverse bronnen van onzekerheid en de lange 
investeringshorizon, dient er een onzekerheidsmarge gegeven te worden, 
en dient expliciet besproken te worden welke onzekerheden er spelen en 
hoe hiermee omgegaan wordt. Voor zowel kosten als baten is het 
noodzakelijk te werken met tenminste twee scenario’s (bijv. WLO hoog en 
WLO laag), waardoor er een bandbreedte ontstaat.



Pagina 9 van 17

Bestuurskern
Directie Openbaar Vervoer en 
Spoor / Beleid en Omgeving

Datum
11 januari 2021

Over het WLO-laag scenario hebben Rijk en regio in 2017 geconstateerd dat de 
ruimtelijke-economische groei waar in het lage WLO scenario vanuit is gegaan 
voor de regio al rond 2022/2023 gerealiseerd zou zijn. Daarom is het lage WLO 
scenario niet plausibel voor prognoses voor 2040, omdat dit zou betekenen dat 
vanaf 2022/2023 geen enkele ruimtelijke ontwikkeling in de regio meer zou 
plaatsvinden. 

Om die reden is sindsdien in alle producten met het WLO hoog scenario gerekend. 
In afwachting van de gevoeligheidsanalyses van de NMCA zullen we in de regio 
met andere modellen moeten gaan werken om de onzekerheidsmarges in beeld 
te brengen.

De belangrijkste onzekerheden die we hier waarnemen zijn: 
- Het tempo van verstedelijking. Hier spelen onzekerheden aan de 

behoeftekant, en aan de aanbodkant. Bevolkingsprognoses (Primos) zijn de 
afgelopen jaren steeds naar boven bijgesteld. Ook speelt de beleidsmatige 
discussie in hoeverre het nodig en mogelijk is om het ‘bestaande tekort’ in te 
lopen. Tenslotte is onzeker in hoeverre de coronacrisis effect zal hebben op 
de woningbehoefte. Op dit moment is dat effect er nog niet. Wat aanbod 
betreft kan een crisis in de bouw tot tijdelijke stagnatie van woningbouw 
leiden. De ervaring uit de kredietcrisis leert dat destijds de productie 
gedurende een aantal jaar afnam tot ca. 50% van de oorspronkelijke cijfers. 
Na de crisisjaren was echter sprake van een inhaalslag. 

- Mate waarin de huidige mobiliteitstransitie doorzet. Deze wordt mede bepaald 
door (landelijke) maatregelen om mobiliteitsgedrag te beïnvloeden zoals een 
vorm van rekeningrijden. Ook regionaal beleid zoals het invoeren van 
parkeerbeleid, parkeren op afstand, fietsmaatregelen en werkgevers-
arrangementen zijn hierop van invloed. Ook voor de mobiliteitstransitie geldt 
dat deze in de afgelopen 10 jaar sneller heeft plaatsgevonden dan voorspeld.

- OV gebruik na Corona. Het OV gebruik is fors teruggevallen als gevolg van 
Corona. Het gedrag van OV reizigers na Corona is nog moeilijk in te schatten. 
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Verschillende factoren spelen hier tegen elkaar in: meer thuiswerken en 
spitsmijden betekent lagere spitsbelasting, aan de andere kant zullen 
bewoners van bestaande en nieuwe stadswijken meer gehecht zijn aan 
kwaliteit van de openbare ruimte, wat vraagt om hoogwaardig OV als 
alternatief voor de auto. Deze onzekerheden moeten nog onderzocht worden.

Verandering 2005-2015 van de modal split (op basis van verplaatsingen), in 
procentpunten, in stadsgewest hoogstedelijk Utrecht. Bron: KIM 2019

f. Reistijdbaten: zijn deze t.o.v. de recent gerealiseerde tramverbinding? 

Ja, de reistijdbaten zijn ten opzichte van een referentienetwerk waar de recent 
gerealiseerde tramverbinding onderdeel van uitmaakt. Daarnaast is rekening 
gehouden met vastgestelde projecten voor de aankomende jaren, bijvoorbeeld 
programma hoogfrequent spoor.

g. Is het aantal 60,000 extra reizigers per dag via CS nieuwe of bestaande 
reizigers?

De inschatting van het aantal reizigers is gebaseerd op modeldoorrekeningen. Het 
gaat om een totaal van bestaande reizigers en nieuwe reizigers.   

Inschatting aantal reizigers per corridor is als volgt: USP-Zeist 10.000-18.000 
(afhankelijk van aantal af te vangen busroutes); USP-Lunetten/Koningsweg 
35.000; Westraven-Lunetten/Koningsweg 30.000; Merwedelijn tracé MWKZ 
25.000; Merwedelijn tracé Papendorp 20.000, totaal 100.000. 
 

h. In Tabel 4.4 (p.48) wordt verkeersveiligheid 2x vermeld, met een ander 
bedrag.

Het betreft hier een omissie in het rapport. In tabel 4.4 had op de tweede ‘CO2’ 
moet en staan in plaats van ‘verkeersveiligheid’. De daar uitgewerkte effecten 
kloppen wel, daarmee is geen sprake van dubbeltelling met de post 
verkeersveiligheid die in de vijfde rij van de tabel staan.
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i. In H2 van het Decisio-rapport worden de kosten en baten van 
woningbouw buiten de stad niet besproken. 

Als het hier gaat om de financiële kosten en baten in het nulalternatief 
(ontwikkeling van woningbouw buiten de stad), dan worden deze besproken in 
paragraaf 3.1.2. 

j. Er is uitgegaan van WLO Hoog, en de WLO versie 2015. De cijfers dienen 
ook gepresenteerd te worden voor WLO Laag, en m.b.v. de nieuwe WLO. 
Ook heeft de coronacrisis gevolgen gehad voor de 
bevolkingsgroeiprognoses. 

Zie punt a.

k. In H5 worden leefbaarheidswinsten ingeschat o.b.v. de stijging van 
huizenprijzen die gevonden zijn voor de ondertunneling in Maastricht. 
Echter, zoals de onderliggende CPB studie vermeldt, zijn 
leefbaarheidswinsten zeer casus-specifiek en is de casus Maastricht 
extreem te noemen. 

Het is algemeen bekend dat er (forse) effecten optreden met ondertunnelen of 
overkluizen, zeker in bestaand bebouwd gebied (zoals in Lunetten het geval is), 
maar we weten niet hoe groot die effecten zijn. Dan is het logisch dat je naar 
referentieprojecten en ervaringscijfers van elders kijkt. Wij denken dat de 
ingrepen in Utrecht zorgen voor een aanzienlijke afname van de barrierewerking 
van spoor- en weginfrastructuur en dat zij daarmee lijken op de ingrepen die in 
Maastricht zijn gedaan. Vandaar dat we verwachten een goed ervaringscijfer te 
hebben gebruikt in de analyses. Idealiter zou je gerichter onderzoek willen doen 
in de Utrechtse context om nog betere ervaringscijfers op te doen, bijvoorbeeld 
door te kijken naar de leefbaarheidsbaten van de ondertunneling van de A2. Dat 
vraagt echter uitgebreide en ingewikkelde studie, en past ook niet bij het 
quickscan karakter van de maatschappelijke businesscase.

l. In H5 wordt genoemd dat verstedelijking leidt tot een lagere CO2-uitstoot 
in de gebouwde omgeving. Het verdient verdere onderbouwing waarom 
er hierbij vanuit wordt gegaan dat stroomverbruik CO2-intensiever is dan 
aardgasverbruik (in het basispad voor 2035), en waarom een lager 
stroomverbruik eveneens leidt tot CO2-reductie: bij het stroomverbruik 
komt immers geen uitstoot vrij en de consumptie van Nederlandse 
huishoudens betreft grotendeels groene stroom. 

Hier is een vergelijking gemaakt tussen de compact veronderstelde bouw in het 
projectalternatief binnenstedelijk en meer extensieve bouw buitenstedelijk in het 
nulalternatief. Als gevolg daarvan is het stroomverbruik in het projectalternatief 
lager dan in het nulalternatief. Het effect op de CO2-uitstoot gaat over het 
opwekken van de stroom en niet zozeer over het verbruiken van stroom. De 
kengetallen daarvan zijn afgeleid uit studies van Milieu Centraal. Als het 
daadwerkelijk zo is dat de consumptie van Nederlandse huishoudens grotendeels 
of volledig groene stroom is, dan zal dit effect inderdaad wegvallen en 
gecorrigeerd moeten worden in de analyses. Maar een korte scan op het internet 
leert dat dit nog lang niet het geval is, Nederland loopt Europees gezien achter.  
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m. In H6 worden baten gerekend voor sociale huur. Het is onduidelijk 
waarom het consumentensurplus niet tenietgedaan zou worden door het 
nadeel voor de aanbiedende partij. Andersom is er bij het alternatief van 
vrije-sector huur sprake van hogere baten voor de aanbieder en hogere 
kosten voor de hurende partij. 

Dat is correct. We gaan er bij de inschatting van financiële kosten en opbrengsten 
voor de woningbouw om die reden ook vanuit dat rekening is gehouden met 
lagere opbrengsten voor de woningen in het sociale segment. Als in het 
programma geen sociale huurwoningen zouden zijn opgenomen zou de 
grondexploitatie van de ontwikkeling positiever zijn. Daarmee is dus gecorrigeerd 
voor het negatieve producentensurplus 

7. In een nieuwsitem over dit voorstel (link) worden baten van 16 
miljard per jaar genoemd; dit wordt echter niet genoemd of onderbouwd in 
het voorstel zelf. Hoe zit dit?

Deze vraag gaat niet over een passage uit de door partijen ingediende stukken 
ten behoeve van het Nationaal Groeifonds.  
 
Zoals in de propositie opgenomen (pagina 10, toegangspoortcriteria) tonen 
berekeningen aan dat de groei van de regionale economie door het voorstel met 
1,9 procent verhoogt ten opzichte van de basislijn. Dit is op basis van 
investeringen in de railinfrastructuur (1 procent) en het effect van bestedingen 
aan R&D (0,9 procent), als gevolg van een veronderstelde groei van 4.000 
arbeidsplaatsen. Met de 1,9 procent extra groei van het BRP draagt de regio voor 
0,2 procent jaarlijks bij aan de nationale groei. Het nieuwsitem heeft abusievelijk 
verzuimd te vermelden dat het om cumulatieve baten over 10 jaar gaat: 16 
miljard euro, oftewel 2% van het BBP.

8. Agglomeratie-effecten: 
a. Is hier gekeken naar het saldo van agglomeratie effecten? 

(agglomeratievoordelen voor Utrecht minus -nadelen voor andere 
regio’s)?

b. Zijn de agglomeratie-effecten op het niveau van Nederland of van de 
regio Utrecht bekeken? Wanneer USP extra talent en banen aantrekt, kan 
dit ten koste gaan van andere regio’s (de productiviteit in deze andere 
regio’s daalt). Er is onderbouwing nodig uit welke regio (of buitenland?) 
de nieuwe werknemers komen, en waarom werknemers productiever 
zullen zijn in Utrecht dan ze elders waren geweest.

In antwoord op de vragen a en b. 

In het rapport van Decisio is in paragraaf 6.1.1. een toelichting opgenomen op de 
theorie achter het agglomeratie-effect. De uitwerking hiervan komt voor de 
Nederlandse context voort uit de publicaties ‘Stad en Land’ (2010, CPB) en ‘De 
economie van de stad’ (2015, CPB). Uit deze studies blijkt dat de productiviteit in 
stedelijke regio’s met 2 tot 10 procent groeit als de dichtheid van in de stedelijke 
regio verdubbelt. De studies geven aan dat dit met name samenhangt met de 
ontwikkeling van een diverse mix aan arbeidsplaatsen en woonmilieus. Van 
belang voor het uitwerken van de agglomeratie-effecten in het projectalternatief 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2116127/miljardenplannen-ov-utrecht-twee-tramlijnen-dwars-door-stad-en-nieuw-intercitystation-lunetten.html
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is de vergelijking met het nulalternatief: waar zouden woningenaantallen en 
arbeidsplaatsen landen als deze niet hier in sterk stedelijk gebied worden 
gesitueerd? Uitgangspunt is dat de woningbouw- en economische opgave een 
gegeven is en dat deze ook in het nulalternatief tegemoet wordt getreden. 

In de analyse is gekeken naar de agglomeratievoordelen die optreden als gevolg 
van verdichting binnen bestaand stedelijk gebied. Deze effecten zijn hier groter 
dan elders. In het nulalternatief veronderstellen we dat de woningen elders op 
een ‘beleidsarme’ manier (lees: zonder grootschalige investeringen in de 
ontsluiting van deze gebieden) worden gerealiseerd, deze locaties zullen verder af 
zijn gelegen van de bestaande woon- en werklocaties waardoor de agglomeratie-
effecten beperkter zullen zijn. 

Voor de berekening van de effecten is het meest zuiver om te rekenen met de 2-
10 procent stijging van productiviteit in de stedelijke regio en met de 2-10 
procent stijging van de productiviteit in het nulalternatief. Wanneer dat gedaan 
zou worden, dan zal blijken dat de productiviteit in het stedelijke gebied sterker 
groeit vanwege de reeds aanwezige massa en dichtheid (zoals ook beschreven 
wordt in de studies van het CPB). Met name omdat in het nulalternatief de 
precieze spreiding van woningen en arbeidsplaatsen niet bekend is, hebben we 
alleen gerekend met een 2% stijging van de productiviteit op basis van de 
toegevoegde dichtheid in het projectalternatief (het stedelijk gebied van Utrecht). 
We kiezen er daarbij dus wel voor om met de onderkant van de bandbreedte te 
rekenen vanwege mogelijke agglomeratie-effecten die ook in het nulalternatief 
zouden kunnen optreden. Zodanig is de berekening te zien als het saldo van 
agglomeratie effecten (verschil project en nulalternatief). Vanuit deze theorie en 
uitwerking zijn de agglomeratie-effecten dus ook op nationale schaal berekend. 

Daarbij geldt in algemene zin dat in Nederland schaarste is aan talent en dat de 
laatste jaren de instroom van buitenlandse werknemers fors is. Dit zal richting de 
toekomst toe ook zo blijven, zo blijkt uit de nieuwste bevolkingsprognoses van 
het CBS  dat de bevolkingsgroei in Nederland de komende 40 jaar voor een groot 
deel stijgt als gevolg van immigratie (expats, arbeidsmigranten). Uit analyses van 
Decisio over het aantal internationale werknemers in Nederland blijkt dat dit 
aantal in de provincie Utrecht de laatste jaren significant is gestegen met 
gemiddeld 8,5 procent per jaar over de periode 2010-2018, tot ongeveer 46.000 
(analyses op basis van CBS Microdata en verwerkt in het rapport ‘Analyse 
internationale werknemers in Nederland – regiorapport Utrecht’, 2019). Als deze 
trend zich doorzet, dan zal een aanzienlijk deel van de groei van de bevolking in 
de regio en stad Utrecht uit internationale migranten bestaan.  

Aan de andere kant wil naar schatting 80% van de 50.000 studenten op het 
Utrecht Science Park blijven wonen en werken in Utrecht (Stichting USP, 2020). 
Dit maakt het USP een interessante plek voor kennisintensieve bedrijvigheid; er 
is een grote talentenpool beschikbaar. Er wordt dus verondersteld dat het extra 
talent en banen op USP met name internationaal of uit de eigen regio 
aangetrokken wordt. Er is geen onderzoek gedaan naar de herkomst van het 
overige deel van werknemers. 

c. Voorstel zegt “faciliterend (te zijn) aan innovatie en onderwijs op het 
USP”. Hoeveel extra groei? En in welke mate van buitenaf i.p.v. vanuit 
andere regio’s?
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Er wordt verondersteld dat de bestedingen aan R&D toenemen met 4000 R&D-
gerelateerde arbeidsplaatsen (Movares, Buck). Dit betekent een extra bijdrage 
aan het regionale groeicijfer van 0,9 procent gebaseerd op groei van de extra 
bedrijvigheid en bestedingen. Voortbordurend op het hiervoor gestelde, dat het 
overwegend doorgroei betreft van reeds in de regio gevestigde hoogopgeleide 
werknemers, lijkt er relatief beperkt sprake van het 'wegtrekken' van bestedingen 
uit andere Nederlandse regio's. In plaats daarvan wordt juist het weglekken van 
bestedingen naar andere regio’s voorkomen, hetgeen ten koste zou gaan van de 
synergie in het R&D cluster van kennis en daaraan gerelateerde bedrijvigheid. 
Andersom leiden investeringen in het Utrechtse R&D-cluster juist ook tot 
multiplier-effecten elders in het land. 

d. Op p.20-21 wordt beargumenteerd dat R&D investeringen grote 
maatschappelijke baten teweegbrengen; echter, in welke mate leiden de 
twee lightrailverbindingen tot dergelijke R&D investeringen?

De twee voorgestelde lightrailverbindingen zijn randvoorwaardelijk voor het 
ruimtelijk kunnen accommoderen van R&D bedrijvigheid. Als de 
lightrailverbindingen niet gerealiseerd worden kan het geschetste groeipad van 
R&D investeringen en bedrijvigheid niet gerealiseerd worden doordat de 
bereikbaarheid, en daarmee het vestigings- en investeringsklimaat, van het USP 
onder druk staat. Door de bereikbaarheid te verbeteren ontstaat er een extra 
prikkel voor bedrijven en instellingen om te investeren in het USP. De drempel 
om te kapitaliseren op de aanwezige kennis- & talentpool verlaagt. 

e. Op p.21-22 wordt genoemd dat het kennis en innovatie-ecosysteem zich 
uitstrekt over de as Utrecht-Amersfoort-Wageningen; is er in het 
nulalternatief meegenomen dat werknemers van USP en WUR zich 
mogelijk meer ten oosten van Utrecht zouden vestigen, en het gehele 
kennisgebied eveneens groeit, maar de groei zich meer concentreert in 
Amersfoort/Wageningen?

Dit is niet onderzocht.

9. Woningmarktbaten:
a. In hoeverre is het gehele voorstel noodzakelijk voor woningbouw groei? 

Er ontbreekt vooralsnog een onderbouwing of woningbouwlocaties niet 
gerealiseerd zouden worden zonder de infra-verbeteringen uit dit 
voorstel. 

De locaties waar de grootste woningbouwaantallen in de regio Utrecht 
gerealiseerd kunnen worden bevinden zich aan de randen van het stedelijk gebied 
en op bestaande OV-knopen. Deze locaties kunnen nu niet gerealiseerd worden: 
de A12 kan de extra groei van mobiliteit niet opvangen en het bestaande 
openbaar vervoer is én geen volwaardig alternatief in snelheid én alleen gericht 
op Utrecht Centraal. Omdat zowel op de weg als op het spoor het regionale en 
het nationale verkeer van de infrastructuur gebruik maken ontstaan 
leefbaarheids- en doorstromingsknelpunten. 

Om voldoende woningen te kunnen bouwen is het nodig op alle pijlers in te 
zetten: nabijheid van bestemmingen om fiets en ov-gebruik zoveel mogelijk te 
faciliteren, zorgen voor een volwaardig alternatief voor de auto in de vorm van 
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snel openbaar vervoer naar de meest essentiële bestemmingen in de regio, hoge 
dichtheden in wonen en werken op en rond de ov-knopen en het toewerken naar 
een modal shift bij bestaande gebruikers. De beoogde dichtheden kunnen alleen 
gerealiseerd worden wanneer er hoogwaardig openbaar vervoer is, goede 
fietsverbindingen zijn en zeer lage parkeernormen worden gehanteerd. 

Zonder realisatie van de lightrailverbindingen blijft de auto-afhankelijkheid 
bestaan. Omdat het bestaand wegennet onvoldoende absorptiecapaciteit heeft 
voor extra mobiliteit kan op (een deel van) de beoogde woningbouwlocaties niet 
in de beoogde dichtheden gebouwd worden, en op bepaalde plekken, zoals de 
A12 zone, helemaal niet gebouwd worden. 

Andere locaties kunnen wel gerealiseerd worden maar hier dragen de 
voorgestelde lijnen wel direct bij aan de ov-ontsluiting van deze plekken. De 
maatregelen hangen sterk met elkaar samen, dus wanneer deze niet in 
samenhang gerealiseerd worden is de toegevoegde waarde ervan kleiner. Indien 
bijvoorbeeld wel de Merwedelijn richting CS wordt aangelegd, maar de 
Waterlinielijn richting Lunetten/Koningsweg en USP niet, dan heeft de A12-zone 
(Westraven) onvoldoende bereikbaarheidswaarde om een hoogstedelijk 
woonmilieu te kunnen bedienen. 

b. Op welke locaties wordt er hoeveel gebouwd uitgaande van (1) het 
voorstel en (2) het nulalternatief? 

Hieronder volgend de belangrijkste woningbouwlocaties langs de lightraillijnen. In 
het nulalternatief is de huidige harde plancapaciteit opgenomen, zoals 
bijvoorbeeld vermeld in het Meerjaren Programma Ruimte van de gemeente 
Utrecht. Hiervan kan echter een deel niet gerealiseerd worden zonder lightrail. Dit 
betreft met name locaties in Utrecht Zuidwest en Nieuwegein. 

Andere locaties bevinden zich nog in vroege fase van planvorming. Deze locaties 
kunnen alleen ontwikkeld worden in samenhang met besluiten over lightrail. 
Omdat hierover nog onzekerheden spelen wat betreft ruimtelijke inpassing, 
hanteren we voor deze gebieden een bandbreedte. Deze zijn gebaseerd op het dit 
najaar uitgebrachte rijk-regio ontwikkelperspectief “Utrecht Nabij”, aangevuld 
met inzichten vanuit de betreffende gemeenten. Zo wordt in de gemeente Utrecht 
gewerkt aan de Ruimtelijke Strategie Utrecht waarin per locatie een ondergrens 
aangeeft aan wat minimaal nodig is om een goed knooppunt te realiseren. Er is 
rekening gehouden welk programma minimaal nodig is voor een goed 
functionerende lightrailverbinding, maar ook in hoeverre andere benodigde 
functies zoals groen, voorzieningen en energie op de locatie ingepast kunnen 
worden. De bovengrens is bepaald door een theoretisch laadvermogen van de 
locatie, zoals berekend in Utrecht Nabij. 

Opgeteld betekent dit dat er zonder lightrail in de genoemde gebieden in Utrecht, 
Nieuwegein en Zeist ruimte is voor ruim 18.500 woningen, en dat lightrail dit 
aantal verhoogt naar 52.000 tot 78.500 woningen. Deze cijfers kunnen, zoals 
eerder gemeld, licht afwijken van de cijfers uit het Decisio rapport.

Aantal woningen per deelgebied:
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 Nulalternatief Lightrail
  min max
Utrecht Zuid-West
(Jaarbeurs, Beurskwartier, 
Merwedekanaalzone, Kanaleneiland)

10.000        15.300        16.400 

A12 (Nieuwegein en Utrecht, inclusief 
Papendorp) -        15.775        28.000 

Nieuwegein 6.250           7.500           7.500 
Lunetten-Koningsweg -           3.500           9.100 
 USP-Rijnsweerd 2.300           6.800        12.500 
Zeist Noord -           3.000           5.000 
Totaal 18.550        51.875        78.500 
Totaal extra woningen         33.325        59.950 

c. Wanneer woningbouw wel belemmerd wordt door OV-knelpunten, zijn er 
ook alternatieve bereikbaarheidsingrepen overwogen om deze 
belemmeringen op te lossen, zoals meer busverbindingen? 

Die zijn overwogen; zie ook de beantwoording vragen naar alternatieve 
oplossingen (1a, b). Specifiek voor deze woningbouwlocaties geldt dat ook 
gekeken is (en wordt) naar optimalisatie van het huidige bussysteem. Uit diverse 
onderzoeken (o.a. aanloop naar de MIRT verkenning OV en wonen) blijkt echter 
dat dit bussysteem tegen de grenzen aanloopt (zie ook antwoord 4c). Op deze 
studies zijn de woningbouwcijfers gebaseerd voor de nulvariant. 

d. Het voorstel noemt ook baten voor de woningmarkt in omliggende 
dorpen. De vraag is of de woningbouw in deze dorpen feitelijk belemmerd 
wordt door een gebrek aan goede bereikbaarheid met Utrecht, USP, en 
Randstad (er bestaan goede OV- en fietsverbindingen). Andere 
knelpunten bijv natuurbehoud belangrijk. 

In het antwoord vatten we ‘dorpen’ op als betrekking hebbend op kernen als 
Houten, Bunnik, Breukelen, Woerden etc. Het gaat om de relatie tussen locaties 
van arbeidsplaatsen en van woningbouw, waarbij voor de capaciteit op het 
hoofdwegennet het meest bepalend is. Op bepaalde trajecten (A12 Oudenrijn-
Lunetten, A2 LR-tunnel) is de maximale capaciteit (bijna) bereikt. Dit betekent 
dat extra woningbouw nauwelijks mogelijk is als het niet lukt om op het hogere 
schaalniveau te zorgen voor een robuuster netwerk, het eerder afvangen van 
autoverkeer door P&R op afstand van de stad, het verminderen van de regionale 
pendel op de hoofdwegen en snelle en directe toegang tot knooppunten. Bij deze 
kernen is mobiliteit niet altijd het enige knelpunt, uiteraard speelt hier altijd een 
integrale afweging waarin de kwaliteit van het landschap in de regio Utrecht hoog 
in het vaandel staat. 

e. Ook hier de vraag of extra woninggroei in Utrecht ten koste gaat van 
groei elders. 

De regio Utrecht heeft momenteel een woningtekort van ruim 26.000 woningen. 
De totale behoefte tot 2040 is ca 120.000 woningen inclusief het terugbrengen 
van dat tekort. De regio is voornemens deze behoefte te accommoderen en ziet 
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daartoe voldoende mogelijkheden mits de condities om deze woningen te 
realiseren op orde komen. Omdat de ambitie niet is om meer te groeien dan het 
accommoderen van de regionale behoefte zal dit niet ten koste gaan van groei 
elders. 

f. Zijn de woningmarktbaten in- of exclusief de eerder becijferde 
reistijdwinsten? 

De reistijdwinsten zijn exclusief de toevoeging van de nieuwe bewoners / 
werknemers van de regio. Als gevolg van de toevoeging van woningen en 
arbeidsplaatsen binnenstedelijk zijn wel externe effecten op het gebied van 
mobiliteit becijferd. Bij de specifieke uitwerking van de woningmarktbaten is niet 
gekeken naar de reistijdwinsten, deze zijn dus exclusief. 

- + - + -





Op woensdag 13 januari 2021 vond overleg plaats van de indieners van de propositie schaalsprong 
OV en verstedelijking in de metropoolregio Utrecht met het Centraal Planbureau. Hierbij ontvangt u 
een aanvullende toelichting op een drietal specifieke punten die in dat gesprek aan de orde kwamen. 

Knelpunten 

Het CPB vroeg om meer helderheid op de geadresseerde knelpunten in de propositie. 

In de NMCA (2017)1 is benoemd dat Noordwest Nederland een landsdeel is dat sterk groeit in de alle 
scenario’s. De NMCA identificeert verschillende knelpunten in en rondom Utrecht. Het gaat hier om 
zowel het nationale spoor- en wegennet maar ook om problemen rondom Utrecht CS en in het 
Utrechtse tram en busnetwerk. Voor het tram- en busnetwerk komen vijf knelpunten naar voren2:

- Binnenstadscorridor Utrecht – Centraal – Zeist
- Lijn 28 Utrecht Centraal Station – De Uithof
- Busbaan door De Uithof (Utrecht Science Park).
- Uithoflijn (tramlijn 22)
- Van Zijstweg. 

Het gaat hier stuk voor stuk om verbindingen met een aanzienlijk OV gebruik, waarbij de grenzen van 
de bestaande infrastructuur bereikt zijn en verdere groei verwacht wordt. Een actualisatie hiervan op 
basis van ontwikkelingen in de periode 2014-2017 laat zien dat de urgentie om deze knelpunten op te 
lossen fors is toegenomen3. Zo lag de groei in deze periode tussen de 3 en 9% per jaar, wat fors 
hoger ligt dan prognoses in de NMCA uit 2017 (tot 3% per jaar). De knelpunten die hieruit springen 
zijn de Van Zijstweg en busbaan door Utrecht Science Park. 

Voor het nationale knooppunt Utrecht CS geldt dat verschillende modaliteiten samenkomen; trein, 
tram, bus, fietsers, voetgangers, auto’s en taxi’s. Verdiepend onderzoek naar dit NMCA knelpunt heeft 
inzicht gegeven in de zwakke schakels in en rondom Utrecht CS4. De verwachting is dat zonder 
maatregelen deze knelpunten zich in de komende jaren steeds nadrukkelijker manifesteren als gevolg 
van de groeiende vervoersvraag van, naar en via Utrecht CS. 

Ook voor het nationale wegennet zijn er diverse knelpunten opgenomen in de NMCA. Zo ontstaan er 
bij ongewijzigd beleid (bijvoorbeeld geen OV-investeringen en geen beprijzing maar wel realisatie van 
ring Utrecht) knelpunten op de ring Utrecht, bijvoorbeeld bij de A12.. De verlieskosten rondom Utrecht 
in 2040 bedragen tussen 60 en 190 miljoen euro per jaar (NMCA). 

1 Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse – hoofdrapport (2017) 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/nationale-markt-en-capaciteitsanalyse-
2017-nmca
2 Achtergrondrapportage bus, tram en metro (2017)
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/nmca-btm-2017
3 Bus, Tram, Metro-netwerk Toekomstbeeld OV (2019) 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/06/bus--tram---metro-netwerk---
toekomstbeeld-ov
4 Analyse Multimodale Knoop Utrecht Centraal, versie C, d.d. 24 mei 2018.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/nationale-markt-en-capaciteitsanalyse-2017-nmca
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/nationale-markt-en-capaciteitsanalyse-2017-nmca
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/nmca-btm-2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/06/bus--tram---metro-netwerk---toekomstbeeld-ov
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/06/bus--tram---metro-netwerk---toekomstbeeld-ov


Oplossend vermogen lightrailverbindingen

De Utrechtse propositie biedt een oplossing voor alle hierboven genoemde knelpunten. Dat gaat op 
verschillende manieren. 

1. Met de investeringen in nieuwe traminfrastructuur wordt de capaciteit fors uitgebreid. Het gaat 
hier concreet om de knelpunten Van Zijstweg en de busbaan door USP. 

2. Met het ontwikkelen van alternatieve routes en een nieuw station worden reizigers verleid om 
anders te reizen. Hierdoor worden knelpunten in de binnenstad en tramlijn 22 aangepakt, 
maar ook de fietsknelpunten rondom Utrecht CS. Deze knelpunten worden hiermee opgelost. 

3. De combinatie van beide maakt een versterking van de modal shift naar duurzame 
mobiliteitsvormen mogelijk en biedt ruimte voor (noodzakelijke) groei op het nationale 
wegennet. Samen met maatregelen als parkeerbeleid, parkeren op afstand, 
werkgeversaanpak en fietsmaatregelen leidt dit tot 14% minder motorvoertuigen in de 
ochtendspits.

Oplossend vermogen in termen van reistijdeffecten

De reistijdeffecten als gevolg van de propositie zijn tweeledig:

Verbetering van reistijden op regionaal en nationaal niveau:
Verbetering van reistijd omdat de Schaalsprong OV grote groepen reizigers een snellere verbinding 
biedt. De precieze reistijdwinst is afhankelijk van keuzes in de planuitwerking voor een tracé en 
inpassing. Ingezoomd op reizigersgroepen en tracés is de reistijdwinst ten opzichten van de huidige 
situatie indicatief als volgt:

1. Reizigers uit de richting Arnhem / Den Bosch richting USP of Westraven en verder (en 
omgekeerd) profiteren van een kortere treinverbinding en een snellere reistijd in het regionaal 
OV. Totale reistijdverbetering van deur-tot-deur is 13-15 minuten richting USP en 6-8 minuten 
naar Westraven. 

2. Reizigers uit de richting Amsterdam en Den Haag die via het knooppunt Utrecht CS richting 
USP en reizen zijn via Lunetten-Koningsweg enkele minuten sneller dan via Utrecht CS.  



3. Reizigers vanuit Nieuwegein naar het centrum van Utrecht profiteren van de Merwedelijn door 
reistijdwinst van 4 tot 6 minuten.  

4. Reizigers van het tracé richting Papendorp profiteren vooral van een betrouwbaardere reistijd 
en dus geen verslechtering van de reistijd i.v.m. knelpunten van de infrastructuur bij de Van 
Zijstweg (zie punt voorkomen van achteruitgang). 

5. Reizigers vanuit Zeist naar USP profiteren van een versnelling van 3 minuten. 

De Waterlinielijn biedt grote groepen reizigers in de regio een nieuwe verbinding die op dit moment 
nog niet in deze vorm bestaat. De beoogde reistijden geven een indruk van de te behalen reistijdwinst. 
Van dubbelstation Lunetten richting USP is +/- 7 minuten, richting Westraven +/- 6 minuten. Ter 
indicatie: de huidige reistijd van Utrecht CS naar USP via de Uithoflijn is +- 17 minuten. 

Het aantal reizigers per corridor is als volgt: USP-Zeist 10.000-18.000; USP-Lunetten/Koningsweg 
35.000; Westraven-Lunetten/Koningsweg 30.000; Merwedelijn tracé MWKZ 25.000; Merwedelijn tracé 
Papendorp 20.000, totaal 100.000 (Bron Regionaal TBOV). 

Voorkomen van achteruitgang:
Zonder de capaciteitsuitbreiding ontstaan op verschillende OV-verbindingen knelpunten als gevolg 
van autonome OV groei én door toename OV gebruik door nieuwe bewoners. Met name in de spits 
leidt dit tot langere wachttijden door volle bussen en trams. Bovendien lopen bussen vertraging op 
door opstoppingen. Ook ontstaan grotere problemen op knooppunt Utrecht CS. Reizigers kunnen 
bijvoorbeeld hun fiets niet of verder weg parkeren en er ontstaan opstoppingen bij de (trappen naar) 
tramperrons.  De reeds gesignaleerde knelpunten leiden tot toenemend reistijdverlies en 
leefbaarheidsproblemen in de stad.

Alternatieve locaties voor woningbouw

De vraag die het CPB opwerpt is of ook alternatieve locaties voor woningbouw in zicht zijn, inclusief 
kosten voor ontsluiting. 

Rijk en regio hebben in “Utrecht Nabij” vastgelegd om de verstedelijkingsopgave bij voorrang een plek 
te geven op binnenstedelijke locaties (en) nabij OV-knopen. Als deze locaties niet tot stand komen, 
dan zijn er twee mogelijke alternatieven:

1. Meer gebruik maken van regionale OV-knopen en andere binnenstedelijke locaties. In 
Uned/MIRT, REP en RSU zijn deze locaties echter al maximaal benut, conform de 
bovenstaande methodiek. Hier zijn geen significante aantallen woningen te bouwen

2. Buitenstedelijke locaties binnen of buiten de regio Utrecht. Deze locaties vragen echter om 
extra mobiliteitsmaatregelen, leiden tot meer CO2, geluid en fijnstof. Bovendien zijn deze 
locaties vaak ook niet mogelijk binnen bestaande regelgeving van Rijk en provincie (Groene 
Hart, rode contouren) of leiden tot maatschappelijke kosten in de vrom van minder 
woningaanbod op gewenste locaties en hogere woningprijzen door beperkt aanbod.

In de maatschappelijke Businesscase ‘Wiel met Spaken’ wordt het tweede alternatief wel genoemd in 
de ‘nulvariant’, maar zijn de bijbehorende kosten nog als PM opgenomen
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Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2021 nummer 103 van 
raadsleden De Pagter (VVD), Schilderman (D66), Oosters (S&S), Van Steeg (CDA), Wijmenga 
(Christen Unie), Weistra (GroenLinks), Isik (PvdA), Wiegant (SP), Van Heuven (PvdD), Van Deún 
(PVV), Bos (Stadsbelang) en El Abassi (DENK) van 12 april 2021 over ‘Afwijziging Propositie 
Groeifonds’.
De gestelde vragen zijn onderaan bijgevoegd.

Inleidend
Vorige week gaf het kabinet te kennen dat de Utrechtse propositie niet in aanmerking komt voor 
financiering uit de eerste tranche Nationaal Groeifonds. U heeft daar schriftelijke vragen over gesteld. 
Voorafgaand hechten wij er aan onze reflectie op de betekenis van deze afwijzing, in de context van 
lopende inspanningen op grote investeringsbesluiten in de regio, met u te delen.
 
Keuze voor schaalsprong: een stevig fundament 
Als stad zijn we al vele jaren bezig de grote groeiopgave waar we voor gesteld staan in goede banen 
te leiden. We hebben daartoe het concept ‘Wiel met Spaken’ en verstedelijking rond knooppunten 
ontwikkeld. Zie uw raadsbesluiten Wiel met Spaken, uitgangspunten RSU en contour IRP, en de 
raadsvoorstellen RSU en Mobiliteitsbeleid die de komende weken ter besluitvorming aan uw raad 
voorliggen. Onderzoeken als het regionaal toekomstbeeld OV, modeldoorrekeningen ten behoeve van 
het mobiliteitsplan en ontwerpstudies met barcode, helpen om ons als gemeente een eigen oordeel 
over de wenselijke ontwikkeling van de stad te vormen.
 
Besluiten over grote ruimtelijke ingrepen nemen we samen met Rijk, Provincie en U16. Hiertoe volgen 
we de formele MIRT-procedure, van onderzoek (Utrecht Nabij), naar verkenning met reservering van 
middelen (MIRT-verkenning OV en wonen) naar een definitief voorkeursbesluit richting planuitvoering. 
Inzichten en opvattingen vanuit de stad vinden in deze trajecten een plek, naast andere invalshoeken 
zoals die van partners als ProRail, NS en Rijkswaterstaat. Dit heeft geleid tot brede consensus met 
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het Rijk en in de regio over het concept wiel met spaken en de urgentie om hier eerste stappen in te 
zetten in aan de zuid- en oostflank van de stad.

Noodzaak en urgentie worden gedeeld terwijl investeringen afnemen
Besluiten vereisen echter ook forse inzet van rijksmiddelen. Het goede nieuws is dat landelijk steeds 
meer consensus ontstaat over de noodzaak en urgentie voor een schaalsprong OV in alle 
grootstedelijke regio’s. Deze is hard nodig om de woningnood, die zich juist in steden concentreert, 
het hoofd te bieden. Dit klinkt door in nationaal beleid (Nationale Omgevingsvisie, Toekomstbeeld 
OV), maar ook in oproepen van maatschappelijke partners (VNO-NCW, Bouwend Nederland).

Het slechte nieuws is dat de rijksbudgetten voor bereikbaarheid en verstedelijking de afgelopen 
decennia structureel zijn afgenomen. MIRT-middelen voor investeringen in infrastructuur nemen af, 
aardgasbaten zijn weggevallen, en subsidies voor verstedelijking (VINEX) zijn afgesloten. Ook 
structurele budgetten van de vervoersautoriteiten (in ons geval de Provincie Utrecht) voor regionaal 
OV zijn niet meegegroeid met de opgave. Bovendien is een steeds groter deel van de begroting nodig 
voor oplopende onderhoudskosten van verouderde infrastructuur.

Bron: 'Inschrijvingen Nationaal Groeifonds leggen fundamenteel probleem bloot' - 
VerkeersNetVerkeersNet

Consequentie is dat het mobiliteitssysteem in steden steeds verder uit de pas loopt met de groei, met 
name op OV en fiets. Zo is in Utrecht de start van een MIRT-verkenning enkele jaren uitgesteld. Toen 
het startbesluit van de MIRT-verkenning in 2020 viel, was al duidelijk dat scope niet toereikend is voor 
de verstedelijkingsopgave, vooral vanwege beperkt budget (380 miljoen euro) en de korte tijdhorizon 
(tot 2030). 

Groeifonds bood kans, maar scope blijkt niet geschikt
Vorig jaar diende het Nationaal Groeifonds (NGF) zich aan als een mogelijk pad naar de zo 
noodzakelijke investeringsimpuls. IenW en BZK hebben het fonds met beide handen aangegrepen, en 
de inzichten die tot dat moment zijn verzameld in de lopende MIRT-trajecten met hulp van de regio’s 
vertaald in een viertal proposities schaalsprong OV en verstedelijking. Ook Utrecht is door het Rijk 
gevraagd hierin mee te doen. In zeer korte tijd is toen een propositie samengesteld. 

Afgelopen januari is de Utrechtse propositie schaalsprong OV, samen met een aantal andere 
voorstellen dat aan de toegangspoortcriteria voldeed, door fondsbeheerders EZK en FIN doorgeleid 
naar de beoordelingsadviescommissie. Het betrof 25,5 miljard euro aan voorstellen, waarvan 16,7 

https://www.verkeersnet.nl/mobiliteitsbeleid/38137/inschrijvingen-nationaal-groeifonds-leggen-fundamenteel-probleem-bloot/
https://www.verkeersnet.nl/mobiliteitsbeleid/38137/inschrijvingen-nationaal-groeifonds-leggen-fundamenteel-probleem-bloot/
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miljard voor infrastructuurprojecten. Van die laatste groep is 2,5 miljard gereserveerd en bij betere 
onderbouwing mogelijk toegekend, ofwel 15 procent van het totaal aan infra-aanvragen.
De onafhankelijke beoordelingscommissie van het NGF heeft helaas alle ingediende proposities voor 
zover deze gericht zijn op een regionale schaalsprong OV in relatie tot de verstedelijkingsopgave 
afgewezen. In het geval van MRA en MRDH zijn specifieke onderdelen uit de propositie die primair 
nationale reistijdbaten opleveren uitgelicht. Uitsluitend deze losgekoppelde onderdelen zijn 
gehonoreerd, onder voorbehoud van extra onderbouwing. Bij de Utrechtse propositie kon deze knip 
niet gelegd worden. 

Oordeel Commissie Proposities Schaalsprong OV en Verstedelijking

MRU MRA MRDH Brainport

BBP effect Niet te bepalen Niet te bepalen 
(propositie als 
geheel)

Niet te bepalen 
(propositie als 
geheel), naar 
verwachting 
positief (Oude 
Lijn)

Niet te bepalen

Strategische 
onderbouwing

Gering tot 
gemiddeld

Gering tot 
gemiddeld 
(propositie als 
geheel), 
gemiddeld (N-Z 
lijn)

Gering tot 
gemiddeld 
(propositie als 
geheel), 
gemiddeld 
(Oude Lijn)

Gering 
(infrastructuur),

gemiddeld 
(innovatie-
programma)

Kwaliteit van het plan Gering Gering Gering Gering

Kwaliteit samenwerking 
en governance

Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Randvoorwaarden

1. Saldo 
maatschappeljke 
baten en lasten

2. Additionaliteit
3. Subsidiariteit

Niet te bepalen

Voldoet

Voldoet

Niet te bepalen

Voldoet

Voldoet

Niet te bepalen

Voldoet

Voldoet

Niet te bepalen 
(innov), voldoet niet 
(infrastructuur)

Voldoet gedeeltelijk

Voldoet   

Dit oordeel laat zich op twee manieren lezen. Enerzijds levert de beoordelingscommissie deels stevige 
kritiek op alle schaalsprong proposities, inclusief de Utrechtse. Dit oordeel valt serieus te nemen. Met 
name over zaken als innovatie, toekomstbestendigheid, adaptiviteit, aannames en verwachtingen rond 
de verschuiving van auto naar fiets en OV in stedelijke regio’s, het meten van maatschappelijke 
kosten en baten (met name de baten van woningbouw en het veronderstelde agglomeratie-effect), en 
afwegingen om tot de meest doelmatige oplossingen te komen zijn vervolgacties nodig. 

Specifiek voor Utrecht stelt de Commissie vragen bij de nadere onderbouwing van het nieuwe station 
Lunetten/Koningsweg (al dan niet met IC-status), en de mate waarin nationale netwerken en Utrecht 
Centraal worden ontlast door de lightrail voorstellen. Ook al oordeelt de commissie dat sprake is van 
een doordacht en samenhangend plan, het oordeel is niettemin dat de MKBA van de propositie op 
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verschillende aspecten tekortschiet. Deze kritiek nemen we uiteraard zeer ter harte, in de 
beantwoording van de schriftelijke vragen vindt u concrete aanknopingspunten. 

Anderzijds onderstreept de commissie juist het belang van de schaalsprong proposities, met de 
constatering dat “de omvang en de daaraan verbonden kosten van de “schaalsprongen” op het gebied 
van infrastructuur de reikwijdte en het budget van het NGF te boven gaan. Zij adviseert het kabinet om 
hiervoor in de reguliere begroting voldoende middelen uit te trekken. 

Tenslotte zien wij dat voor de onderdelen van de proposities van MRA en MRDH waar wel een 
reservering voor is opgevoerd, de indienende regionale partijen nog 50% zullen moeten bijdragen. 
Gezien de beperkte reikwijdte van budgetten van Provincies, gemeenten en vervoerregio’s, is het 
onmogelijk deze vanuit de regio te mobiliseren. Bovendien betreft het met name ingrepen in het 
nationale spoornetwerk, waarvoor het rijk zelf verantwoordelijkheid draagt.
 
Momentum kabinetsformatie aangrijpen
Het is van essentieel belang dat de neerwaartse spiraal van investeringen in bereikbaarheid en 
verstedelijking wordt omgebogen ten behoeve van woningbouw en verduurzaming van de 
mobiliteitssector. Dit vereist landelijke actie. Alle betrokken partijen zijn het eens over de richting, 
namelijk dat zonder een substantiële investering in een schaalsprong OV de verstedelijkingsopgave 
niet gerealiseerd gaat worden. Hierin is Utrecht niet uniek. 

De kabinetsformatie is dan ook een cruciaal moment. De extra impuls kan langs verschillende wegen 
vorm krijgen, zoals verhoging van middelen voor het MIRT, instelling van een verstedelijkingsfonds, of 
aanpassing van criteria van het Nationaal Groeifonds. Het is dan ook zaak om met onze partners een 
stevig en gezamenlijk lobbyproces te voeren richting de kabinetsformatie. Wij doen dit langs vier 
lijnen:

1. In de eerste plaats intensiveren we onze inzet met andere steden, via onze landelijke 
netwerken zoals de G4 en het Holland Metropool netwerk met ontwikkelaars, beleggers en 
vervoersbedrijven. Hierbij bouwen we voort op gesprekken over bekostiging van de 
verstedelijkingsopgave die we al enkele jaren met het kabinet voeren.  

2. In de Utrechtse regio heeft de propositie een impuls gegeven aan de samenwerking met 
andere belanghebbende partijen, zoals USP-partners, ontwikkelaars in het DNU-netwerk, en 
andere bedrijven en instanties. Dit netwerk willen we verder versterken zodat de boodschap 
langs verschillende lijnen de formerende partijen, TK leden en een nieuw kabinet bereikt. 

3. Een miljardeninvestering van het Rijk krijgen we alleen voor elkaar als daar een stevig 
financieel bod vanuit de regio tegenover staat. Wij zijn met de Provincie in gesprek over een 
regionale bijdrage uit onze eigen begrotingen ten behoeve van de schaalsprong.  In het 
verlengde van de investeringsstrategie RSU verkent het college op dit moment welke 
potentiële gemeentelijk dekkingsbronnen mogelijk nu en in de toekomst kunnen worden 
aangewend voor versteviging van de regionale bijdrage. Zodra hier samen met de Provincie 
voortgang op is geboekt zal het college de raad mogelijk informeren. Ook mobiliseren we 
private partijen om met hen perspectief te schetsen in hoeverre baathebbende partijen bij 
kunnen dragen aan OV-investeringen.

4. We gaan door met ons huiswerk. Samen met andere G4 regio’s blijven we in gesprek met 
ministeries en CPB over het uitvoeren van goede maatschappelijke kosten-baten analyses. In 
de regio studeren we door op fasering en dimensionering Wiel met Spaken inclusief station 
Lunetten-Koningsweg (met ProRail in de MIRT Verkenning), interactie met de A12-
spoorcorridor, en het ontlasten van de ring. Bijvoorbeeld door samen met de Provincie de 
fasering en dimensionering Merwedelijn en Waterlinielijn verder te onderzoeken. En door 
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intensief met rijksdepartementen, NS, ProRail en RWS op te trekken. Wij zullen de raad na de 
zomer nader informeren over de inhoudelijke voortgang. 

We roepen de raad op om samen op te trekken in deze lobby. Utrecht is het waard. Zonder 
investeringen in OV-bereikbaarheid kunnen we de groei van de stad onvoldoende faciliteren met alle 
impact van dien. 

Vraag 1
Hoe kijkt het college naar de kritiek van de adviescommissie?
Antwoord 1
De commissie stelt ter discussie of het groeifonds de juiste plek is om stedelijke OV-maatregelen uit te 
financieren. Wij blijven samen met IenW, BZK, Provincie en regio bij het standpunt dat investeringen 
in deze lijnen en het station noodzakelijk zijn. De commissie onderstreept dit ook in haar advies. 
Complexe infrastructurele projecten doorlopen altijd een proces van trechtering, waarin afwegingen 
van grof naar specifiek worden gemaakt. Dit is in Nederland gestold in MIRT-procedures. Veel van de 
kritiek heeft betrekking op aspecten die in een lopende MIRT-verkenning worden uitgezocht. 

Uiteraard nemen wij de kritiek serieus. Samen met ministeries, andere stedelijke regio’s, Provincie en 
Utrechtse partners analyseren we momenteel de implicaties voor nadere besluitvorming rond 
grootschalige investeringen in stedelijk OV. Met name over zaken als toekomstbestendigheid, 
adaptiviteit, aannames en verwachtingen rond de verschuiving van auto naar fiets en OV in stedelijke 
regio’s, het meten van maatschappelijke kosten en baten (met name de baten van woningbouw en het 
veronderstelde agglomeratieeffect), en afwegingen om tot de meest doelmatige oplossingen te komen 
zijn gezamenlijk lessen te leren. Specifiek voor Utrecht speelt de nadere onderbouwing van het 
nieuwe station Lunetten/Koningsweg (al dan niet met IC-status), en de mate waarin nationale 
netwerken en Utrecht Centraal worden ontlast door de lightrail voorstellen.

Tegelijk vinden wij het oordeel op sommige onderdelen ongefundeerd. Zo oordeelt de commissie dat 
alle schaalsprong OV voorstellen te optimistisch en deels onrealistisch zouden zijn. In alle 
grootstedelijke regio’s in Nederland leidt de combinatie van verstedelijking, verdichting en verschuiving 
van mobiliteitsgedag tot een onvermijdelijke keuze voor een schaalsprong OV. Dit is niet onrealistisch, 
maar juist randvoorwaardelijk voor de woningbouwopgave waar Nederland zich voor gesteld ziet. De 
commissie versmalt haar oordeel grotendeels tot reistijdbaten op nationale netwerken. De nationale 
urgentie van de woningbouwopgave en toekomstbestendige arbeidsplaatsen wordt buiten 
beschouwing gelaten. Ook is niet herkend dat lightrail een belangrijke functie heeft voor het opvangen 
van regionale reisbewegingen, wat de doorstroming op nationale netwerken bevordert. Ofwel, er zijn 
zeker uitzoekpunten om de propositie verder te verbeteren en aan te scherpen, maar de urgentie voor 
een substantiële schaalsprong OV, in welke vorm dan ook, blijft onverminderd groot. 

Vraag 2
Waarom is het college in de raadsbrief niet ingegaan op de kritiek van de adviescommissie? En is het 
college nog bereid hierop in te gaan?
Antwoord 2
Wij wilden uw raad snel informeren. Op zo’n korte termijn was het onmogelijk om een uitgebreide 
analyse van het commissieverslag uit te voeren. 

Vraag 3
Hoe hebben de partners van de Utrechtse propositie gereageerd op het rapport van de 
adviescommissie? 
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Antwoord 3
De ministeries van IenW en BZK concluderen met de Provincie en de regio dat de commissie het 
nationale belang en de urgentie van schaalsprongen OV en verstedelijking niet tot de scope van het 
groeifonds rekent. De ministeries beraden zich hoe om te gaan met de tweede tranche van het 
groeifonds. Zij zoeken daartoe contact met de regio’s om tot een goede strategie te komen. 
ProRail, NS en RWS hebben allen laten weten graag verder te willen onderzoeken hoe de 
schaalsprong zo effectief mogelijk vorm te geven, zowel ten behoeve van gezonde verstedelijking, als 
de ontlasting van de nationale netwerken.

De partners op het USP zijn teleurgesteld in het rapport van de adviescommissie. De grenzen aan de 
groei van het USP zijn in zicht en de urgentie van de propositie blijft hierom onverminderd hoog. Het 
belang van goede ontsluiting van toplocaties als het USP in nationale context lijkt maar beperkt te 
worden herkend door de adviescommissie. Tegelijkertijd zijn de partners positief gestemd over de 
integrale regionale samenwerking die aan deze propositie ten grondslag lag. Dit biedt perspectief voor 
het samen verder brengen van deze propositie richting het nieuwe kabinet. Het feit dat verschillende 
kennis & innovatie proposities (Ai Ned, Health-RI en Regmed XB), waarin enkele USP-partners 
deelnamen, wel gehonoreerd zijn vergroot het belang van infrastructurele ingrepen alleen maar. De 
OV schaalsprong is hard nodig om de groei van R&D en innovatie in de regio Utrecht te kunnen 
accommoderen.

Vraag 4
Hoe zijn de criteria voor het Groeifonds vooraf duidelijk gemaakt en hoe heeft het college hieraan 
invulling gegeven
Antwoord 4
Twee criteria zijn dominant geweest in de gehele procedure: toevoeging BBP-groei, en positieve 
MKBA. Het college heeft hier invulling aan moeten geven via vragen in het propositieformulier. Deze is 
in uw bezit. 

Vraag 5
Hoe reageert het college op het oordeel dat de MKBA van de propositie op verschillende aspecten 
tekortschiet? 
Antwoord 5
Wij hebben hier een gemengd beeld bij. Op sommige onderdelen delen we de opvatting dat de 
MKBA-aanscherping behoeft. Zo vergen de opgenomen reistijdbaten een nadere analyse. 
Daarentegen plaatst het college kanttekeningen bij het oordeel dat de agglomeratiebaten van extra 
woningbouw niet kunnen worden toegeschreven aan dit voorstel. Juist dit voorstel maakt het mogelijk 
om de beoogde verdichtingsopgave te realiseren. Dichtheid en massa dragen in de productiesfeer 
(innovatie, economie en werkgelegenheid) bij aan het versterken van het verdienvermogen van de 
Nederlandse economie. In eerdere CPB-studies zijn effecten van agglomeratie en suburbanisatie 
tussen de 0,5% en 2,0% van het bbp geraamd. We gaan graag met het CPB en SEO in gesprek hoe 
zij dit zien.

Vraag 6
Hoe reageert het college op het oordeel dat de propositie tekortschiet op toekomstbestendigheid? 
Antwoord 6
De zinsnede over toekomstbestendigheid komt terug in de reactie op alle verstedelijkingsproposities. 
Toekomstbestendigheid wordt op 2 manieren meegenomen in de beoordeling.
 Ten eerste worden de mogelijk deels blijvende gevolgen van COVID-19 genoemd. Hiervoor geldt dat 
de (middel)langetermijn gevolgen nog uiterst onzeker zijn. Het lijkt ons prematuur om onze lange 
termijn ontwikkelstrategie afhankelijk te maken van tijdelijke effecten die we in 2020 en 2021 
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waarnemen. Wij zullen wel scenario’s in beeld brengen om beter om te kunnen gaan met deze 
onzekerheden. 

Ten tweede wordt gesteld dat de propositie geen rekening houdt met trends en transities. Hierbij 
worden mobiliteits- en energietransitie, huisvesting, en klimaatadaptatie genoemd. Deze reactie 
vinden we verrassend omdat de propositie gebaseerd is op onze ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën 
(RSU2040, IRP, Utrecht Nabij) waarbij juist is gezocht naar het in samenhang antwoord geven op 
deze transities. Het is des te meer bevreemdend dat de maatschappelijke baten die we met deze 
propositie boeken op deze transities niet mee worden gerekend in de beoordeling. Daarbij lijkt juist 
uitsluitend te zijn gekeken naar (auto)reistijdwinst. 

Vraag 7
Hoe reageert het college op de kritiek dat het voorstel “nog in een prematuur stadium verkeert in 
vergelijking met de andere proposities voor schaalsprongen in het OV”? 
Antwoord 7
Wij vinden het predicaat prematuur onterecht. Sinds 2010 hebben we, samen met het Rijk, talrijke 
rapporten opgesteld voor de schaalsprong OV. Dit heeft geleid tot de start van een MIRT Verkenning, 
waarin we werken aan de noodzakelijke concretisering, om tot een voorkeursbesluit te kunnen komen. 
MRA en MRDH krijgen soortgelijk huiswerk, ook voor de delen waarvoor een reservering is gemaakt. 

Vraag 8
Op welke wijze denkt het college verbetering aan te kunnen brengen op bovenstaande punten (vragen 
5 t/m 7)? 
Antwoord 8
Wij denken aan verbetering door 

a) met ministeries (IenW, BZK, EZK, FIN) en adviesorganen helderheid te verschaffen over 
gebruik van MKBA’s voor integrale verstedelijkingsopgaven, 

b) in gesprek te gaan met nationale adviesorganen hoe toekomstbestendigheid een plek krijgt in 
de MIRT besluitvormingsprocedures,

c) in de lopende MIRT verkenning OV en wonen de Merwedelijn en Waterlinielijn als volwaardige 
oplossing mee te nemen,

d) door te gaan met eigen huiswerk over de dimensionering en fasering van het Wiel met 
Spaken.

Vraag 9
Wat ziet het college als de voornaamste verschillen tussen de propositie van de MRU en die van de 
MRA en MRDH? 
Antwoord 9
Belangrijk verschil is dat bij MRA en MRDH afgezonderde onderdelen zijn gevonden, die leiden tot 
reistijdbaten op het nationale netwerk (de N-Z lijn in MRA en de Oude Lijn in MRDH). De commissie 
constateert wel dat het ingediende voorstel een bijdrage zou kunnen leveren aan het verminderen van 
de druk op Utrecht Centraal met een positief effect op het nationale OV-systeem, mits sprake is van 
een frequente bediening van het dubbelstation Lunetten-Koningsweg met Sprinters én Intercity’s door 
NS. 

Vraag 10
Welke onderdelen van de Utrechtse propositie dragen wat het college betreft bij aan het 
hoofd(rail)netwerk? 
Antwoord 10
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Het knooppunt Utrecht Centraal maakt onderdeel uit van het hoofdrailnet. Uit analyses blijkt dat er 
knelpunten gaan ontstaan van/naar Utrecht CS. Het pakket aan maatregelen in de propositie heeft als 
doel om Utrecht Centraal te ontlasten door het (boven)regionale verkeer minder via de nationale 
netwerken af te wikkelen. Waardoor de groeiruimte van/naar Utrecht Centraal gebruikt kan worden 
voor reizigers die gebruik maken van het knooppunt in combinatie met het hoofdspoor. Station 
Lunetten Koningsweg is hiervoor een belangrijke maatregel. 
De Schaalsprong OV is een cruciaal onderdeel van het pakket aan maatregelen om lopen, fietsen en 
openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Hierdoor beperken we de groei van de auto en vermindert 
het aantal motorvoertuigen. Op de Ring Utrecht leidt dit tot meer ruimte voor het doorgaand verkeer.

Vraag 11
Welke mogelijkheden ziet het college om dit uitgangspunt te verankeren in een eventuele volgende 
propositie? 
Antwoord 11
De reactie van de Groeifondscommissie heeft duidelijk gemaakt dat het effect op het 
hoofd(rail)netwerk een centrale rol speelt in de afweging van de commissie. In een eventuele 
volgende propositie zullen we daarom de effecten op het hoofd(rail)netwerk, en dan met name 
knooppunt Utrecht Centraal, verdiepen. Als gemeente en Provincie en met alle U Ned partners 
gezamenlijk zijn en blijven we bezig met de verdere uitwerking van de Schaalsprong OV. Deze 
uitwerkingen zullen hiervoor dan ook als input dienen.

Vraag 12
Heeft het belang van dit uitgangspunt nog invloed op de inhoud van de voorstellen, bijvoorbeeld op 
het toevoegen van extra spoorlijnen of stations (zoals het spoor naar Breda)? 
Antwoord 12
Er is nu geen aanleiding om extra spoorlijnen of stations op te voeren. De afgelopen jaren is in 
verschillende trajecten breed onderzoek gedaan naar oplossingsrichtingen voor de opgave waar de 
regio voor staat, bijvoorbeeld het (regionaal) Toekomstbeeld OV en Utrecht Nabij. Het wiel met 
spaken met station Lunetten Koningsweg als belangrijke schakel is hierin naar voren gekomen als 
effectieve maatregel gegeven de opgaven waar de regio voor staat.

Vraag 13
Welke methode om (economische) baten van woningbouw mee te nemen in de MKBA is gebruikelijk 
in de onderbouwing van (andere) proposities in samenwerking met Rijkswaterstaat en de relevante 
ministeries? 
Antwoord 13
De recente MIRT-MKBA’s in opdracht van Rijkswaterstaat zijn sterk op reistijdbaten gericht. 
Standaarden van andere ministeries zijn bij ons niet bekend. We gaan in gesprek met CPB en SEO 
over een juiste berekening van maatschappelijke baten van woningbouw.

Vraag 14
Hoe reageert het college op het oordeel dat de MKBA voor wat betreft de agglomeratiebaten 
“overschat lijkt”? Op basis waarvan heeft het college de baten van woningbouw opgeteld bij de baten 
van OV? 
Antwoord 14
Agglomeratiebaten treden op bij de propositie op twee vlakken: door verbeterde bereikbaarheid, en 
door verdichting. Door de aanleg van infrastructuur treden er reistijdbaten op. Dit zijn de directe 
effecten. Wanneer dankzij de verbeterde bereikbaarheid het vestigingsklimaat van een regio gunstiger 
wordt en nieuwe bedrijven zich er willen vestigen, is dat een indirect effect. Dit effect wordt binnen een 
MKBA voor infrastructuur agglomeratieeffect genoemd. Als een volwaardige MKBA wordt opgesteld, 
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wordt over de berekende reistijdbaten gemiddeld 15% indirect effect/agglomeratiebaten gerekend. In 
een maatschappelijke businesscase hoeft dit niet expliciet te worden meegenomen. Daarnaast treden 
agglomeratiebaten op bij verdichting van de woningbouw. Grootschalige gebiedsontwikkeling binnen 
de bestaande stad leidt tot meer woningen per vierkante kilometer. Dichtheid en massa dragen in de 
productiesfeer (innovatie, economie en werkgelegenheid) bij aan het versterken van het 
verdienvermogen van de Nederlandse economie. Voor de Maatschappelijke businesscase is gebruik 
gemaakt van de CPB-publicatie ‘Stad en land’ uit 2010. Uit deze studie volgt dat de productiviteit in 
een stad met ongeveer 0,2 procent groeit als het aantal huishoudens met 10 procent toeneem. 
In de propositie is de nadruk gelegd op de agglomeratiebaten door verdichting, terwijl de commissie 
enkel kijkt naar de agglomeratievoordelen door verbeterde bereikbaarheid. De agglomeratiebaten 
door verdichting zijn in onze propositie ongeveer het viervoudige van de agglomeratiebaten door 
verbeterde bereikbaarheid.  

Vraag 15
Maakt het college in andere samenwerking met het Rijk ook gebruik van MKBA’s en op welke wijze 
worden deze beoordeeld door het Rijk? In hoeverre was dit plan niet opgesteld volgens de gangbare 
eisen op dit vlak? 
Antwoord 15
De gemeente Utrecht maakt beperkt gebruik van MKBA’s. De meest voorkomende situaties zijn dat in 
samenwerkingsprogramma’s in relatie tot infrastructuur met het Rijk, zoals in het U Ned programma. 
Het opstellen van dergelijke MKBA’s vindt in beginsel plaats in lijn met ‘Werkwijzer MKBA bij MIRT-
verkenningen’ van Rijkswaterstaat. 
Voor de propositie schaalsprong OV en verstedelijking is door het onderzoeksbureau Decisio een 
zogeheten maatschappelijke businesscase (soort mini-MKBA) opgesteld. Dit is een analyse op 
hoofdlijnen. Volgens dezelfde richtlijnen en uitgangspunten als een Maatschappelijke Kosten Baten 
Analyse. Deze methodiek is door hetzelfde onderzoeksbureau toegepast op de schaalsprong 
proposities in MRDH, MRA en Eindhoven. Het bureau is door het ministerie van I&W gevraagd om de 
geleerde lessen en aandachtspunten op te stellen voor de ontwikkeling van een methodiek om de 
MKBA-richtlijnen toe te passen op een meer integrale opgave die de schaalsprong OV behelst 
(mobiliteit, wonen, werken, leefbaarheid). 

Vraag 16
Met welke strategie is er vooraf gekeken naar het opnemen van de BBP baten in de propositie? 
a. Hoe reageert het college op het oordeel van SEO dat het "bbp-effect aanzienlijk kleiner is dan de 
investering"?
b.  Het voorstel van de MRA wordt op het deel ‘oude lijn’ qua onderbouwing op de bijdrage aan het 
bbp-effect deels beter beoordeeld. Welke lessen acht het college dat daar uitgetrokken zouden 
kunnen worden?
Antwoord 16
Het doel was om een zo integraal mogelijke blik te verschaffen op de BBP baten van de propositie. Dit 
is gedaan door de BBP baten te berekenen voor zowel de toename van verstedelijking en verdichting, 
het vergroten van infrastructureel kapitaal en de groei van innovatie en R&D-activiteiten in de regio. 
De baten voor verdichting waren onderdeel van de MKBA van Decisio. Voor de baten t.a.v. 
infrastructureel en R&D-kapitaal is een berekening uitgevoerd op basis van gangbare 
multipliereffecten uit de economische theorie. Hierbij zijn de voorgestelde infrastructuur investeringen 
(ca. 2.5 miljard) en de toename van R&D-kapitaal (4000 R&D-banen op Utrecht Science Park) als 
basis genomen. Het nadeel van deze berekening is dat er geen rekening gehouden wordt met 
gemiste groei elders, wat bij een volwaardige MKBA wel het geval is. 
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a. Het college is verbaasd over deze zienswijze en gaat in gesprek met het SEO over de 
benaderingswijze en kwalificeringen van het SEO. Het SEO heeft de reistijdeffecten uit de MKBA 
genomen en daar een bbp-effect aan gekoppeld. Hierbij is het SEO voorbijgegaan aan de positieve 
effecten van groei R&D (op USP) en verstedelijking. Ook de effecten op het hoofdwegennet lijken niet 
te zijn beschouwd. Het lijkt er dus op dat de SEO enkele onderdelen uit de impactanalyse van de 
propositie (zoals bij vraag 16 toegelicht) niet beoordeeld heeft.

b. De commissie komt voor MRA op positief oordeel voor NZ-lijn op basis van Ontwikkelagenda 
Toekomstbeeld OV. Volgens dit stuk is doortrekking een cruciale, randvoorwaardelijke ingreep. Voor 
volmaken ring verwacht CPB nauwelijks reistijdwinst.

Voor MRDH stelt ze: Het onderdeel ‘Oude Lijn’ heeft volgens de analyse van het CPB individueel de 
hoogste toegevoegde waarde op het bbp per geïnvesteerde euro. Met name de te verwachten 
reistijdbaten wanneer geïnvesteerd wordt in dit stuk infrastructuur gaan omhoog, en heeft effect in het 
gehele mobiliteitsnetwerk (dus verder dan de Oude Lijn alleen). De Oude Lijn is de ruggengraat van 
deze regio (en zelfs breder in de Randstad) en kan daarmee ook een positieve bijdrage leveren aan 
de toename in agglomeratie-effecten, door betere bereikbaarheid en nabijheid.

Bij de beoordeling van Utrecht staat: Slechts een beperkt deel van de reistijdbaten komt tot uiting in 
bbp, een aanzienlijk deel van de baten zijn maatschappelijke baten (zie paragraaf 3.2). Onze 
conclusie is dat het BBP-effect is vernauwd tot reistijdbaten op het nationale netwerk. Dat lijkt in 
tegenspraak te zijn met het eigen uitgangspunt van het CPB om naar brede welvaart te kijken. 
Wij trekken hieruit de les dat extra aandacht nodig is voor het isoleren van BBP-effecten van 
verschillende onderdelen van de propositie. Tegelijk gaat het college het gesprek aan met 
Rijksdepartementen en adviesorganen hoe BBP-effect en maatschappelijke baten beter te 
onderbouwen op een manier die recht doet aan de breedte van de opgave.

Vraag 17
Hoe reageert het college op het oordeel van SEO dat woningen en arbeidsplaatsen ook 
binnenstedelijk gebouwd kunnen worden “met veel beperktere investeringen in het OV”?
Antwoord 17
De zinsnede over het oordeel van SEO wordt in het rapport niet nader onderbouwd. Wij zijn benieuwd 
naar het oordeel van SEO op welke locaties en op welke wijze dit mogelijk is, en wat het effect van die 
keuze zou zijn op de ‘gehele barcode’. In de ontwikkelstrategie van de concept-RSU2040 zetten we, 
conform de door de raad vastgestelde uitgangspunten, in op het maximaal uitnutten van 
binnenstedelijke locaties. Uiteraard binnen de randvoorwaarden die gesteld worden aan groen, 
openbare ruimte, leefbaarheid, sport, voorzieningen, klimaatadaptatie energietransitie. In de concept-
RSU2040 noemen we dat ‘de gehele barcode’. 
De afgelopen jaren en ook de komende jaren hebben aangetoond dat we daar ver mee komen, maar 
ook dat er grenzen zijn aan verdere binnenstedelijke ontwikkeling zonder extra OV-ingrepen. Onder 
andere de MER-beoordeling van de Merwedekanaalzone heeft aangetoond dat er een grens is aan de 
toevoeging van wonen en werken zonder extra OV-investeringen. 

Vraag 18
Hoe reageert het college op de kritiek dat niet is aangetoond dat sprake is van de meest geëigende en 
kostenefficiënte (sobere en doelmatige) oplossing? 
Antwoord 18
De Groeifonds commissie levert dezelfde kritiek op de voorstellen van de MRA en de MRDH. De 
Groeifonds commissie wijst er daarbij op dat de scope van de projecten niet tot stand is gekomen na 
een afweging van alternatieven in een MIRT Verkenning. Wij erkennen dat deze stap nog gezet moet 
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worden in de lopende MIRT Verkenning OV en wonen. Voor de aanvraag van het groeifonds is een 
inschatting gemaakt van de benodigde investeringen op basis van aannames over de meest 
geëigende en kostenefficiënte oplossing. Op basis van voorgaande studies, onder andere voor het 
mobiliteitsplan en het Regionaal Toekomstbeeld OV, is er een beeld ontstaan van potentiële 
reizigersaantallen. Deze reizigersaantallen zijn meer dan passend voor een lightrailoplossing. 

Vraag 19
Wat is de reden dat er nog geen afspraken zijn gemaakt met NS en regionale vervoerders over 
bediening van het station Lunetten/Koningsweg? 
Antwoord 19
Er zijn verschillende stappen nodig om afspraken te maken over de bediening van station 
Lunetten/Koningsweg. Een eerste stap is gezet door uitbreiding van station Lunetten/Koningsweg te 
identificeren als potentiële maatregel ter ontlasting van Utrecht Centraal, om de bereikbaarheid van 
USP te verbeteren en extra verstedelijkingslocaties mogelijk te maken aan de zuidoostkant van de 
stad. Dit is gebeurd bij het BO-MIRT besluit de MIRT Verkenning OV en Wonen op te starten 
(november 2019) en het BO MIRT-besluit om het verdiepende gebiedsonderzoek USP-
Lunetten/Koningsweg uit te voeren (december 2020).  Via de MIRT Verkenning gaat ProRail de 
maatregel verder onderzoeken en moet de effectiviteit van de maatregel op de gestelde doelen 
worden aangetoond.  

Om afspraken te maken over de bediening is daarnaast een afweging nodig in het bredere landelijke 
netwerk. Recent is het Landelijke Toekomstbeeld OV vastgesteld, waarover wij u onlangs hebben 
geïnformeerd. In dat kader is het BO-MIRT besluit (november 2020) genomen om een studie te 
starten op de ontwikkeling van de spoorcorridor Utrecht – Arnhem – Ruhrgebied. Hierin wordt station 
Lunetten/Koningsweg als nieuw knooppunt meegenomen. Op basis van de resultaten maken rijk en 
regio afspraken over eventuele doorontwikkeling van dit station. Het Rijk maakt vervolgens – na 
overleg met de regiopartijen – afspraken met NS over de bediening. Vooruitlopend hierop zijn wij 
intensief in gesprek met NS en ProRail over de meest geëigende dimensionering en bediening van 
het station.

Vraag 20
Hoe reageert het college op de kritiek van de adviescommissie (p. 48) en het CPB (p. 63) dat het plan 
is gebaseerd op het eigen vervoersmodel van Utrecht, dat is ingegeven door “expert judgement” en 
niet gevalideerd en “peer reviewed” is? 
a. Welke mogelijkheden ziet het college om het Utrechtse verkeersmodel te laten peerreviewenof het 
op andere wijzen verder in lijn te brengen met Haagse standaarden?
b. Waarom heeft het college het verkeersmodel NRM niet gebruikt en de berekening niet laten toetsen 
door Rijkswaterstaat?
Antwoord 20
Het basismodel dat ten grondslag ligt aan de diverse studies, Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU), is 
gevalideerd en ‘peer reviewed’ door regionale partners (Provincie, RWS). Alle documentatie is 
beschikbaar via de website van de gemeente Utrecht ( https://www.utrecht.nl/bestuur-en-
organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/onderzoek-over-utrecht/verkeerscijfers/ ).

a. Het Utrechtse verkeersmodel werkt met toekomstscenario’s waarbij ook scenario’s ‘in lijn met de 
Haagse standaarden’ (Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving van het CPB) kunnen worden 
toegepast. Hiermee schetsen we een bandbreedte waarbinnen de mobiliteit zich kan ontwikkelen.
Voor iedere studie verfijnen we de uitgangspunten voor de lokale actuele situatie (bijvoorbeeld de 
ruimtelijke vulling en parkeren), passend bij het doel van het project en gebaseerd op het basismodel 
en dus de landelijke scenario’s. Bij iedere studie is een verantwoording beschikbaar waarom keuzes 

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/onderzoek-over-utrecht/verkeerscijfers/
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/onderzoek-over-utrecht/verkeerscijfers/
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zijn gemaakt. Over de keuzes die voor het mobiliteitsplan zijn gemaakt, is Rijkswaterstaat 
geïnformeerd. Wij zijn hierover goed in gesprek. Voor de uitwerkingen die lopen binnen het 
programma U Ned, met een sterk raakvlak met de groeifonds propositie, maken Rijk en Regio 
afspraken over toe te passen uitgangspunten in het verkeersmodel.
 
b. De onderbouwing van de groeifondspropositie is gebaseerd op bestaande onderzoeken ten 
behoeve van het mobiliteitsplan Utrecht. Deze onderzoeken vragen een detailniveau wat het NRM niet 
heeft, VRU is hiervoor het geëigende instrument. Ook in het programma U Ned wordt ten behoeve van 
de MIRT Verkenning en de mobiliteitsstrategie gebruik gemaakt van het VRU-model. Rijkswaterstaat 
is hier intensief bij betrokken.
 
Vraag 21
Uitgaande van de analyses van TNO, hoe sluit de propositie van Utrecht hierop aan? 
Antwoord 21
Zie de beantwoording van vraag 6: De propositie van de regio Utrecht is gebaseerd op onze 
ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën (RSU2040, IRP, Provinciale Omgevingsvisie, Utrecht Nabij) 
waarbij juist is gezocht naar het in samenhang antwoord geven op deze transities. Het is des te meer 
bevreemdend dat de maatschappelijke baten die we met deze propositie boeken op deze transities 
niet mee worden gerekend in de beoordeling. Daarbij lijkt juist uitsluitend te zijn gekeken naar 
reistijdwinst.

Vraag 22
Op basis waarvan heeft het college de “optimistische aannames over de ‘modal shift van auto naar 
OV” gedaan? Past dit binnen de trendanalyses van de TNO?
Antwoord 22
De aannames over de modal split zijn gebaseerd op:

1. monitor mobiliteit van de gemeente Utrecht, de trend vanuit tellingen en CBS-onderzoek 
(Ovin/Odin) laat al jaren deze verschuiving zien.

2. het onderzoek ‘Mobiliteit in stedelijk Nederland’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 
(KiM) laat vergelijkbare ontwikkelingen zie.n

Vraag 23
Welke stappen onderneemt het college reeds in het organiseren van deze bijdrage voor een volgende 
propositie, zowel binnen als buiten het groeifonds?
Antwoord 23
Wij verkennen op dit moment samen met de Provincie hoe tot een versteviging van de regionale 
bijdrage voor cofinanciering van de propositie kan worden gekomen. Voor de eigen gemeentelijke 
begroting legt het college hierbij een relatie met de lopende bespreking over de Voorjaarsnota 2021. 
In het verlengde van de investeringsstrategie RSU verkent het college op dit moment welke potentiële 
gemeentelijk dekkingsbronnen mogelijk nu en in de toekomst kunnen worden aangewend voor 
versteviging van de regionale bijdrage. Het college streeft ernaar om de raad zo snel mogelijk over 
deze gesprekken met de Provincie en de financiële keuzes in de Voorjaarsnota 2021 te informeren.  

Vraag 24
Hoe gaat het college om met de aanmerkingen op het voorstel?
Antwoord
Zie vraag 25.

Vraag 25
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Op basis waarvan denkt het college aan deze drie voorwaarden te kunnen voldoen bij een 
hernieuwde aanvraag voor aanleg van de twee tramlijnen?

Antwoord 25
Het perspectief om bij een volgende tranche wel in aanmerking te komen voor een toekenning van het 
NGF is beperkt, om drie redenen: de interpretatie van de commissie over de randvoorwaardelijkheid 
van de schaalsprong OV voor het verdienvermogen van NL, de oproep om aandacht binnen de pijler 
ook te gaan richten op digitalisering, energietransitie en waterinfrastructuur, en de relatief beperkte 
omvang van middelen ten opzichte van de ingediende voorstellen.
Wij beraden ons met de ministeries van IenW en BZK op de kansen en mogelijkheden voor een 
tweede tranche met de vraag of indiening van infra-investeringen ten behoeve van verstedelijking 
geschikt is voor het NGF. Deels zal dit afhangen van de uitkomst van gesprekken met CPB en SEO 
over de toepassing van MKBA’s voor woningbouw en de toegekende baten op het gebied van 
agglomeratiekracht. Belangrijkste succesfactor zal zijn of de commissie en het kabinet bereid zijn 
verstedelijkingsbaten volwaardig in de criteria van het groeifonds op te nemen.

Vraag 26
Voor welk onderdeel of welke onderdelen van de huidige propositie ziet het college ruimte om een 
eventuele volgende aanvraag te doen?
Antwoord 26
Wij werken samen met U Ned partners verder aan de uitwerking van de Schaalsprong OV. De 
resultaten van deze uitwerkingen zullen leidend zijn voor een volgende aanvraag. Op dit moment zien 
wij ruimte om voor alle onderdelen een volgende aanvraag te doen.

Vraag 27
Welke andere mogelijkheden ziet het college om een Rijksbijdrage te organiseren? 
Antwoord 27
In het Mobiliteitsfonds van het Rijk, onderlegger van het MIRT, is structureel te weinig geld 
beschikbaar om te investeren in onze bereikbaarheid, en daarmee om onze woningbouwopgave op te 
vangen, onze leefkwaliteit te verbeteren en ons verdienvermogen op peil te houden. In de periode 
2005-2034 zal het aandeel verkeer en vervoer in de Rijksbegroting dalen van 1 naar 0,6 procent. 
Afgezet tegen het BBP betekent dit dat er jaarlijks 3 miljard minder beschikbaar is vanuit de 
Rijksbegroting. Tot 2010 werd deze neerwaartse trend gecompenseerd door inkomsten uit de 
aardgasbaten, ingezet voor infrastructuur. Hier is geen aanvulling of compensatie voor in de plaats 
gekomen (zie figuur uit de inleiding). Bovendien neemt de onderhoudsopgave een steeds groter deel 
in van de Rijksbegroting voor infrastructuur. De nationale verstedelijkingsoperatie vraagt daarom extra 
middelen van het volgende kabinet die ruimte kunnen maken voor de noodzakelijke 
investeringsagenda. Voor de belangrijkste verstedelijkingslocaties in de G4 plus Eindhoven is in totaal 
15,6 miljard euro nodig, ofwel omstreeks 1,5 miljard euro per jaar. 

De extra impuls kan langs verschillende wegen vorm krijgen, zoals verhoging van het MIRT, instelling 
van een verstedelijkingsfonds, of aanpassing van criteria van het Nationaal Groeifonds. Wij pleiten 
richting formatie voor een forse integrale, en bij voorkeur ontschotte, publieke investeringsimpuls van 
het Rijk in de verstedelijkingsopgave (bijvoorbeeld in de vorm van een Verstedelijkingsfonds) gericht 
op wonen, mobiliteit en groen in lijn met de investeringsstrategie van de RSU. Deze middelen borgen 
daarmee o.a. het doorzetten van de Woningbouwimpuls, het Volkshuisvestingsfonds, uitbreiding van 
MIRT-middelen en een stevige Rijksbijdrage voor groen. Een andere mogelijkheid is het introduceren 
van beprijzing van mobiliteit (bijvoorbeeld door een cordonheffing op de ring Utrecht). Veel steden in 
het buitenland zoals Stockholm en Oslo kennen een dergelijk systeem, waarmee duurzaam gedrag 
beloond wordt en investeringen in fiets en OV mogelijk worden gemaakt. Linksom of rechtsom, zonder 
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een investeringsimpuls moet de woningbouwopgave en het realiseren van extra arbeidsplaatsen 
stevig worden afgeschaald, evenals de ambities voor gezond stedelijk leven.

Vraag 28
Welke gevolgen heeft deze beoordeling voor die inzet?
Antwoord 28
Er is een risico dat schaalsprong OV, zoals de Utrechtse propositie, niet in aanmerking komen voor 
tweede tranche groeifonds. Een ander risico is dat het oordeel van de commissie bij de landelijke 
politiek leidt tot een onderschatting van de urgentie en randvoorwaardelijkheid van de schaalsprong 
OV voor het realiseren van de groeiopgave. Wij willen deze risico’s ondervangen door te blijven 
focussen op de urgentie, noodzaak en onderbouwing die breed voor handen is om landelijk een 
investeringsimpuls schaalsprong OV te mobiliseren.

Vraag 29
Welke mogelijkheden ziet het college om toch een positieve bijdrage te leveren aan de verstedelijking 
en mobiliteitsopgave in de regio?
Antwoord 29
Wij gaan vol door met het MIRT-proces en planvorming met rijk en regio, en het huiswerk dat bij deze 
planvorming hoort. Daarnaast mobiliseren we een eigen regionale bijdrage als cofinanciering voor 
nationale investeringen, en gaan we met potentiële baathebbers in gesprek over een eventuele 
bijdrage. Ook intensiveren we onze gezamenlijke inzet met andere steden via onze landelijke 
netwerken, en versterken we ons regionale netwerk van belanghebbende partijen. Dit alles moet 
voldoende vertrouwen geven dat de regio klaar is voor de grote verstedelijkingsoperatie waar met het 
rijk consensus over is, inclusief de randvoorwaardelijke schaalsprong OV.

Vraag 30
Hoe veel (ambtelijke) capaciteit heeft het college voor deze lobby en inzet? Hoe verhoudt dit zich met 
de MRA en MRDH?
Antwoord 30
Toen duidelijk werd dat het ministerie van I&W een propositie in zou dienen bij het groeifonds t.b.v. de 
noodzakelijke schaalsprong OV in de regio Utrecht, is vanuit gemeente en Provincie Utrecht een team 
ingericht van mensen die aan dit traject hebben bijgedragen vanuit verschillende expertises 
(economie, bereikbaarheid, RO, public affairs, woordvoering en communicatie). Een vergelijking met 
MRDH of MRA is lastig te maken, aangezien dit regionale samenwerkingsverbanden zijn van 
meerdere gemeenten, Provincies en vervoersregio’s. We bezinnen ons op wat we in huis moeten 
hebben om goed gesteld te staan voor het verwerven van rijksinvesteringen.

Vraag 31
Kan het college inzichtelijk maken hoe de planning voor een hernieuwde aanvraag eruitziet?
Antwoord 31
Een hernieuwde aanvraag zal volgens de huidige procedure voor 1 oktober ingediend moeten zijn. 
Uiteraard kan een lopende kabinetsformatie nog wijzigingen aanbrengen in scope, procedure en 
omvang van het fonds. Een besluit of er een hernieuwde aanvraag volgt, nemen we met U Ned 
partners zijnde ministeries van IenW, BZK en EZK, Provincie en U16, met medewerking van RWS, 
ProRail en NS (zie vraag 32).

Vraag 32
Zijn er met de partners van de Utrechtse propositie al afspraken gemaakt over het vervolg? Zo ja, 
welke?
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Antwoord 32
We zijn met U Ned partners in gesprek of en hoe een kansrijke volgende indiening gedaan kan 
worden. Daarnaast gaan we door met MIRT-planproces, studeren we als stad en Provincie door op 
samen OV versnellen, en bouwen we verder aan sterke allianties (zie vraag 29).

Vraag 33
Het college staat op het punt om raadsvoorstellen over de Ruimtelijke Strategie Utrecht en het 
Mobiliteitsplan aan de raad voor te leggen. Welke gevolgen heeft deze afwijzing voor deze beide 
plannen, zowel inhoudelijk als voor het traject van besluitvorming van de beide plannen?
Antwoord 33
Voor de investeringsopgave van de RSU en het Mobiliteitsplan heeft Utrecht hoe dan ook rijkssteun 
nodig om de ambities richting 2040 blijvend te kunnen realiseren. Die ambities blijven staan, ook nu 
we bij eerste ronde van het groeifonds nog geen resultaat hebben geboekt. Daarbij weten we ons 
gesteund door het advies van de commissie dat onze plannen doordacht en samenhangend zijn, bij 
de overweging dat de woningbouw bij de beoordeling geen gewicht in de schaal legde maar wel zeer 
aansluit bij rijksopstelling en bij de constatering dat het groeifonds onvoldoende soelaas biedt voor de 
verstedelijkingsopgave waarvoor het nieuwe kabinet middelen zal moeten vinden.

Vraag 34
Hoe ziet het college de voortgang op de ambities op het gebied van bereikbaarheid en woningbouw in 
Utrecht voor zich? Zijn er consequenties voor bestaande ruimtelijke projecten?
Antwoord 34
Op korte termijn zal dit besluit beperkt effect hebben op de ruimtelijke projecten die in uitvoering zijn 
(harde plancapaciteit). De aanvraag is bedoeld om ook op langere termijn voldoende nieuwe plannen 
toe te kunnen voegen met voldoende kwaliteit en om bestaande plannen, zoals Merwedekanaalzone, 
met de geambieerde omvang te kunnen realiseren. Vertraging in de besluitvorming over de 
noodzakelijke investeringen in mobiliteitsvoorzieningen zal leiden tot vertraging in de beschikbare 
woningbouwcapaciteit op termijn. Deze analyse wordt ondersteund door de reactie van het 
Development Network Utrecht (DNU) op de groeifondsaanvraag: “Het is nu urgent om stevig te 
investeren in de schaalsprong van het OV in de regio. Alleen dan kunnen we onze plannen 
waarmaken om de volgende stap te zetten. […]. Ook liggen er kansen om met deze lijnen in de 
toekomst andere delen van Utrecht beter te ontsluiten.”  

Vraag 35
Op welk moment heeft het college besloten om samen met de regio een propositie in te dienen?
Antwoord 35
Het is het ministerie van IenW dat de regio heeft uitgenodigd om samen een propositie voor de 
Utrechtse regio in te dienen. Deze uitnodiging bereikte het college in de tweede helft van september. 
Kort daarop heeft het college samen met Provincie en U16 besloten hierin mee te gaan. 1 oktober was 
de deadline voor het indienen van de propositie.

Vraag 36
Wat is de reden dat andere marktpartijen zoals bijvoorbeeld de partijen die actief zijn op het science 
park niet eerder betrokken zijn?
Antwoord 36
Marktpartijen zijn op verschillende manieren en in verschillende fases betrokken bij de totstandkoming 
van en communicatie rond de propositie. Voor het Utrecht Science Park geldt dat de stichting Utrecht 
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Science Park als coördinator optreedt voor de inzet van haar achterban. De stichting USP is 
vroegtijdig geïnformeerd over het voornemen om de propositie op te stellen en vervolgens betrokken 
bij de inhoud van het voorstel. De waarde van de kennis- en marktpartijen op het USP voor de ‘BV 
Nederland’ is op deze manier in feiten en cijfers geland in het voorstel. De groeifonds-propositie hangt 
inhoudelijk samen met de RSU2040. Bij de totstandkoming daarvan zijn de vastgoed-marktpartijen, 
verenigd in het Development Network Utrecht (DNU) actief betrokken. Omdat deze partijen geen 
actieve rol hebben in de aanleg en beheer van OV-lijnen en stations zijn deze partners wel 
geïnformeerd, maar hadden ze geen actieve rol bij het opstellen van de aanvraag. Het DNU heeft de 
aanvraag ook ondersteund middels een brief en communicatie-uitingen. 

Vraag 37
Wanneer werd duidelijk dat ook infrastructuurprojecten konden meedingen?
Antwoord 37
Infrastructuur is vanaf de eerste bekendmaking van het kabinet over de instelling van het Nationaal 
Groeifonds als één van de drie pijlers benoemd.

Vraag 38
Wanneer kreeg het college het advies van de adviescommissie onder ogen?
Antwoord 38
Er is door de commissie niet over de inhoud van hun advies met het college gecommuniceerd. Wij 
kregen het advies dan ook te zien op het moment van publicatie van de kamerbrief op 9 april jl..

Vraag 39
Welk extra “huiswerk” denkt het college te moeten doen om wel voor een bijdrage in aanmerking te 
komen?
Antwoord 39
Ten eerste zal het college de effectiviteit van de maatregelen op het landelijk en regionaal OV en 
wegennet verder in beeld brengen samen met de U Ned partners. Samen met de Provincie voeren we 
onder andere de studie “Samen OV versnellen in Utrecht” uit. De fasering en dimensionering van de 
Merwedelijn, de Waterlinielijn en het station in relatie tot het bredere netwerk wordt hier verder 
onderzocht door diverse onderzoeken naar inpasbaarheid, netwerkeffecten en vervoerwaarden. We 
informeren u voor de zomer uitgebreider over de aanpak en na de zomer over de resultaten.
Daarnaast breiden we de MKBA uit. We gaan een onderscheid maken in de MKBA voor baten van 
infrastructuur en van woningbouw. Voor het infrastructuurdeel brengen we de MKBA in lijn met de 
‘Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen’ van Rijkswaterstaat. Voor het woningbouwdeel gaan we 
het nul-alternatief scherper vaststellen, waarbij we duidelijk maken hoeveel woningbouw er door de 
aanleg van de betreffende infrastructuur extra mogelijk is. Daarnaast gaan we – bij voorkeur 
gezamenlijk met de MRDH, MRA en gemeente Eindhoven - proactief in gesprek met CPB en SEO 
hoe zij de maatschappelijke baten van verdichting, die er volgens diverse CPB-studies zijn, terug 
willen zien in een MKBA.

Vraag 40
Welke lessen trekt het college uit dit traject voor dergelijke aanvragen in de toekomst?
Antwoord 40
We zullen samen met triple helix partijen in de regio blijven bouwen aan een scherp verhaal van onze 
betekenis voor de BV Nederland. Dit verhaal moeten we ook continu toetsen bij landelijke partijen en 
planbureaus, om daarbij nog beter aansluiting te zoeken bij de interpretatie van de criteria van het 
betreffende fonds. Daarbij zullen we blijven investeren in relatie en samenwerking met Rijk en daarin 
oog houden voor de verschillende belangen en invalshoeken van de verschillende departementen.
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Vraag 41
Kan het college delen welke vragen schriftelijk zijn gesteld over de Utrechtse propositie en hoe daarop 
is geantwoord? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 41
Ja, dat is mogelijk. In de bijlage vindt u de beantwoording van het ministerie van IenW op de diverse 
rondes met schriftelijke vragen die door commissie en CPB zijn gesteld. Deze beantwoording is in 
nauwe samenwerking met Provincie en gemeente opgesteld. 

Vraag 42
Is het college bereid de geheimhouding op de propositie op te heffen en deze te publiceren?
Antwoord 42
Dit is reeds gebeurd op 16 april jl.

Vraag 43
Is het college bereid deze schriftelijke vragen zo snel mogelijk te beantwoorden zodat er op zo kort 
mogelijke termijn een raadsdebat kan plaatsvinden?
Antwoord 43
Hier is met deze beantwoording aan voldaan.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,
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Schriftelijke vragen Afwijzing 
Propositie Groeifonds
12 april 2021

Vragen:
Op vrijdag 9 april ontving de raad de Raadsbrief Propositie Nationaal Groeifonds. 
Hierin bericht het college over de afwijzing van de Utrechtse propositie voor het 
Nationaal Groeifonds (NGF). Het kabinet stuurde hierover vrijdag een brief naar de 
Tweede Kamer.
De fracties VVD, D66… zijn teleurgesteld in de afwijzing van de Utrechtse propositie. 
Het college geeft aan dat er nog “huiswerk” is te doen, geeft de huidige inzet nog niet 
op en geeft aan dat de uitkomst “een belangrijke opmaat [is] naar een besluit tot 
investering in de Utrechtse schaalsprong OV door de formerende partijen”.
Het rapport van de adviescommissie Nationaal Groeifonds is echter uiterst kritisch 
over het Utrechtse voorstel. De fracties hebben daarom de volgende vragen.
Algemeen
1. Hoe kijkt het college naar de kritiek van de adviescommissie?
2. Waarom is het college in de raadsbrief niet ingegaan op de kritiek van de
adviescommissie? En is het college nog bereid hier op in te gaan?
3. Hoe hebben de partners van de Utrechtse propositie gereageerd op het rapport 
van de adviescommissie?
4. Hoe zijn de criteria voor het Groeifonds vooraf duidelijk gemaakt en hoe heeft het 
college hieraan invulling gegeven?
Over de propositie
De adviescommissie hanteert vier criteria voor de beoordeling van voorstellen. Deze 
worden beoordeeld in vier scores: “zeer goed”, “goed”, “gemiddeld” of “gering”. 
Voorstellen dienen tenminste als “gemiddeld” over de criteria te scoren om 
meegenomen te kunnen worden in de eindafweging en het advies aan het kabinet.
Voor het Utrechtse voorstel zijn de vier criteria als volgt beoordeeld:
 Effect op nationaal inkomen: “niet te bepalen”
 Strategische onderbouwing: “gering tot gemiddeld”
 Kwaliteit van het plan: “gering”
 Samenwerking en governance: “gemiddeld”
Daarmee scoort de propositie ten opzichte van de voorstellen van de MRA en de 
MRDH enigszins slechter. Voor die voorstellen wordt wel voor een deel geld 
gereserveerd. De adviescommissie heeft voor de beoordeling ook advies 
ingewonnen bij Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en het Centraal Planbureau 
(CPB). De volgende vragen gaan over diverse kritiekpunten in het rapport van de 
adviescommissie.
5. Hoe reageert het college op het oordeel dat de MKBA van de propositie op 
verschillende aspecten tekort schiet?
6. Hoe reageert het college op het oordeel dat de propositie tekort schiet op
toekomstbestendigheid?
7. Hoe reageert het college op de kritiek dat het voorstel “nog in een prematuur 
stadium verkeert in vergelijking met de andere proposities voor schaalsprongen in 
het OV”?
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8. Op welke wijze denkt het college verbetering aan te kunnen brengen op 
bovenstaande punten (vragen 5 t/m 7)?

De voorstellen van de MRA en de MRDH worden deels positief beoordeeld mede 
doordat ze aansluiten op en een bijdrage leveren aan het hoofd(rail)netwerk in de 
ogen van de commissie.
9. Wat ziet het college als de voornaamste verschillen tussen de propositie van de 
MRU en die van de MRA en MRDH?
10.Welke onderdelen van de Utrechtse propositie dragen wat het college betreft bij 
aan het hoofd(rail)netwerk?
11.Welke mogelijkheden ziet het college om dit uitgangspunt te verankeren in een 
eventuele volgende propositie?
12.Heeft het belang van dit uitgangspunt nog invloed op de inhoud van de 
voorstellen, bijvoorbeeld op het toevoegen van extra spoorlijnen of stations (zoals het 
spoor naar Breda)?

Op pagina 47 schetst de adviescommissie: “Er is sprake van een doordacht en 
samenhangend plan qua ruimtelijke ontwikkeling en OV, maar het plan geeft geen 
compleet beeld van de noodzakelijke investeringen (voorzieningen, fiets, auto) en 
dient ook de cijfermatige onderbouwing te worden verbeterd. De commissie 
constateert, gesteund door de analyses van het CPB en SEO, dat de MKBA van de 
propositie op verschillende aspecten tekort schiet.”
13.Welke methode om (economische) baten van woningbouw mee te nemen in de 
MKBA is gebruikelijk in de onderbouwing van (andere) proposities in samenwerking 
met Rijkswaterstaat en de relevante ministeries?
14.Hoe reageert het college op het oordeel dat de MKBA voor wat betreft de
agglomeratiebaten “overschat lijkt”? Op basis waarvan heeft het college de baten 
van woningbouw opgeteld bij de baten van OV?
15.Maakt het college in andere samenwerking met het Rijk ook gebruik van MKBA’s 
en op welke wijze worden deze beoordeeld door het Rijk? In hoeverre was dit plan 
niet opgesteld volgens de gangbare eisen op dit vlak?
16.Met welke strategie is er vooraf gekeken naar het opnemen van de BBP baten in 
de propositie?
a. Hoe reageert het college op het oordeel van SEO dat het "bbp-effect aanzienlijk
kleiner is dan de investering"?
b. Het voorstel van de MRA wordt op het deel ‘oude lijn’ qua onderbouwing op de
bijdrage aan het bbp-effect deels beter beoordeeld. Welke lessen acht het college
dat daar uitgetrokken zouden kunnen worden?
17.Hoe reageert het college op het oordeel van SEO dat woningen en 
arbeidsplaatsen ook binnenstedelijk gebouwd kunnen worden “met veel beperktere 
investeringen in het OV”?
18.Hoe reageert het college op de kritiek dat niet is aangetoond dat sprake is van de 
meest geëigende en kostenefficiënte (sobere en doelmatige) oplossing?
19.Wat is de reden dat er nog geen afspraken zijn gemaakt met NS en regionale 
vervoerders over bediening van het station Lunetten/Koningsweg?
20.Hoe reageert het college op de kritiek van de adviescommissie (p. 48) en het CPB 
(p. 63) dat het plan is gebaseerd op het eigen vervoersmodel van Utrecht, dat is 
ingegeven door “expert judgement” en niet gevalideerd en “peer reviewed” is?
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a. Welke mogelijkheden ziet het college om het Utrechtse verkeersmodel te laten 
peerreviewen of het op andere wijzen verder in lijn te brengen met Haagse 
standaarden?
b. Waarom heeft het college het verkeersmodel NRM niet gebruikt en de berekening
niet laten toetsen door Rijkswaterstaat?

In de beoordeling baseert de commissie zich op de uitspraken van TNO over de 
ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering, automatisering, de 
effecten van corona etc.
21.Uitgaande van de analyses van TNO, hoe sluit de propositie van Utrecht hier op 
aan?
22.Op basis waarvan heeft het college de “optimistische aannames over de ‘modal 
shift van auto naar OV” gedaan? Past dit binnen de trendanalyses van de TNO?

Geen van de voorstellen met betrekking tot infrastructuur zijn direct toegekend. De 
voorstellen van de MRA en MRDH gaan uit van 50% bijdrage van derden.
23.Welke stappen onderneemt het college reeds in het organiseren van deze 
bijdrage voor een volgende propositie, zowel binnen als buiten het groeifonds?

Verdere lobby voor middelen voor infrastructuur en gevolgen plannen 
Het college geeft aan in te zetten op een tweede aanvraag. In het rapport constateert 
de adviescommissie dat proposities als deze te omvangrijk zijn voor volledige 
bekostiging door het Nationaal Groeifonds. Ook de andere voorstellen voor 
infrastructuur worden maar deels gefinancierd vanuit het fonds. Er bestaat wel een 
mogelijkheid voor een bijdrage uit het fonds aan de bekostiging van het meest 
urgente en/of randvoorwaardelijke onderdeel. De adviescommissie schetst waar in 
ieder geval sprake van moet zijn om in aanmerking te komen voor steun uit het
Nationaal Groeifonds: (p. 46):
 een positieve MKBA;
 een positief bbp-effect;
 het onderdeel moet relatief gunstig scoren (ten opzichte van andere voorstellen) in 
het oplossen van knelpunten die voor het landelijke OV-systeem van belang zijn.
24.Hoe gaat het college om met de aanmerkingen op het voorstel?
25.Op basis waarvan denkt het college aan deze drie voorwaarden te kunnen 
voldoen bij een hernieuwde aanvraag voor aanleg van de twee tramlijnen?
26.Voor welk onderdeel of welke onderdelen van de huidige propositie ziet het 
college ruimte om een eventuele volgende aanvraag te doen?

Naast de aanvraag voor het groeifonds werk het college ook aan andere wijzen om 
de opgaven op het gebied van verstedelijking en infrastructuur te bekostigen. 
Bijvoorbeeld via de MIRTverkenning en via inzet bij de formatie.
27.Welke andere mogelijkheden ziet het college om een Rijksbijdrage te 
organiseren?
28.Welke gevolgen heeft deze beoordeling voor die inzet?
29.Welke mogelijkheden ziet het college om toch een positieve bijdrage te leveren 
aan de verstedelijking en mobiliteitsopgave in de regio?
30.Hoe veel (ambtelijke) capaciteit heeft het college voor deze lobby en inzet? Hoe 
verhoudt dit zich met de MRA en MRDH?
31.Kan het college inzichtelijk maken hoe de planning voor een hernieuwde
aanvraag eruitziet?
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32.Zijn er met de partners van de Utrechtse propositie al afspraken gemaakt over het
vervolg? Zo ja, welke?

Het college staat op het punt om raadsvoorstellen over de Ruimtelijke Strategie 
Utrecht en het Mobiliteitsplan aan de raad voor te leggen.
33.Welke gevolgen heeft deze afwijzing voor deze beide plannen, zowel inhoudelijk 
als voor het traject van besluitvorming van de beide plannen?
34.Hoe ziet het college de voortgang op de ambities op het gebied van 
bereikbaarheid en woningbouw in Utrecht voor zich? Zijn er consequenties voor 
bestaande ruimtelijke projecten?

Algemene procesgang
35.Op welk moment heeft het college besloten om samen met de regio een 
propositie in te dienen?
36.Wat is de reden dat andere marktpartijen zoals bijvoorbeeld de partijen die actief 
zijn op het science park niet eerder betrokken zijn?
37.Wanneer werd duidelijk dat ook infrastructuurprojecten konden meedingen?
38.Wanneer kreeg het college het advies van de adviescommissie onder ogen?
39.Welk extra “huiswerk” denkt het college te moeten doen om wel voor een bijdrage 
in aanmerking te komen?
40.Welke lessen trekt het college uit dit traject voor dergelijke aanvragen in de 
toekomst?

In het rapport geeft de commissie aan (p. 16) dat indieners de mogelijkheid is 
geboden de voorstellen toe te lichten in een gesprek. Ook is indieners de 
mogelijkheid geboden om vragen van de subcommissie en het CPB schriftelijk te 
beantwoorden en aanvullende informatie aan te leveren.
41.Kan het college delen welke vragen schriftelijk zijn gesteld over de Utrechtse 
propositie en hoe daarop is geantwoord? Zo nee, waarom niet?

Openbaarmaking en debat
De fracties voeren graag op korte termijn een debat in de gemeenteraad over dit 
onderwerp. De propositie zelf is eerder onder geheimhouding met de gemeenteraad 
gedeeld.
42.Is het college bereid de geheimhouding op de propositie op te heffen en deze te
publiceren?
43.Is het college bereid deze schriftelijke vragen zo snel mogelijk te beantwoorden 
zodat er op zo kort mogelijke termijn een raadsdebat kan plaatsvinden?

Gesteld door:
 Marijn de Pagter, VVD
 Susanne Schilderman, D66
 Eva Oosters, Student&Starter
 Bert van Steeg, CDA
 Jan Wijmenga, ChristenUnie
 Thijs Weistra, GroenLinks
 Bülent Isik, PvdA
 Ruurt Wiegant, SP
 Maarten van Heuven, PvdD
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 Henk van Deún, PVV
 Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
 Ismail el Abassi, DENK
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Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds 
inzake propositie A VII: Schaalsprong OV en 
verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht

Inleiding
Op 14 januari hebben de ministers van Financiën en EZK de Kamer geïnformeerd 
over de ingediende proposities bij het Nationaal Groeifonds (NGF). Op 18 januari 
heeft de staf van het NGF sets verzonden met vragen over de ingediende 
proposities met het verzoek om deze voor 22 januari te beantwoorden. Met oog 
op de korte deadline en in overleg met de staf van het NGF is op 19 januari een 
gecomprimeerde set vragen ontvangen. 

Onderstaand memo beantwoordt de set vragen zoals ontvangen op 19 januari. 
Voor de beantwoording van de uitgebreidere set vragen streven wij ernaar om 
deze uiterlijk 29 januari te beantwoorden. Bij de beantwoording van de vragen 
van de staf van het NGF is gebruik gemaakt van de antwoorden zoals die eerder 
gegeven zijn in antwoord op de vragen van het CPB. 

Enige opmerkingen vooraf: 
- we hebben de (sub)vragen voorzien van nummers en letters; dit 

vergemakkelijkt nader overleg over vragen en antwoorden; 
- de titel van voorstel A VII is “Schaalsprong OV en verstedelijking in de 

Metropoolregio Utrecht” (vergelijkbaar met de schaalsprongproposities die 
ingediend zijn door MRA en MRDH);

- de namen van de deelnemers aan het overleg op 9 februari zullen zo snel 
mogelijk gedeeld worden met de staf NGF.

Beantwoording vragen ontvangen 19 januari 2021

A7 Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht

1. Is het probleem duidelijk?

Het probleem is duidelijk: in de Metropoolregio Utrecht zijn de nationale spoor- 
en wegennetwerken kwetsbaar en is de woningmarkt oververhit. Deze propositie 
adresseert de bereikbaarheids- en verstedelijkingsopgave, maakt verdere groei 
van innovatie-hotspot Utrecht Science Park mogelijk en vergroot zo de 
agglomeratiekracht van de regio – en daarmee de groei van het bruto regionaal 
product. Dit vertaalt zich (zoals in de propositie vermeld) in vier concrete doelen: 
a) vermindering van congestie op de ring Utrecht, b) ontlasten van station 
Utrecht CS, c) ruimte voor groei van science gerelateerde werkgelegenheid op het 
USP, en d) mogelijk maken van 60.000 woningen en 50.000 arbeidsplaatsen.
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a. In hoeverre is het vergroten van de agglomeratiekracht c.q. structureel 
verhogen van het BBP een doelstelling en waaruit kan dit worden 
opgemaakt?

Het vergroten van de agglomeratiekracht, en daarmee de groei van het bruto 
regionaal product, is doelstelling van deze propositie. Dit doel wordt geschraagd 
door de bereikbaarheids- en verstedelijkingsopgave van de Metropoolregio 
Utrecht te adresseren. Zoals verwoord in de propositie: dichtheid en massa 
dragen in de productiesfeer (innovatie, economie en werkgelegenheid) bij aan het 
versterken van het verdienvermogen van de economie. Overheidsbeleid dat zich 
richt op een cluster van kennisintensieve steden is welvaartsverhogend omdat 
deze steden dan groter kunnen worden en daarmee de agglomeratievoordelen 
beter kunnen benutten. Vergroting van stedelijke dichtheid versterkt de kansen 
op effectieve 'sharing, matching & learning', de drivers achter regionaal-
economische groei.

Specifieker: de propositie kapitaliseert de onderbenutting van het economisch 
potentieel van de Metropoolregio Utrecht. De regio heeft een uitmuntende 
uitgangspositie met ruim voldoende hoogwaardige economische inputfactoren. 
Meer economische groei zou gecreëerd kunnen worden als die — letterlijk — 
beter met elkaar verbonden zouden zijn. Hoogwaardige OV-verbindingen maken 
intensievere verstedelijking (meer woningbouw) mogelijk en ontsluiten 
economische kerngebieden beter waardoor agglomeratie-effecten ontstaan. Door 
reductie van zoekkosten, versterking van het innovatiepotentieel binnen 
hoogwaardige kennismilieus, en valorisatie met het aantrekken van R&D-
intensieve “leaders” zullen meer arbeidsplaatsen gecreëerd worden en ontstaat 
meer waarde.

Structureel hogere groei van het bruto regionaal product werkt door in structurele 
groei van het bruto binnenlands product: de Metropoolregio Utrecht is goed voor 
ongeveer 10% van het Nederlands bbp. Een verhoging van het brp met 2% is 
een verhoging van het bbp met 0,2%. 

Ook vanuit duurzaamheidsperspectief is de propositie belangrijk: in de door Rijk 
en regio opgestelde ontwikkelstrategie “Utrecht Nabij” leidt het 
verstedelijkingsmodel tot grotere positieve effecten op CO2 reductie, leefbaarheid 
en natuur dan alternatieven. De lightrailverbindingen maken een cruciaal 
onderdeel uit van deze strategie.

2. In hoeverre zijn verdergaande infrastructurele aanpassingen noodzakelijk?

Een gelijktijdige aanpak van doorstroming nationale netwerken, de grote 
verstedelijkingsopgave, en het versterken van het economisch cluster, en dit alles 
op een toekomstbestendige en duurzame wijze, maakt vergaande infrastructurele 
aanpassingen noodzakelijk.

In de NMCA (2017) is benoemd dat Noordwest Nederland een landsdeel is dat 
sterk groeit in alle scenario’s. De NMCA identificeert verschillende knelpunten in 
en rondom Utrecht. Het gaat hier om zowel het nationale spoor- en wegennet 
maar ook om problemen rondom Utrecht CS en in het Utrechtse tram en 
busnetwerk (Binnenstadscorridor Utrecht Centraal– Zeist; Lijn 28 Utrecht 
Centraal – De Uithof; Busbaan door De Uithof (Utrecht Science Park); Uithoflijn 
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(tramlijn 22); en de Van Zijstweg). De werkelijke groei was hier aanmerkelijk 
hoger (3 tot 9%) dan voorzien in de NMCA (tot 3%). 

Voor het nationale knooppunt Utrecht CS geldt dat verschillende modaliteiten 
samenkomen; trein, tram, bus, fietsers, voetgangers, auto’s en taxi’s. Verdiepend 
onderzoek naar dit NMCA knelpunt heeft inzicht gegeven in de zwakke schakels in 
en rondom Utrecht CS. De verwachting is dat zonder maatregelen deze 
knelpunten zich in de komende jaren steeds nadrukkelijker manifesteren als 
gevolg van de groeiende vervoersvraag van, naar en via Utrecht CS. 

Ook voor het nationale wegennet zijn er diverse knelpunten opgenomen in de 
NMCA. Zo ontstaan er bij ongewijzigd beleid knelpunten op de ring Utrecht, met 
name op de A12. De verlieskosten rondom Utrecht in 2040 bedragen tussen 60 
en 190 miljoen euro per jaar (NMCA).

3. Welke verkeersmodellen zijn gebruikt voor de probleemanalyse en de 
bepaling van de effectiviteit van het project?
a. Welke verkeer- en vervoersmodellen zijn gebruikt om de problemen voor 

het OV, de effectiviteit van het project voor het OV en de baten van het 
project voor het OV en de weg te voorspellen? Zijn de rapportages 
beschikbaar? Wat is het oordeel erover van NS en GVU?

Er is gebruik gemaakt van het Verkeermodel Regio Utrecht (VRU). Dit model is 
uitgebreid gevalideerd op basis van OViN-data en tellingen en afgestemd op het 
verkeersmodel NRM West-Nederland van Rijkswaterstaat. De rapportages kunnen 
beschikbaar worden gemaakt. 

Net zoals dat het geval is bij andere ingediende infrastructurele proposities, zal 
bij toekenning van middelen uit het Nationaal Groeifonds deze propositie nog veel 
diepgravender ontwikkeld worden aan de hand van de bekende systematiek van 
de MIRT Verkenning. Dat is hoe het systeem werkt: alleen bij zicht op minimaal 
75% van de financiering kan een MIRT Verkenning gestart worden. Passend bij 
de fase van MIRT Verkenning is om vanuit de breedte (via zeef nul, één en twee) 
te trechteren naar een voorkeursvariant; rapportages worden dan steeds 
gedetailleerder en alle relevante stakeholders worden uiteraard betrokken. 

In het gebiedsgericht ontwikkelprogramma ‘U Ned’ zijn naast de ministeries van 
IenW, BZK en EZK, de Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht ook NS, ProRail 
en Rijkswaterstaat deelnemende partijen. Zij zijn betrokken bij het ontwikkelen 
van OV-voorstellen voor de Metropoolregio Utrecht, en onderschrijven de 
doelstelling om Utrecht CS te ontlasten door de ontwikkeling van regionaal HOV, 
en om de Ring Utrecht te ontlasten, onder andere door een mobilteitstransitie van 
auto naar OV en fiets te stimuleren. Anders dan in de MRA en MRDH kent de MRU 
geen eigen stadsvervoersbedrijf (meer; het GVU is in 2007 verkocht). Naast de 
Gemeente Utrecht zijn de verantwoordelijke OV-autoriteiten voor het tram- en 
busvervoer (provincie Utrecht) en voor het hoofdrailnet (I&W) direct betrokken 
bij het opstellen van deze propositie. In deze fase van projectontwikkeling is deze 
propositie nog niet ter beoordeling aan NS, ProRail en RWS ter beoordeling 
voorgelegd; wel zijn over onderdelen van de propositie al meermaals contacten 
(en soms ook gezamenlijke studies) geweest met genoemde organisaties.

4. In hoeverre is sprake van de meest geëigende oplossing?
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a. Welke alternatieve oplossingen zijn bestudeerd en waarom zijn deze 
afgevallen? Hoe verhouden zich de kosten en baten (financieel en 
maatschappelijk) van dit voorstel tot die van alternatieve oplossingen?

Er is breed onderzoek gedaan naar potentiële oplossingsrichtingen voor de 
uitbereiding van het OV-netwerk. Alternatieve oplossingsrichtingen die 
bijvoorbeeld zijn onderzocht zijn het opwaarderen van diverse stations buiten de 
gemeente Utrecht (Houten, Bunnik en Bilthoven) in combinatie met nieuwe 
regionale OV-ring en een lightrailnetwerk volledig gericht op Utrecht Centraal. 

Deze oplossingsrichtingen zijn onder andere getoetst op het effect op NMCA 
knelpunten (waaronder Utrecht Centraal), op bereikbaarheid (economisch en 
sociaal), technische maakbaarheid, exploitatie, reizigersopbrengsten en 
benodigde investeringen. De effectiviteit van deze oplossingsrichtingen was lager 
dan de voorgestelde schaalsprong OV. Reizigersstromen op de hoofdverbindingen 
zijn te groot om te faciliteren door een grotere inzet van busvervoer. 

Een lightrailnetwerk volledig gericht op Utrecht Centraal vraagt hogere 
investeringskosten door de hoge inpassings- en faseringskosten in hoogstedelijk 
gebied. In dat scenario is namelijk ter hoogte van Utrecht Centraal en de 
binnenstadsas een ondergrondse tunnel noodzakelijk want de binnenstad kan 
grote vervoerstromen niet accommoderen; zeker niet in combinatie met de 
groeiende stroom fietsers. De technische haalbaarheid van een dergelijke tunnel 
is zeer complex en de planuitwerking kost daardoor meer tijd. Realisatie zou voor 
jarenlange overlast voor regionale en landelijke OV-reizigers zorgen 
(verminderende capaciteit Utrecht CS).

Investeren in capaciteitsuitbreiding Ring Utrecht is (deels) voorzien door het 
recent genomen Tracébesluit A27. In het MIRT onderzoek ‘Utrecht Nabij’ zijn 
nieuwe snelwegen rond de stad Utrecht (bypass A2; parallelontsluiting A12) of 
verder weg in de regio (opwaardering N wegen) genoemd als mogelijke 
toekomstige infra-investeringen. Deze zijn (nog) niet nader uitgewerkt, omdat 
maatschappelijke (leefbaarheid, duurzaamheid) en financiële kosten hoog zullen 
zijn ten opzichte van de verwachte baten, en ook omdat deze alternatieven zich 
slechter verhouden tot de geambieerde intensieve verstedelijking ten opzichte 
van deze propositie. 

b. In hoeverre is sprake van een ontlasting van Utrecht CS en in hoeverre is 
sprake van juist een toename van reizigers naar Utrecht CS? Welke 
verklaringen kunnen hiervoor worden gegeven? Wat is het oordeel van 
NS hierover?

Met de maatregelen is het mogelijk om de groei in de regio mogelijk te maken én 
de focus van de verwachte reizigersgroei op Utrecht CS te verleggen van in- en 
uitstapstation naar (internationaal) overstapknooppunt. Het resultaat is een 
toename van het aantal overstappen binnen het treinsysteem (+50%) en een 
afname van knelpunten in de directe stationsomgeving door andere routekeuzes 
van bus- en tram reizigers (–20% in- en overstappers tussen bus en tram; –45% 
inclusief overstappers bus/tram naar trein) De effecten worden mede bepaald 
door de verbeteringen in het spoornetwerk vanuit de landelijke visie om de 
hoofdknopen te versterken.
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Net zoals in andere metropoolregio’s in Nederland is in de Metropoolregio Utrecht 
een ontwikkeling gaande van een mono-centrisch mobiliteitssysteem naar een 
polycentrisch systeem. In het verleden is met de ontwikkeling van Randstadrail 
ingezet op een stervormig systeem met Utrecht Centraal in het hart. In dat 
treinsysteem zit nog enige ruimte voor groei, maar de grenzen komen in zicht. 
Voor aan- en afvoer van reizigers in de stedelijke omgeving rondom Utrecht 
Centraal zijn de grenzen nu al zichtbaar: er is nauwelijks nog ruimte voor meer 
bussen, trams en fietsen.

Zie het antwoord bij vraag 3a voor de betrokkenheid van NS. 

c. Hoeveel extra OV-gebruik levert het project op en welk deel daarvan is 
afkomstig van resp. fiets, bestaand OV en auto? 

Het OV-aandeel neemt met deze ingrepen provinciebreed toe met 12% in 2040. 
De lightrailverbindingen bedienen meer dan 100.000 OV reizigers per dag. Welk 
deel van die toename toe te wijzen is aan veranderd mobiliteitsgedrag (auto, 
fiets) is voor de lightraillijnen nu niet berekend.

Voor de stad Utrecht als geheel is in het kader van het Mobiliteitsplan 2040 in 
beeld gebracht hoe de modal split zich ontwikkelt tussen 2015 en 2040. Daarbij is 
onderscheid gemaakt tussen een scenario ongewijzigd beleid (referentie), en een 
scenario gewijzigd beleid (uitvoering van het Mobiliteitsplan, waaronder de twee 
lightrail lijnen). Voor alle afzonderlijke stappen is inzichtelijk gemaakt wat de 
effecten zijn. 

De realisatie van de twee lightrailverbindingen uit de propositie maken onderdeel 
uit van stap 3 ‘Netwerken op orde’, en de onderliggende cijfers bij deze stap laten 
een toename zien van ruim 30.000 OV verplaatsingen per etmaal. Tegelijk neemt 
het aantal autobewegingen af met meer dan 40.000. De cijfers hebben 
betrekking op het gebied binnen de Ring Utrecht.

d. Welke delen van het wegennet met knelpunten worden verlicht als gevolg 
van het project? Wat is het oordeel van RWS hierover?

De propositie richt zich op vermindering van congestie op de Ring Utrecht (tussen 
knooppunten Oudenrijn en Rijnsweerd) van 5 tot 14 procent minder 
motorvoertuigen in de ochtendspits ten opzichte van een autonoom 
groeiscenario, mede afhankelijk van flankerende beleidsmaatregelen. 

De effecten van de lightraillijnen op het wegennet zijn doorgerekend in 
combinatie met een pakket flankerende maatregelen. Uit de berekeningen blijkt 
dat – indien alleen de effecten van de netwerkaanpassingen in aanmerking 
worden genomen – in 2040 een reductie van het autoverkeer in de ochtendspits 
van 5% op de Ring Utrecht in 2040 optreedt ten opzichte van het 
referentiemodel. Als ook de maatregelen behorende bij de 4 andere stappen 
worden uitgevoerd, is een totale reductie van 14% in de spits en 5% op 
etmaalbasis berekend. Deze percentages hebben betrekking op de Ring Utrecht 
(met inbegrip van de parallelwegen), niet op het gebied binnen de Ring.

Zie het antwoord bij vraag 3a voor de betrokkenheid van RWS.  
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e. Waarom is er geen nul-alternatief (met deze aantallen woningen en 
arbeidsplaatsen plus mobiliteitsmaatregelen) doorgerekend? 

Aan de propositie is een business case toegevoegd, met een nul-alternatief, een 
middenvariant en een doorgroeivariant. Zoals in de propositie vermeld komt de 
middenvariant uit dit onderzoek grotendeels overeen met de lightrailverbindingen 
en de daaraan gekoppelde gebiedsontwikkelingen in het voorstel.  

Alle varianten rekenen met hetzelfde aantal woningen en arbeidsplaatsen. In het 
nulalternatief is verondersteld dat een groter deel van deze woningen en 
arbeidsplaatsen buiten de stedelijke agglomeratie van Utrecht worden 
gerealiseerd (zoals gebruikelijk op een niet nader gespecificeerde plek). Omdat 
deze locaties in de business case niet nader zijn gedefinieerd, zijn ook geen 
aanvullende ingrepen in het mobiliteitssysteem of de openbare ruimte 
verondersteld. Bijbehorende kosten zijn dan ook als PM opgenomen. Dit sluit aan 
bij de MKBA-leidraden die voorschrijven een beleidsarm nul-alternatief te 
hanteren.

5. In hoeverre is sprake van soberheid en doelmatigheid?
a. Hoeveel extra OV-gebruik (extra OV-reizen) komt tot stand door de 

nieuwe OV-lijnen, op de lijnen zelf en in totaal? Welke uitgangspunten 
zijn daarbij gehanteerd? Wat is de kostendekkingsgraad van de nieuwe 
OV-lijnen? Welke delen zijn (meer) kostendekkend, welke minder? Wat is 
het oordeel hierover van NS en GVU?

In de propositie is naar huidige inzichten de meest effectieve oplossingsrichting 
opgenomen op basis van twee vrijliggende lightraillijnen. Zoals aangegeven bij 
het antwoord op vraag 3a zal bij toekenning van middelen uit het Nationaal 
Groeifonds deze propositie veel diepgravender ontwikkeld worden aan de hand 
van de bekende systematiek van de MIRT Verkenning. Bij die fase van 
projectontwikkeling zal deze oplossingsrichting verder uitgewerkt worden in 
maatregelen (inclusief exploitatie), en ook soberder varianten. Zonder dat deze 
op dit moment nader uitgewerkt zijn kan daarbij gedacht worden aan uitvoering 
van (delen van de) Waterlinielijn in de vorm van een vrijliggende busbaan; een 
deeloplossing voor station Lunetten/Koningsweg (sprinterstation of gecombineerd 
sprinter/IC per corridor); of uitvoering van de Merwedelijn in de vorm van een 
vrijliggende en deels ongelijkvloerse busbaan in combinatie met versnellen van 
het tracé van de huidige SuNijlijn. Overigens zullen ook bij deze uitvoeringen 
inpassingsvraagstukken belangrijkste kostenposten vormen. 

Benadrukt dient te worden dat bij een soberder uitvoering de schaalsprong die 
beoogd wordt met betere verbindingen en significant meer woningbouw, die via 
agglomeratie-effecten leiden tot creatie van arbeidsplaatsen en structureel meer 
economische groei, niet gerealiseerd zal worden. Met andere woorden: hoe 
minder groot de schaalsprong, hoe minder toekomstbestendig de oplossing, en 
hoe groter het risico dat op relatief korte termijn toch weer extra investeringen 
gedaan zullen moeten worden. Dat zou geen efficiënte aanwending van schaarse 
middelen zijn. 
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Met de lightraillijnen zijn per deeltracé de volgende reizigersaantallen voorzien: 
- Waterlinielijn

USP-Zeist 10.000-18.000 
USP-Lunetten/Koningsweg 35.000 
Westraven-Lunetten/Koningsweg 30.000 

- Merwedelijn
Tracé Merwedekanaalzone 25.000 
Tracé Papendorp 20.000 

Vanaf 20.000 reizigers is lightrail een (ruimtelijk)efficiënte vervoervorm. De 
aantallen die verwachten worden op deze lijnen komen in aanmerking voor 
lightrail en sluiten aan bij de gangbare kentallen in Nederland. Daarbij wordt de 
exploitatie geoptimaliseerd door het aantakken van bussen op knooppunten in 
het netwerk waardoor de meerkosten gecompenseerd worden. 

Zie het antwoord bij vraag 3a voor de betrokkenheid van NS (en GVU). 

6. In hoeverre is sprake van een duidelijke mijlpalen? 

In de propositie zijn drie belangrijke mijlpalen voor de lightraillijnen opgenomen, 
te weten: 1) start planuitwerking (2021), 2) start bouw (2028) en 3) 
ingebruikname (2034). Een andere mijlpaal is een besluit over de IC status van 
station Lunetten-Koningsweg (uitkomst MIRT verkenning “OV en Wonen” eind 
2022, in combinatie met de uitwerking van het Toekomstbeeld OV).

Mijlpalen en fasering zijn voorwaardelijk voor de fasering van de 
gebiedsontwikkelingen zoals die zijn opgenomen “Utrecht Nabij” (het door Rijk en 
regio vastgestelde ontwikkelperspectief voor de Metropoolregio Utrecht). Daarbij 
gaat het met name om ontwikkelingen in de A12 zone, rondom station 
Lunetten/Koningsweg en rondom Utrecht Science Park/Rijnsweerd. Nadere 
uitwerking van het voorstel leiden tot een andere fasering van deeltrajecten.

7. In hoeverre is sprake van mogelijkheden voor fasering van de realisatie? 

Fasering is mogelijk door de lightrailverbindingen in de tijd stapsgewijs aan te 
leggen, zowel in de tijd als in dimensionering. Mogelijke opties en hun effecten 
zijn (in willekeurige volgorde): 

Merwedelijn
- Merwedelijn later in de tijd. Nieuwe plannen in Utrecht Zuidwest (laatste fase 

Merwedekanaalzone) en start A12 zone (samen tot 30.000 woningen) worden 
met deze oplossing op de lange baan geschoven. Ook de mobiliteitstransitie 
met verschuiving van autogebruik naar OV stagneert in de zuidflank van de 
regio.

- Bestaande busverbindingen op de Merwedelijn geschikt maken voor 
toekomstige lightrail, inclusief enkele ongelijkvloerse oplossingen. Dit kost per 
saldo meer doordat er twee keer gebouwd moet worden. Een stadsdeel wordt 
2x langdurig in onderhoud genomen, wat een verkeersinfarct veroorzaakt, de 
bereikbaarheid met openbaar vervoer onder druk zet, en de leefbaarheid 
ondermijnt. 

- Latere aanleg gedeelte Merwedelijn richting Papendorp. Voorwaarde hiervoor 
is een tijdelijke eindpunt voor de tram in Kanaleneiland en dat de 
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businfrastructuur beschikbaar blijft om tussen Kanaleneiland en Utrecht CS 
bussen te laten rijden. 

- De benodigde versnelling in Nieuwegein kan eventueel later in de tijd, maar 
levert een kleine kostenbesparing op.

Waterlinielijn
- De Waterlinielijn kan eerst worden aangelegd als vrije, vertrambare 

infrastructuur voor bus, en in een latere fase worden omgebouwd naar 
lightrail. 

- Het doortrekken naar Zeist-Noord kan later in de tijd. Gevolg is dat aantal 
bussen op NMCA knelpunten binnenstadsas en USP hoog blijft. 

- Deeltracés Lunetten/Koningsweg-USP en Lunetten/Koningsweg–Westraven) 
gefaseerd aanleggen. Deze optie is weinig realistisch. Het aantal reizigers van 
de lightrailverbinding loopt sterk terug. Daarnaast is hiervoor infrastructuur 
nodig om trams te laten keren. 

Station Lunetten/Koningsweg
- Latere aanleg station Lunetten Koningsweg. Hierdoor neemt het aantal OV 

reizigers op de Waterlinielijn af met 25.000 reizigers. Door de fors lagere 
reizigersaantallen is het te mogelijk om de Waterlinielijn eerst als  busbaan 
aan te leggen tot het station gerealiseerd is. Dit leidt echter wel tot minder 
ontlasting van Utrecht Centraal. 

- Station Lunetten-Koningsweg als sprinterstation, later als IC station. 
Benodigde spoorinfrastructuur is vergelijkbaar, dit betekent inefficiënte 
investering. Fasering in dienstregeling (eerst sprinter, dan IC) kan wel.

Fasering van de realisatie zal er toe bijdragen dat de bestaande grote druk op de 
woningmarkt in de regio niet zal verminderen, hetgeen de druk zal verhogen om 
ontwikkeling van andere (meer perifere) gebieden versneld uit te voeren. Het 
effect daarvan zou dubbel negatief voor de regio (en voor Nederland) uitpakken: 
de beoogde agglomeratie-effecten zullen in veel mindere mate gerealiseerd 
worden en voorspelde mobiliteitsknelpunten op nationale weg- en treinsystemen 
in de regio Utrecht zullen zich versneld en in zwaardere vorm manifesteren. 

8. In hoeverre zijn (cruciale) stakeholders betrokken? Welke risico’s zijn op dit 
vlak aanwezig?
a. Nieuw IC-station Lunetten-Koningsweg: is sprake van voldoende nieuwe 

instappers op zowel dit station als in totaal en is het nieuwe station 
inpasbaar in de dienstregeling? Wat is het (tussen)oordeel van NS 
hierover? 

b. Nieuw IC-station Lunetten-Koningsweg: zijn aanvullende infrastructurele 
ingrepen noodzakelijk in het hoofdspoor? Wat is het (tussen)oordeel van 
ProRail hierover?

Er zijn nog geen bindende afspraken gemaakt over de IC-status van Lunetten-
Koningsweg; de IC-status is onzeker. In samenwerking met ProRail en NS vinden 
nadere analyses plaats. Rijk en Regio verwachten nadere uitspraken over de 
haalbaarheid te doen na vaststelling van de zgn. Ontwikkelagenda Toekomstbeeld 
OV (in 2021) en gericht onderzoek naar de IC-status in het kader van de lopende 
MIRT-verkenning (uitkomst in 2022).

In combinatie met aanleg van de Waterlinielijn komt het berekend aantal in- en 
uitstappers op station Lunetten-Koningsweg overeen met andere grotere IC 
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stations en zou het station kunnen horen bij de 10 drukste stations. Zonder deze 
nieuwe, hoogwaardige OV-verbinding naar USP en naar de A12-zone heeft het 
station onvoldoende potentie om een IC-bediening te verantwoorden.  

Voor een IC-station zijn aanvullende investeringen nodig op de corridor 
Amsterdam-Utrecht-Arnhem (de Koningsweg-kant van het station): dit zou deels 
viersporig moeten worden uitgevoerd. De verwachting is dat een IC-stop zowel 
logistiek als qua vervoerwaarde haalbaar is als de infrastructuur is aangepast. 
Voor de corridor Amsterdam-Utrecht-Den Bosch (de Lunetten-kant van het 
station) is de investering om het station geschikt te maken om IC-treinen te laten 
halteren relatief klein (viersporigheid is aanwezig), maar is de logistieke 
inpasbaarheid van een extra IC-stop complex en daarmee is de haalbaarheid nog 
onzeker.

Zie het antwoord bij vraag 3a voor de betrokkenheid van NS en ProRail. 

- x – x – x - 





1

Woord vooraf

Zoals in het vooruitzicht gesteld in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds 
inzake propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” d.d. 20 
januari treft u onderstaand antwoorden op de uitgebreide set van vragen. Leidend voor de 
antwoorden is de propositie zoals die is ingediend. Veel van onderstaande vragen zijn abstract of 
gedetailleerd en vereisen nader onderzoek om daar een goed onderbouwd antwoord op te kunnen 
geven – zoals gebruikelijk in deze fase van projectontwikkeling. In de Nederlandse systematiek van 
grootschalige infra-ontwikkeling is het pas bij zicht op minimaal 75% van de financiering dat een 
MIRT Verkenning gestart kan worden, en in die projectfase vanuit de breedte te trechteren naar een 
voorkeursvariant; rapportages worden dan steeds gedetailleerder en alle relevante stakeholders 
worden uiteraard betrokken. 

Over betrokken organisaties: in het gebiedsgericht ontwikkelprogramma ‘U Ned’ zijn naast de 
ministeries van IenW, BZK en EZK, de Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht ook NS, ProRail en 
Rijkswaterstaat deelnemende partijen. Zij zijn betrokken bij het ontwikkelen van OV-voorstellen 
voor de Metropoolregio Utrecht, en onderschrijven de doelstelling om Utrecht CS te ontlasten door 
de ontwikkeling van regionaal HOV, en om de Ring Utrecht te ontlasten, onder andere door een 
mobilteitstransitie van auto naar OV en fiets te stimuleren. Anders dan in de MRA en MRDH kent de 
MRU geen eigen stadsvervoersbedrijf (het GVU is in 2007 verkocht). Naast de Gemeente Utrecht zijn 
de verantwoordelijke OV-autoriteiten voor het tram- en busvervoer (provincie Utrecht) en voor het 
hoofdrailnet (I&W) direct betrokken bij het opstellen van deze propositie. In deze fase van 
projectontwikkeling is deze propositie nog niet aan NS, ProRail en RWS ter beoordeling voorgelegd; 
wel zijn over onderdelen van de propositie al meermaals contacten (en soms ook gezamenlijke 
studies) geweest met genoemde organisaties.

De propositie beoogt een schaalsprong te maken in OV en verstedelijking om in de MRU wonen, 
werken, bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Om een structureel BBP-effect te creëren is 
aanpak om drie redenen noodzakelijk, te weten:

1. Vermijden van congestie op nationale weg- en spoornetwerken:  Utrecht is nationaal knooppunt 
voor economisch verkeer tussen de verschillende landsdelen. Ontlasten van de ring Utrecht en 
Utrecht Centraal Station in een van de snelst groeiende regio’s van Nederland is dan ook van 
nationaal economisch belang.

2. Benutten van agglomeratievoordelen door verdichting: Het bovengemiddeld hoog niveau van 
inputfactoren leidt niet tot een bovengemiddeld hoge output. Agglomeratievoordelen (sharing, 
matching, learning) worden nog onvoldoende benut voor economische groei via innovatie en 
kennisspillovers. Datzelfde geldt voor valorisatie van hoogwaardige kennis.

3. Doorontwikkeling innovatie ecosysteem op Utrecht Science Park: stedelijke verdichting (reductie 
van zoekkosten) en aanleg van lightrail (betere ontsluiting economische kerngebieden) 
versterken het innovatiepotentieel van het hoogwaardige kennismilieu in Utrecht en creëert 
valorisatie met het aantrekken van R&D intensieve “leaders”. Het economisch potentieel wordt 
beter benut, resulterend in een structureel BBP-effect.
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Vragen bij Propositie A7 – “Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht”  

Eerste analyse propositie an sich en in relatie tot het NGF 

Het voorstel is de aanleg van twee lightrailverbindingen in de Metropoolregio Utrecht. Dit hoogwaardig OV moet de 
bereikbaarheid verbeteren, extra woningbouw mogelijk maken en bijdragen aan de creatie van werkgelegenheid, 
waardoor aan de economie een impuls gegeven wordt. Ook ontstaat meer ruimte voor doorgaand verkeer op weg en 
spoor in de regio.

De vraag is vooral a.) in hoeverre met de propositie de bereikbaarheidsproblemen daadwerkelijk 
worden aangepakt (vooral de effectiviteit voor de Ring Utrecht, maar ook voor Utrecht CS), b.) 
in hoeverre de propositie daadwerkelijk leidt tot een structureel hoger BBP en meer 
agglomeratiekracht, c.) in hoeverre de (gehele) propositie nodig is om dit te bewerkstellingen 
en d.) hoeverre een bijdrage uit het NGF in dat geval gerechtvaardigd is.   

Redeneerlijn project: 
- Er is sprake van een forse woningbouwopgave, een OV-systeem en een wegenstructuur dat 

aan zijn capaciteitsgrenzen zit (vooral Utrecht CS en Ring Utrecht), met gevolgen voor de 
economische ontwikkeling van de regio Utrecht; 

- door een forse investering in regionaal/lokaal OV (lightrail) kunnen deze opgaven worden 
opgepakt;

- knelpunten in het OV-systeem en in de wegenstructuur worden opgelost en meer woningen 
en arbeidsplaatsen kunnen worden gerealiseerd (vooral meer binnenstedelijk), wat bijdraagt 
aan het vergroten van de agglomeratiekracht.  

De vraag voor het NGF is:
- In hoeverre worden de problemen (overbelast Utrechts CS en overbelaste Ring Utrecht) 

opgelost met deze propositie?
- In hoeverre is, naast oplossen van vervoersknelpunten en ontsluiten van woningen, sprake 

van een bijdrage aan agglomeratiekracht/BBP?
- Onderbouwing daarbij: hoeveel woningen en arbeidsplaatsen kunnen gerealiseerd worden 

mét en zonder deze propositie? Hoeveel woningen en arbeidsplaatsen kunnen gerealiseerd 
worden met een veel beperktere investering? In hoeverre is sprake van locatieverschillen? 
Wat zijn de BBP-effecten in deze situaties, rekening houdend met de aantallen en 
locatieverschillen?

- Nadere onderbouwing I: hoeveel arbeidsplaatsen (absoluut en procentueel) zijn afhankelijk 
van/sterk gebaat bij goede bereikbaarheid per OV? Hoeveel (absoluut en procentueel) zijn 
gebaat bij deze propositie?

- Nadere onderbouwing II: welke baten zijn aan deze propositie toegekend voor OV 
(reistijdwinsten), auto (vermeden voertuigverliesuren, investeringen en milieu-impact), 
ruimtelijke ordening en economie? Wat is onderbouwing (inclusief gehanteerde 
uitgangspunten voor gebruik van het OV, modal-split) daarbij?   

Aandachtspunten (vetgedrukt):
1. Onderbouwing probleem (aard, omvang, oorzaken, gevolgen);
2. Onderbouwing effectiviteit project (voor OV, weg en agglomeratiekracht/BBP);
3. Gehanteerde uitgangspunten voor probleem en oplossing (model, input, aannames);
4. Specifiek: onderbouwing verwacht gebruik OV;
5. Specifiek: onderbouwing effecten op de weg;
6. Specifiek: onderbouwing arbeidsplaatsen en woningen mét en zonder project (hoeveel, 

waar, redeneerlijn/werking);
7. Onderbouwing doelmatigheid project;
8. Onderbouwing MKBA-score;
9. Onderbouwing BBP-effect.
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I.    Randvoorwaarden

I.1.   Maatschappelijke baten en lasten (oordeel CPB)

Wat is het probleem/marktfalen?

Pakt het voorstel dit probleem aan?

Wat is het effect van het project op het BBP van Nederland (verdienvermogen)?

Zijn er daarnaast gevolgen voor natuur, milieu, gezondheid, etc. (brede baten)?

Is het nodig dat de overheid ingrijpt en heeft dat meerwaarde (legitimiteit)?

Wegen de maatschappelijke baten op tegen de kosten (efficiëntie)?

I.2.   Additioneel aan private investeringen (inclusief 
analyse van optimale financieringsmix en bijdrage NGF)

I.3.   Subsidiariteit
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II.    Structurele BBP-impact

II.1.   Plausibiliteit en potentiële omvang BBP-impact 
(t.o.v. de kosten)

CPB 

Draagt het voorstel bij aan de verhoging van de productiviteit of omvang van 
productiefactoren?

Via welk mechanisme (uit economische literatuur) loopt dit? Welke knelpunten worden 
weggenomen?

a. Hoe en in welke mate draagt het project bij aan verhoging van de productiviteit of de omvang van 
de productiefactoren?

b. In hoeverre is aanpakken van het probleem noodzakelijk voor een structureel BBP-effect?

Zie het ‘Woord vooraf’.  

c. Voor hoeveel arbeidsplaatsen (totaal en procentueel) in en om de stad Utrecht is een goede 
bereikbaarheid met het OV een vereiste? Wat is het aandeel van deze banen in het BBP van de 
Zuidelijke Randstad en van Nederland?

Bij beantwoording van de vraag is de aanname gemaakt met ‘Zuidelijke Randstad’ de ‘regio Utrecht’ 
bedoeld is. 

De regio Utrecht rekent tot 2040 op de creatie van 80.000 extra arbeidsplaatsen; 70.000 daarvan 
zullen in Utrecht stad geaccommodeerd worden (STEC, 2020). Gerekend is met verdeling van 33% 
kantoren, 5% wetenschap, 16% werken vanuit woning en 12% informeel; in totaal 66% van 
toekomstige arbeidsplaatsen, oftewel ruim 50.000, waarvoor in een stedelijke context goede OV-
bereikbaarheid belangrijk is (STEC, 2020). Dit is bovenop het bestaande aantal banen van 550.000 in 
de Utrechtse regio (U16), waarvan voor 360.000 goede OV-ontsluiting van belang is. Het aandeel van 
deze banen in het BBP van de regio en van Nederland is niet nader onderzocht. De provincie Utrecht is 
goed voor iets minder dan 10% van het Nederlands BBP.

d. Voor hoeveel van de arbeidsplaatsen (totaal en procentueel) is een goede bereikbaarheid per OV 
tussen Utrecht-zuid en Zeist (via de Waterlinielijn) een vereiste?

In de invloedssfeer van de geplande Waterlinielijn bevinden zich op dit moment 106.000 OV 
afhankelijke arbeidsplaatsen. Dat is bijna 20 procent van de totale werkgelegenheid in de Utrechtse 
regio. Het project voorziet in het accommoderen van minimaal 39.000 en maximaal 55.000 extra 
arbeidsplaatsen in de directe invloedssfeer van beide lightrailverbindingen. Hiervoor geldt dat 
minimaal 20.000 en maximaal 25.000 arbeidsplaatsen profiteren van verbeterde bereikbaarheid door 
de Waterlinielijn.

e. Voor hoeveel van de arbeidsplaatsen (totaal en procentueel) is een goede bereikbaarheid per OV 
tussen Utrecht-zuid en CS (via de Merwedelijn) een vereiste?

In de invloedssfeer van de geplande Merwedelijn bevinden zich op dit moment 59.000 OV afhankelijke 
arbeidsplaatsen. Dat is ruim 10 procent van de totale werkgelegenheid in de Utrechtse regio. Het 
project voorziet in het accommoderen van minimaal 39.000 en maximaal 55.000 extra 
arbeidsplaatsen in de directe invloedssfeer van beide lightrailverbindingen. Hiervoor geldt dat 

https://www.utrecht10.nl/documenten/economische-positionering/adviesrapporten-werklocaties/
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minimaal 20.000 en maximaal 32.000 arbeidsplaatsen profiteren van verbeterde bereikbaarheid door 
de Merwedelijn.  

f. Voor hoeveel arbeidsplaatsen (totaal en procentueel) in en om de stad Utrecht is een goede 
bereikbaarheid met het OV géén vereiste? Wat is het aandeel van deze banen in het BBP van de 
Zuidelijke Randstad en van Nederland?

Bij beantwoording van de vraag is de aanname gemaakt dat met ‘Zuidelijke Randstad’ de ‘regio 
Utrecht’ bedoeld is. 

De regio Utrecht (U16) telt zo’n 550.000 banen, waarvan zo’n 25% op bedrijventerreinen (137.000 
banen). Voor deze locaties is bereikbaarheid aan hoofdontsluitingen of N-wegen minimaal vereist (en 
sterke voorkeur voor locaties aan A-wegen, in het bijzonder bij buitenlandse vestigingen). 
Desalniettemin geldt ook dat OV-bereikbaarheid voor deze gebieden steeds belangrijker wordt, met 
name voor het personeel (STEC, 2020). Het aandeel van deze banen in het BBP van de regio en van 
Nederland is niet nader onderzocht. De provincie Utrecht is goed voor iets minder dan 10% van het 
Nederlands BBP.

g. Hoeveel extra banen kan het project opleveren? 

Het project voorziet in het accommoderen van 50.000 extra arbeidsplaatsen in de directe 
invloedssfeer van de lightrailverbindingen. Zie voor specificatie tabel bij antwoorden ‘b’ en ‘c’.  

h. Wat is het aandeel van deze extra banen in het BBP van de regio Utrecht en van Nederland?

Het aandeel van deze banen in het BBP van de regio en van Nederland is niet nader onderzocht. De 
provincie Utrecht is goed voor iets minder dan 10% van het Nederlands BBP.

i. Hoeveel extra productiviteit kan het project opleveren, bovenop de extra banen? Wat is het 
aandeel van deze extra productiviteit in het BBP van de regio Utrecht en van Nederland?

Zoals in de propositie opgenomen (pagina 10, toegangspoortcriteria) tonen berekeningen aan dat de 
groei van de regionale economie door het voorstel met 1,9 procent verhoogt ten opzichte van de 
basislijn. Dit is op basis van investeringen in de railinfrastructuur (1 procent) en het effect van 
bestedingen aan R&D (0,9 procent), als gevolg van een veronderstelde groei van 4.000 science 
gerelateerde arbeidsplaatsen. De spinoff van deze arbeidsplaatsen is dus hoger verondersteld dan van 
de overige arbeidsplaatsen die dit project mogelijk maakt. Met de 1,9 procent extra groei van het BRP 
draagt de regio voor ongeveer 0,2 procent jaarlijks bij aan de nationale groei. 

j. In hoeverre is aanpakken van het probleem urgent voor een structureel BBP-effect?

Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op de vrijwel identieke vraag hierboven ‘In hoeverre 
is aanpakken van het probleem noodzakelijk voor een structureel BBP-effect?’

Hoe verhoudt de impact zich tot de kosten?

Het Decisio rapport dat als bijlage bij de propositie gevoegd is bevat een kosten-batenanalyse. 
Belangrijke kanttekening daarbij is dat in dat rapport de eerder omschreven spinoff van R&D 
investeringen niet in deze analyse is gekwantificeerd.

https://www.utrecht10.nl/documenten/economische-positionering/adviesrapporten-werklocaties/
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SEO

Wat is de kwaliteit van de aannames en gebruikte bronnen? 

Zijn er aannames gehanteerd aanvullend op en/of in afwijking van de WLO-scenario’s en de 
modellen zelf? Zo ja, welke?  

a. Zijn er afwijkende aannames gedaan voor woningbouw, economische ontwikkeling en/of 
gedrag/bereidheid om het OV te gebruiken? Zo ja, welke?

Voor woningbouw en woningbehoefte worden de Primos-prognoses als basis gebruikt. Die volgen 
WLO-scenario’s, maar zijn 1-op-1 gekoppeld

b. Zonder project kunnen 35.000 arbeidsplaatsen en 30.000 woningen worden gerealiseerd. Met 
project 92.500 arbeidsplaatsen en 90.000 woningen worden gerealiseerd. Wat is de 
onderbouwing van deze aantallen? Is hierover een onafhankelijk deskundig oordeel gegeven 
(aangezien deze aantallen als uitgangspunt lijken te zijn genomen)?

Bij de realisatie ‘zonder project’ worden bestaande plannen tot 2030 uitgevoerd. Uit verkenningen, 
studies en ook MER-rapportages voor deelgebieden is bekend dat die voor een belangrijk deel 
zonder extra grootschalige investeringen kunnen worden gerealiseerd. Een deel van deze plannen 
stuit echter nu al op grenzen. Zo geeft de MER studie van de Merwedekanaalzone aan dat zonder 
structurele bereikbaarheidsmaatregelen slechts 6.000 van de 9.000woningen gerealiseerd kunnen 
worden. 

Nieuwe plannen bevinden zich met name op knooppunten in een ring aan de rand van de stad 
Utrecht. De huidige OV en weginfrastructuur is niet toegerust voor ontwikkeling van deze locaties. 
Een overzicht van deze locaties en noodzakelijke bereikbaarheidsmatregelen zijn te vinden in de 
studies die gedaan zijn in het kader van MIRT Onderzoek (Utrecht Nabij).

c. Wat zijn de (economische) gevolgen als deze woningen en arbeidsplaatsen niet binnen het 
stedelijk gebied gebouwd kunnen worden (in termen van BBP-effect Nederland)?    

Als deze woningen en arbeidsplaatsen niet binnen het stedelijk gebied gebouwd kunnen worden, 
loopt Nederland positieve productiviteitseffecten als gevolg van de uitwerking van de 
agglomeratie-effecten mis. De berekende omvang daarvan is bij eerdere vragen beantwoord. 

Moet de geschatte bbp-impact bijgesteld worden? Wat is dan de geschatte jaarlijkse 
bbp-impact (in % bbp)?

Welke risico’s bedreigen de effectiviteit (effect en baten) van het project?

d. Er is EUR 99 mln. per jaar (totaal EUR 1,9 mld.) aan baten zijn toegerekend aan het 
projectalternatief voor agglomeratiekracht en EUR 3,4 mld. in totaal met reistijdwinsten? 
Welke uitgangspunten zijn daarvoor gehanteerd? 

De toegerekende baten zijn berekend in het Decisio rapport “Maatschappelijke business case wiel 
met spaken”. De middenvariant uit dit rapport komt overeen met de lightrailverbindingen in dit 
voorstel. Uitgangspunten zijn terug te vinden in dit rapport in paragrafen 4.1 en 4.2 
(mobiliteitseffecten) en 6.1 (agglomeratieeffecten)

e. In het voorstel is benoemd dat er tegen 2030 al substantiële knelpunten op CS/Ring ontstaan. 
Tegelijk wordt er in de tijdsplanning uitgegaan van realisatie rond 2035. Wat zijn de gevolgen 
voor de kosten-batenverhouding van het naar voren halen of naar achteren schuiven van het 
project?

De gevolgen voor de kosten-batenverhouding door het verschuiven in de tijd zijn niet expliciet 
berekend maar laten zich als volgt beredeneren: het naar voren halen van het project zorgt ervoor dat 
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de baten van het project eerder en langer optreden binnen de gehanteerde zichtperiode van 100 jaar. 
De knelpunten zijn immers eerder opgelost. Daarbij geldt wel dat ook de kosten naar voren worden 
gehaald en in een kortere tijdsperiode worden gemaakt. De netto contante waarde van de kosten zal 
in dat geval ook hoger zijn. 

Naar verwachting is het gevolg voor de kosten-batenverhouding per saldo positief: de extra baten van 
het naar voren halen van het project zijn hoger dan de hogere contante waardering van de kosten. 
Het substantieel naar voren halen van het project kunnen we overigens theoretisch doorrekenen, 
maar gelet op voorgaande ervaringen met grootschalige infrastructurele projecten is dit niet een 
realistisch scenario. 

Omgekeerd zorgt het naar achteren schuiven voor een langere periode met knelpunten in het 
mobiliteitsnetwerk, en dat –gelet op mobiliteitsontwikkeling– die knelpunten zullen groeien in aantal 
en omvang. Er zullen meer voertuigverliesuren en reistijdverlies zijn, hetgeen doorwerkt in lagere 
productiviteitsgroei en blijvende en hardnekkiger onderbenutting van agglomeratiepotentie. 
De positieve baten van de investeringen treden minder lang op binnen de gehanteerde zichtperiode 
van 100 jaar en zijn dus lager. De kosten van het project zijn in contante waarde ook lager omdat 
deze later in de tijd vallen. Naar verwachting is het gevolg voor de kosten-batenverhouding daarom 
negatief: een lagere kosten-batenverhouding zou optreden als gevolg van het naar achteren schuiven 
van de investeringen.

f. Welke modal-split van auto naar OV vindt plaats in aantallen reizen en procentueel? Welke 
aannames zijn daarbij gehanteerd? Is dit getoetst met het NRM? Wat is het oordeel van RWS?

Wijziging van de modal split vindt plaats door een stapeling van maatregelen, waar hoogfrequente en 
snelle OV lijnen een cruciaal onderdeel van uit maken. Parkeerbeleid, parkeren op afstand, fiets, 
routering autoverkeer, en beprijzing. Deze aanpak is verwoord in “Utrecht Nabij”. 

Voor de stad Utrecht is in het kader van het Mobiliteitsplan 2040 in beeld gebracht hoe de modal split 
zich ontwikkelt tussen 2015 en 2040. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen een scenario ongewijzigd 
beleid (referentie), en een scenario gewijzigd beleid (uitvoering van het Mobiliteitsplan 2040, 
waaronder de twee lightrail lijnen). Voor alle afzonderlijke stappen (zie ook het antwoord op vraag p) 
is inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn. Een uitgebreide toelichting is te vinden in hoofdstuk 10 
van het Mobiliteitsplan 2040. 

Onderstaand figuur en tabel tonen de ontwikkeling van de modal split. De lightrailverbindingen maken 
onderdeel uit van stap 3 ‘Netwerken op orde’. De cijfers bij deze stap laten een toename zien van 
ruim 30.000 OV verplaatsingen per etmaal; en een afname van het aantal autobewegingen met ruim 
40.000. Als het gehele maatregelenpakket wordt uitgevoerd dan neemt het OV toe met 38.000, de 
auto af met 66.000. De cijfers hebben betrekking op het gebied binnen de Ring Utrecht.
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Verplaatsingen van/naar/binnen Utrecht per 
etmaal (x 1000)

auto fiets OV totaal

Referentie 2040 605 662 382 1650
Mobiliteitsplan 2040 stap 3 562 654 413 1629
Mobiliteitsplan 2040 (stappen 1 t/m 5 tezamen) 539 668 420 1628

De berekeningen naar de effecten van het Mobiliteitsplan hebben plaatsgevonden met het 
gemeentelijke verkeersmodel VRU. Dit model is uitgebreid gevalideerd op basis van OViN-data en 
tellingen en afgestemd op het verkeersmodel NRM West-Nederland van Rijkswaterstaat. 

Als eerste is een referentiesituatie 2040 opgesteld. Hierin is het gemeentelijke beleid op het gebied 
van mobiliteit en verstedelijking gebruikt om een prognose te maken van hoeveel mensen met 
welke vervoerwijze in 2040 van welke herkomst naar welke bestemming reizen. Hierbij is rekening 
gehouden met (inter)nationale ontwikkelingen zoals het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
en het Centraal Plan Bureau (CPB) hebben beschreven in de WLO-scenario’s. Voor het 
mobiliteitsplan is uitgegaan van het scenario ‘hoog’ (voor verklaring, zie memo “Beantwoording 
vragen staf Nationaal Groeifonds inzake propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de 
Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. Deze invulling sluit het beste aan bij de verwachte 
verstedelijkingsopgave waarmee Utrecht Nabij en de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 rekening 
houden. In het Mobiliteitsplan zijn de opgaven en knelpunten van deze referentiesituatie 
beschreven. Vervolgens is het beschreven beleid van het mobiliteitsplan zoals gepresenteerd in de 
hoofdstukken 4 tot en met 8 van het Mobiliteitsplan 2040 in het verkeersmodel vertaald en 
doorgerekend. 

g. De reductie van de congestie op de Ring Utrecht kan worden verhoogd van 5% naar 14% met 
flankerend beleid. Wat is de onderbouwing daarbij? Welke maatregelen moeten worden genomen 
voor de hogere congestiereductie? Wat is het oordeel van RWS aangaande deze flankerende 
maatregelen?

De omvang van het effect is in het gemeentelijk Mobiliteitsplan 2040 preciezer uitgewerkt op basis 
van een concrete set van maatregelen. De keuzes die de gemeente daarin maakt zijn uitgewerkt in 5 
samenhangende stappen (zie afbeelding).

Ten behoeve van het Mobiliteitsplan 2040 zijn met behulp van het gemeentelijke verkeersmodel VRU de 
kwantitatieve effecten van de maatregelen in beeld gebracht. De berekeningen zijn uitgevoerd op het 
schaalniveau van de stad. Bij de 5% reductie tijdens de ochtendspits op de Ring Utrecht in 2040 (t.o.v. 
referentiemodel 2040) zijn niet alle maatregelen uit het Mobiliteitsplan meegenomen. In die berekening 
zijn namelijk alleen de effecten van de netwerkaanpassing (stap 3) conform Mobiliteitsplan in beeld 
gebracht. Als daar alle andere mobiliteitsmaatregelen aan worden toegevoegd (de overige 4 stappen) 
dan is het effect 14%.
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Wat is de relatieve impact van (deel-)projecten op het geschatte bbp-effect (‘80/20’ 
regel)?

In hoeverre zijn alle projectonderdelen noodzakelijk?

h. Wat is het minimale aantal woningen en arbeidsplaatsen dat zonder investeringen in mobiliteit 
gerealiseerd kan worden? Wat zou dat betekenen voor het BBP?

Het minimale aantal woningen en arbeidsplaatsen dat gerealiseerd kan worden zonder 
investeringen in mobiliteit komt overeen met de nulvariant uit het Decisio rapport. Benadrukt dient 
te worden dat bij een soberder uitvoering de schaalsprong die beoogd wordt met betere 
verbindingen en significant meer woningbouw, die via agglomeratie-effecten leiden tot creatie van 
arbeidsplaatsen en structureel meer economische groei, niet gerealiseerd zal worden. Met andere 
woorden: hoe minder groot de schaalsprong, hoe minder toekomstbestendig de oplossing, en hoe 
groter het risico dat op relatief korte termijn toch weer extra investeringen gedaan zullen moeten 
worden. Dat zou geen efficiënte aanwending van schaarse middelen zijn.

i. Wat is het minimale aantal woningen en arbeidsplaatsen dat zonder of met beperkte 
investeringen in infrastructuur gerealiseerd kan worden, maar met maximale inzet op gebruik 
van fiets, OV, deelsystemen en Mobility as a Service, om zo de bestaande infrastructuur 
maximaal te benutten? Wat zou dat betekenen voor het BBP?

Genoemde maatregelen functioneren alleen in combinatie met hoogfrequent en snel OV. Het 
maximaal inzetten op deze maatregelen is vergelijkbaar met stap 2 uit het gemeentelijk 
Mobiliteitsplan. Het effect van stap 2 is beperkt (-2% groei autoverkeer groei t.o.v. referentie 
ongewijzigd beleid) en zal te weinig doen voor het verminderen van druk op Ring Utrecht. Het toe 
te voegen aantal woningen en arbeidsplaatsen ten opzichte van het nulalternatief is minimaal en 
de beoogde agglomeratie-effecten en effect op het bbp zullen niet tot stand komen. 

j. Welke gevolgen zou niet realiseren van de Merwedelijn voor woningbouw en 
agglomeratiekracht indien de financiële middelen niet toereikend zijn? In hoeverre zou de 
beoogde woningbouw en agglomeratiekracht bereikt kunnen worden langs deze corridor 
zonder ingrepen of met beperkte ingrepen?

Rijk en regio hebben voor vastgestelde woningbouwplannen langs deze corridor afgesproken dat 
deze gerealiseerd worden tot 2030. Voor de woningbouwplannen voor de periode daarna is een 
schaalsprong nodig, omdat er rond 2030 door het groeiend aantal reizigers een kantelpunt 
ontstaat waarop een schaalsprong OV nodig is. 

Het totaal aantal woningen dat gerealiseerd kan worden door aanleg van de twee lightraillijnen is 
33.000 tot 60.000 woningen. Het aantal niet gerealiseerde woningen als gevolg van afstel aanleg 
Merwedelijn komt overeen met 22.000 tot 36.000 woningen. Zonder ingrepen leidt extra woningen 
tot te veel verkeersoverlast, zo concludeerde de MER van de huidige plannen in de 
Merwedekanaalzone. Een kleiner aantal woningen zal minder agglomeratiebaten met zich 
meebrengen. De omvang hiervan is voor dit scenario niet berekend

k. Waarom is de Waterlinielijn doorgetrokken naar Zeist?

Circa 450 bussen per dag rijden vanaf Zeist via de binnenstad van Utrecht naar Utrecht CS. Door 
de realisatie van een lightrailverbinding naar Zeist-Noord hoeven deze bussen niet allemaal meer 
via de binnenstad te rijden. Dit is nodig omdat groeiende stromen bussen steeds meer conflicteren 
met groeiende stromen fietsers en voetgangers. Dit zorgt voor een overbelaste binnenstad die 
daardoor slechter als regionaal centrum en (inter)nationale trekpleister kan functioneren. 
Omgekeerd wordt de historische binnenstad als toeristisch en commercieel verblijfsgebied ook 
aantrekkelijker wanneer deze minder zwaar wordt belast met busvervoer. 
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Voor inwoners van Zeist betekent het doortrekken van de Waterlinielijn een kortere reistijd naar 
het USP vanuit heel Zeist. Reizigers die nu vanuit andere delen van Zeist overstappen op de 
buslijn Zeist-Noord - USP profiteren ook van een kortere reistijd in de nieuwe situatie. Voor de 
meeste reizigers uit Zeist is reizen via station Driebergen-Zeist een grote omweg, omdat dit 
station aan de ‘verkeerde’ kant van Zeist ligt, vooral voor reizigers met de oriëntatie op de regio 
Utrecht en de Randstad. Eigenlijk ligt Zeist niet aan het spoornetwerk, net zoals Nieuwegein dat 
niet ligt. Zeist Vollenhove is begin 2020 aangewezen als een van de drie vitale wijken in de regio 
Utrecht. De Waterlinielijn zal de bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en grond- en vastgoedwaarden 
van dit gebied een extra impuls geven. 

Het doortrekken naar Zeist draagt verder bij aan een spits in twee richtingen waardoor het gehele 
traject van de Waterlinielijn en de bestaande Uithoflijn beter rendeert. Het doortrekken van de 
UHL levert bovendien vervoerkundig een besparing op in het aantal dienstregelingsuren, omdat er 
geen parallel rijdende bussen meer zijn. Door het aantakken van Zeist op de Waterlinielijn 
ontstaat nieuwe, directe verbindingen tussen Zeist en de oostkant van Utrecht en Nieuwegein en 
zullen minder reizigers vanuit Zeist met de auto reizen. Ook wordt hiermee de potentie vergroot 
voor het aanleggen van een hub aan de A28, waar reizigers vanuit het oosten met een 
bestemming in de MRU de overstap kunnen maken naar OV. Dit ontlast de Ring Utrecht. Tevens 
kunnen reizigers uit Zeist naar de Randstad en naar Brabant sneller via station Lunetten-
Koningsweg reizen waardoor Utrecht Centraal wordt ontlast.

De verwachte vervoervraag op de Waterlinielijn tussen Zeist en USP komt neer op 10.000 reizigers 
per dag. Bij meer ingrijpende keuzes in het busnetwerk van Zeist kan het aantal reizigers oplopen 
tot ca 18.000 reizigers. De mogelijkheden hiervoor worden nader onderzocht in de verdere 
uitwerking.

l. In hoeverre zou de beoogde woningbouw en agglomeratiekracht bereikt kunnen worden langs 
deze corridor zonder ingrepen of met beperkte ingrepen?

Het betreft langs deze lijn voornamelijk nieuw te ontwikkelen woningbouwlocaties, zoals de A12 
zone, Lunetten-Koningsweg, verdichting USP/Rijnsweerd, en Zeist Noord. Al deze locaties kunnen 
pas in harde plannen worden omgezet als er zicht is op een hoogwaardige OV ontsluiting.Een 
kleiner aantal woningen als gevolg van afstel van de Waterlinielijn zal minder agglomeratiebaten 
met zich meebrengen. De omvang hiervan is voor dit scenario niet berekend. 

m. Wat zou het effect zijn voor woningbouw en agglomeratiekracht als alleen beperkte 
aanpassingen op het hoofdspoor worden gerealiseerd? 

In dat geval kunnen woningbouwlocaties langs de Merwedelijn en de Waterlinielijn slechts beperkt 
worden uitgevoerd; er zouden nauwelijks meer woningen kunnen worden gebouwd ten opzichte 
van het nulalternatief. De beoogde agglomeratie-effecten zullen niet optreden. 

n. Wat als dit zou gebeuren in combinatie met een maximale inzet op gebruik van fiets, OV, 
deelsystemen en Mobility as a Service, om zo de bestaande infrastructuur maximaal te 
benutten? Wat zou dat betekenen voor het BBP?

Zie eerdere vraag over effect fiets, deelsystemen en MaaS.  
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II.2.   Strategische onderbouwing BBP-impact 

II.2.1.   Omvang en groeipotentie

a. Systeemvisie 20-30 jaar

In hoeverre past het project binnen de toekomstverwachtingen voor mobiliteit (in relatie tot 
economie)? 

De voorgestelde maatregelen passen binnen de 
mobiliteitsverwachtingen voor deze regio. Dit is 
onderbouwd in het ontwikkelperspectief ‘Utrecht 
Nabij’ dat door Rijk en regio gezamenlijk is opgesteld 
en recent is vastgesteld in het BO MIRT 20201. De 
verstedelijkingsrichtingen in NOVI, Omgevingsvisie 
provincie Utrecht (OpU), REP en RSU zijn 
gelijkluidend. In deze toekomstbeelden ontwikkelt de 
stad zich naar een polycentrische omgeving; 
vergelijkbaar met hoe dat gebeurt in andere 
metropolitane gebieden. Voor de mobiliteit in dat 
gebied is een schaalsprong OV in de vorm van de 
ontwikkeling van een ‘wiel met spaken’ (zie figuur) 
belangrijk. De voorgestelde verbindingen zijn een 
belangrijke stap in de realisatie van dit netwerk. 

b. Toekomstbestendigheid

In hoeverre is het project toekomstbestendig/adaptief (geschikt voor gebruik door nieuwe 
toekomstige voertuigen, ombouwen mogelijk voor gebruik door toekomstige voertuigen, 
ombouwen mogelijk voor alternatief gebruik, etc.)?

In de fase van planuitwerking moeten de eisen aan de infrastructuur worden vastgesteld. Deze zijn 
bepalend voor het toekomstig gebruik. De te gebruiken technieken moeten zich bewezen hebben 
in de praktijk. Uitgangspunten zijn bv. vrije infrastructuur en in de hoogstedelijke gebieden 
conflictvrij met andere vervoersstromen (ongelijkvloerse oplossingen). Mits de eisen van 
toekomstige voertuigen aansluiten bij de infrastructuur (bv. breedte) biedt vrije infrastructuur 
kansen voor toekomstige voertuigen. 

c. Duurzaamheid

In hoeverre draagt het project bij aan een duurzame groei van het BBP?

In hoeverre is sprake van duurzaamheid in de zin van passend in een toekomstig duurzame 
samenleving (klimaat, milieu)?

De keuzes die gemaakt zijn in het ontwikkelperspectief Utrecht Nabij zijn mede ingegeven door 
hun positieve impact op leefbaarheid, gezondheid, CO2 emissie, en het faciliteren van 
arbeidsplaatsen in toekomstbestendige sectoren. Het faciliteert locaties voor toekomstbestendige 
werkgelegenheid, zoals het Life Sciences and Health Cluster en circulaire economie. Publieke, 
private en kennis- en onderwijspartners in de provincie en de bredere regio voeren hiertoe een 
Regionale Economische Agenda die in het teken staat van 'gezond stedelijk leven'. De regionale 
economische agenda en de partners in het regionaal-economische ecosysteem (w.o. Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region, Economic Board Utrecht) koppelen expliciet hun inzet 
(ook financieel) aan brede welvaartsdoelen en SDG's. 

1 https://www.programma-uned.nl/relevante+documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1858010
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d. Innovatie

Hoe innovatief is het voorstel? Wordt gebruik gemaakt van de meest recente technologische 
mogelijkheden en voor zover mogelijk geanticipeerd op aankomende ontwikkelingen?

Bij de planuitwerking zal gekozen worden voor technieken die zich in de praktijk al bewezen 
hebben. Dat geldt zowel wat betreft de uitvoeringsmethode, als de te gebruiken assets. Bij de 
bouw sluiten we aan bij Europese standaard voor lightrail, zodat we kunnen meeliften op de 
innovaties in de markt.

In hoeverre biedt het project kansen voor versterking van het BBP door innovatie? 

Expliciet doel van het project (zie ‘Woord vooraf’) is ruimte bieden voor groei van het USP als 
nationale innovatie- en onderwijshub voor life sciences and health. Op en rondom het USP is een 
groeiende vraag naar R&D-ruimte, nemen de private R&D-investeringen in de regio toe en is 
recent de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region opgericht om de innovatie- en 
R&D-investeringen in de regio verder aan te jagen. Daarnaast participeert de regio Utrecht, m.n. 
via haar kennisinstellingen (UU en UMCU), in enkele andere kennis & innovatie proposities die 
ingediend zijn voor het Nationaal Groeifonds (RegmedXB, Health-RI, FoodSwitch en NL AI-
Coalitie). Er liggen daarmee voldoende aanknopingspunten om het Utrechtse niveau aan R&D te 
verhogen.  

e. Aansluiting op en samenhang met economische clusters

In hoeverre sluit het project aan bij kansrijke economische clusters met het oog op het 
toekomstige BBP van Nederland?

Het project versterkt de positie en het verdienvermogen van Nederland door de Utrechtse 
academische én economische assets uit te bouwen met de kennis-, onderwijs- en bedrijvenclusters 
rondom 1) life sciences en gezondheid, 2) klimaatadaptatie en gezonde leefomgeving en 3) 
(gezonde) voeding. Deze drie clusters sluiten aan bij de thema's die het kabinet in 2019 aanduidde 
als prioritair in het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid (ministerie van 
EZK, 2019). Ook sluiten de thema's aan bij het Europese missiegedreven innovatiebeleid. 

Het accent ligt op R&D met grote groeipotentie: gezondheid (biotech, farma, medtech), 
duurzaamheid (energie, klimaat, civiele techniek) en voedingstechnologie (Balland & Boschma, 
2020). Dit komt ook tot uiting in de proposities op gebied van kennis en innovatie die mede vanuit 
de regionale partners zijn ingediend voor het Nationaal Groeifonds. Met deze specialisaties levert 
Utrecht nationaal en internationaal een bijdrage aan het zowel het toekomstige BBP van Nederland 
als de brede welvaart van mensen.

Zoals in het voorstel uitgewerkt is draagt het project bij aan de doorontwikkeling van het Utrecht 
Science Park als toplocatie voor onderwijs, kennis, innovatie en R&D ontwikkelingen. De 
connectiviteit met omliggende gebieden vergroot van de reikwijdte van de kennisspillovers en het 
versterken van valorisatie, in de eigen regio maar door opbouw, uitbouw en verlenging van de 
waardeketens (productie, toelevering, verdere product- en dienstontwikkeling) ook juist in andere 
regio's. 

In hoeverre is sprake van samenhang tussen (de realisatie van) het project en andere 
economische activiteiten met meerwaarde voor het BBP van Nederland?

Publieke R&D investeringen zijn vaak missiegedreven en worden uitgebreider benut doordat deze 
open toegankelijk zijn. Utrecht onderscheidt zich van andere regio’s door een sterke nadruk op 
publieke R&D (Economisch Beeld Utrecht+, 2020). De regio is netto exporteur van diensten en 
kennis aan bedrijven en organisaties elders in Nederland (Economisch Beeld Utrecht+, 2020). 
Deze kennisrelaties manifesteren zich in samenwerkingsverbanden zowel binnen de regio als 
daarbuiten. Grote internationaal opererende bedrijven als Philips, Genmab, Danone Nutricia en 
Merus Biopharmaceuticals, maar ook chemiereuzen als AkzoNobel, Nouryon en Shell maken 
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gebruik van en dragen bij aan de kennis die ontwikkeld wordt op het Utrecht Science Park. De, in 
de provincie geconcentreerde, internationaal opererende ingenieursbureaus maken gebruik van 
kennis van UU en WUR over gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Zowel rondom het 
cluster van biotechnologie en farma als om het cluster van ingenieursbureaus is een groeiende 
schil ontstaan van IT-bedrijven die hoogwaardige diensten leveren op het het gebied van data-
analyse en visualisatie met AI als sleuteltechnologie. Investeringen in connectiviteit vergroten de 
internationale magneetwerking van deze publiek-private clusters die bijdragen aan brede welvaart 
van burgers en aan internationale concurrentiekracht van Nederland. Daarmee sluit het project 
aan bij de ambities en de aanpak zoals beschreven in de Groeibrief voor Nederland op de lange 
termijn (2019). 

f. Kannibaliseren andere regio’s

In hoeverre is sprake van groei ten koste van groei elders?

In algemene zin geldt dat in Nederland schaarste is aan talent en dat de laatste jaren de instroom 
van buitenlandse werknemers fors is. Dit aantal is in de provincie Utrecht gestegen met gemiddeld 
8,5 procent per jaar over de periode 2010-2018, tot ongeveer 46.000 (analyses op basis van CBS 
Microdata en verwerkt in het rapport ‘Analyse internationale werknemers in Nederland – 
regiorapport Utrecht’, 2019). Als deze trend zich voortzet, zal een aanzienlijk deel van de groei 
van de bevolking in de regio en stad Utrecht uit internationale migranten bestaan. Naar schatting 
80% van de 50.000 studenten op het Utrecht Science Park wil blijven wonen en werken in Utrecht 
(Stichting USP, 2020). Deze talentenpool maakt het USP een interessante plek voor 
kennisintensieve bedrijvigheid. We gaan er vanuit dat extra banen op en rond USP met name 
worden ingevuld door nieuw internationaal talent of door talent dat voor de regio behouden is. 
Daardoor lijkt er relatief beperkt sprake van het kannibaliseren op assets of talent van andere 
Nederlandse regio's. In plaats daarvan wordt juist het weglekken van bestedingen naar andere 
regio’s voorkomen, hetgeen ten koste zou gaan van de synergie en kennisspillovers in het 
regionale R&D cluster en daaraan gerelateerde bedrijvigheid. Andersom leiden investeringen in het 
Utrechtse R&D-cluster juist ook tot multiplier-effecten elders in het land via effecten in de 
waardeketens.

o Welke partijen profiteren van deze schaalsprong? Op welke manier en hoeveel profiteren 
andere regio’s?

De regio Utrecht is netto exporteur van diensten en van kennis aan bedrijven en organisaties 
elders in Nederland (Economisch Beeld Utrecht+, 2020). Onderzoek van o.a. Rathenau (2014) en 
Mazzucato (2019) wijst op een multiplier van 7,7 voor publieke R&D en 2,3 voor private R&D. 
Utrecht onderscheidt zich van andere regio’s door een sterke nadruk op publieke R&D. Gelet op de 
specialisaties in gezondheid, milieu en klimaat draagt de regio Utrecht bij aan zowel publieke 
waarden en beleid (kwaliteit, gezondheid en toekomstbestendigheid van woon- en leefomgeving) 
als aan producten en diensten van private partijen. Deze kennis is, juist vanwege zijn publieke 
karakter, breed beschikbaar. Gelet op het mondiale karakter van deze vraagstukken, ligt er 
daarmee ook een mondiale markt voor Nederlandse oplossingen. Via de opbouw en uitbouw van 
waardeketens profiteren ook andere regio's in Nederland mee.

g. Absorptievermogen

In hoeverre biedt het project verdere niet opgenomen kansen voor versterking van het BBP?

Het project is gericht op verbetering van de bereikbaarheid van Utrecht Science Park en het 
realiseren van agglomeratievoordelen door verdere verstedelijking en verdichting. De macro-
economische effecten hiervan zijn ook doorgerekend. Niet doorgerekend zijn de indirecte effecten 
van de investering. 

Een verbeterde bereikbaarheid van USP en zijn satellietlocaties draagt bij aan een grotere 
reikwijdte van kennisspillovers. De zoek- en reiskosten worden verlaagd voor ondernemingen die 
deze kennis willen benutten in product- en dienstenontwikkeling. Dit versnelt en vereenvoudigt 
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kennisvalorisatie. De verwaarding van deze kennis, in termen van valorisatie, spinoffs, spinouts, 
gazelles, startups, scale-ups en opbouw van waardeketens, blijft achter bij de potentie 
(Economisch Beeld Utrecht+, 2020; Stam 2020). De regionale partners zijn zich bewust van dit 
onderbenut regionaal maar bovenal landelijk potentieel en investeren daarom ook in versterking 
van hun regionaal-economische ecosysteem met een collectieve agenda (via de Regionale 
Economische Agenda), financieel kapitaal en handelsnetwerken (via Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region) en versterkte samenwerking (via o.a. ROM Utrecht 
Region, Economic Board Utrecht, U16, Utrecht Science Park, regionale human capital agenda). Ook 
de landelijke kennis- en innovatieagenda's en -contracten spelen hierbij een belangrijke rol. 

Een infrastructurele investering betekent ook een impuls voor de aantrekkingskracht van USP en 
zijn regionale satellietlocaties op R&D-intensieve organisaties of organisatieonderdelen. Groei van 
kennisintensieve werkgelegenheid, zowel in kennisproductie als kennisbenutting in de waarde-
/productieketen, kan fysiek op verschillende manieren neerslaan. Allereerst in verdichting van het 
Utrecht Science Park. Daarbij gaat het niet alleen om de hoofdlocatie in Utrecht maar ook om 
satellietlocaties op korte afstand, in Bilthoven en Zeist. Ten tweede zal extra werkgelegenheid die 
minder R&D-gebonden is (kantoren en productie) ook op andere plekken in de regio landen. 
Betere toegankelijkheid van kennisclusters draagt via bovenregionale waarde- en productieketens 
ook bij aan groei in andere regio's dan alleen Utrecht. Het project, met name de aanleg van de 
twee lijnen, vormt een essentiële schakel in het regionaal verbinden van deze verschillende typen 
activiteiten. De realisatie van het knooppunt Lunetten Koningsweg vormt daarnaast een cruciale 
schakel in verbeterde bovenregionale connectiviteit naar gerelateerde bedrijvenclusters in het 
oosten (Amersfoort, Wageningen) en het zuiden (Den Bosch, Eindhoven) - waardoor waardeketens 
in en buiten de regio een impuls krijgen.
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II.2.2.   Externe kansen en onzekerheden

a. Aanpalende projecten (mobiliteit, woningbouw, energie, digitaal, sociaal)

In hoeverre zijn de baten van het project gevoelig voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied 
van mobiliteit, digitalisering en/of energie? 

De mobiliteitsbaten zijn afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, 
digitalisering en/of energie. De corona-pandemie laat zien dat thuiswerken met digitale middelen 
een effect heeft op mobiliteit. Het is op dit moment nog niet te zeggen op welke wijze dat effect in 
2035 en verder er nog is. 

In hoeverre biedt het project kansen voor verhoging van het BBP van Nederland gezien de waar te 
nemen toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, digitalisering en/of energie?

Zoals vermeld in het ‘Woord vooraf’ heeft dit project effect op het BBP door vermijden van 
congestie op nationale weg- en spoornetwerken; door het benutten van agglomeratievoordelen 
door verdichting; en door doorontwikkeling van het innovatie ecosysteem op Utrecht Science Park.

b. Aansluiting op (buitenlandse) infrastructuur, bestaand en nieuw

In hoeverre zijn verdergaande infrastructurele aanpassingen noodzakelijk?

Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari.

c. Samenhang met breder beleid (bijvoorbeeld fiscaal, klimaat, etc.)

In hoeverre zijn de baten van het project gevoelig voor toekomstig beleid voor klimaat?

In hoeverre zijn de baten van het project gevoelig voor toekomstig beleid voor duurzaamheid?

Ontwikkeling van het gebruik van openbaar vervoer past binnen beleid voor klimaat en 
duurzaamheid. De vormgeving van toekomstig beleid op die gebieden zal voor een niet 
onbelangrijk deel bepaald worden door de samenstelling van politiek bestuur op nationaal en 
regionaal niveau. 

In hoeverre zijn de baten van het project gevoelig voor aanpalend beleid, internationale 
ontwikkelingen en/of prijsontwikkelingen?

De mobiliteitsbaten zijn bv. gevoelig voor mobiliteitsprijsbeleid (denk aan fiscale of prijsprikkels). 



17

II.2.3.   Contextuele onzekerheden

a. Maatschappelijke en politieke context

In hoeverre is het project onderhevig aan maatschappelijke (bedrijven, burgers, 
belangenorganisaties) en/of politieke weerstand tegen het project?

Zie de ingediende propositie (pg 9). 

b. Voorkeuren, gedrag

In hoeverre zijn de baten van het project gevoelig voor gedrag?

De mobiliteitsbaten zijn afhankelijk van het toekomstige gedrag. Belangrijkste factoren daarin zijn de 
mate / wijze waarin een mobiliteitstransitie wordt doorgezet (hetgeen beïnvloed wordt door bv. 
fiscale en of prijsprikkels, technologische ontwikkelingen etc) en het effect van corona op het 
gebruik van openbaar vervoer (al valt nu niet te zeggen wat daar in 2035 van te merken is). 
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III.    Kans op succes van het plan

III.1.   Wat wordt er voorgesteld en hoe wordt dat 
aangepakt?

a. Probleemanalyse
1. Is het probleem duidelijk?
a. In hoeverre is het vergroten van de agglomeratiekracht c.q. structureel verhogen van het BBP 

een doelstelling en waaruit kan dit worden opgemaakt?

Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 

Welke verkeersmodellen zijn gebruikt voor de probleemanalyse en de bepaling van de effectiviteit 
van het project?

b. Welke verkeer- en vervoersmodellen zijn gebruikt om de problemen voor het OV, de 
effectiviteit van het project voor het OV en de baten van het project voor het OV en de weg te 
voorspellen? Zijn de rapportages beschikbaar? Wat is het oordeel erover van NS en GVU?

Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 

b. Doelmatigheid en efficiëntie

In hoeverre is sprake van soberheid en doelmatigheid?

c. Hoeveel extra OV-gebruik (extra OV-reizen) komt tot stand door de nieuwe OV-lijnen, op de 
lijnen zelf en in totaal? Welke uitgangspunten zijn daarbij gehanteerd? Wat is de 
kostendekkingsgraad van de nieuwe OV-lijnen? Welke delen zijn (meer) kostendekkend, welke 
minder? Wat is het oordeel hierover van NS en GVU?

Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 

o Welke deel van het extra OV-gebruik is afkomstig van resp. fiets, ander OV en auto?

Welk deel van die toename toe te wijzen is aan veranderd mobiliteitsgedrag (auto, fiets) is voor de 
lightraillijnen nu niet berekend. Zie voor verdere toelichting hierop antwoord bij onderdeel III.2.e.f.

c. Financiële onderbouwing en financieringsmix  

In hoeverre is sprake van een optimale financiële bijdrage van belanghebbenden? 

o Zijn er naast de EUR 380 mln. van IenW en de betrokken regionale overheden nog 
mogelijkheden om de kosten (EUR 2,05 mrd.) te dekken?

Onder verwijzing naar de ingediende propositie: de regio (Provincie en Gemeente Utrecht, U16) 
heeft aangegeven bereid te zijn tot een substantiële bijdrage in het U Ned-pakket. Specifiek in het 
kader van deze propositie zullen regiopartijen in gesprek gaan met raden en staten over 
reserveringen in toekomstige budgetten; uiteraard in nauwe samenhang met een subsidie uit het 
Groeifonds om te komen tot een sluitende begroting. De zoektocht naar alternatieve bekostiging 
door bijdragen van gebruikers of andere baathebbers zoals projectontwikkelaars zal deel uitmaken 
van het vervolgtraject.
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d. Doelen en kpi’s

Zijn de projectdoelstellingen en kernprestatie-indicatoren (kpi’s) geformuleerd? 

Zie pagina 5 van de ingediende propositie voor de projectdoelstellingen; enige daarvan zijn ook 
gekwantificeerd. 

Zijn de projectdoelstellingen en kpi’s haalbaar? 

Ja.

e. Risico’s en kansen binnen het plan

In hoeverre is sprake van kansen voor extra baten? 

Voor adequate beantwoording van de vraag ontvangen we graag nadere duiding waarop gedoeld 
wordt met ‘extra baten’. 

f. Fasering en Planning

In hoeverre is sprake van een duidelijke mijlpalen? 

Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 

In hoeverre is sprake van mogelijkheden voor fasering van de realisatie? 

Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 
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III.2.   Wie doet wat?

a. Consortium

Wie zijn de indieners?

Wie zijn de betrokkenen? 

Zoals vermeld in de propositie zijn de indieners: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, 
U10 gemeenten, en Utrecht Science Park partners. 

Het begrip ‘betrokkenen’ kan op diverse wijzen uitgelegd worden; voor adequate beantwoording 
gaan we graag in gesprek met de staf van de commissie NGF. 

b. Governance en planning

Wie is de eigenaar/zijn de eigenaren van het project? 

Welke taak- en rolverdeling is overeengekomen en hoe is dit vastgelegd? 

Wie is beslissingsbevoegdheid over wat en hoe is dit vastgelegd?

Kan het project (tijdig) worden gerealiseerd door de betrokken partijen? Welke risico’s zijn daarbij 
aanwezig?

Eigenaren van het project zijn dezelfde partijen als de indieners. In de Nederlandse systematiek 
van grootschalige infra-ontwikkeling is het pas bij zicht op minimaal 75% van de financiering dat 
een MIRT Verkenning gestart kan worden; vanuit dat kader worden ook zaken bepaald als 
eigendom van fysieke activa, beslissingsbevoegdheden et cetera. Indienende partijen zijn niet de 
uitvoerende partijen; dit soort grootschalige infraprojecten worden Europees aanbesteed.

c. Stakeholders

In hoeverre zijn (cruciale) stakeholders betrokken? Welke risico’s zijn op dit vlak aanwezig?

a. Nieuw IC-station Lunetten-Koningsweg: is sprake van voldoende nieuwe instappers op zowel 
dit station als in totaal en is het nieuwe station inpasbaar in de dienstregeling? Wat is het 
(tussen)oordeel van NS hierover? 

b. Nieuw IC-station Lunetten-Koningsweg: zijn aanvullende infrastructurele ingrepen noodzakelijk 
in het hoofdspoor? Wat is het (tussen)oordeel van ProRail hierover?

Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 

d. Aanpak knelpunt
e. Meest geëigende oplossing

In hoeverre is sprake van de meest geëigende oplossing?

d. Welke alternatieve oplossingen zijn bestudeerd en waarom zijn deze afgevallen? Hoe 
verhouden zich de kosten en baten (financieel en maatschappelijk) van dit voorstel tot die van 
alternatieve oplossingen?

Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 
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e. In hoeverre is sprake van een ontlasting van Utrecht CS en in hoeverre is sprake van juist een 
toename van reizigers naar Utrecht CS? Welke verklaringen kunnen hiervoor worden gegeven? 
Wat is het oordeel van NS hierover?

Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 

f. Hoeveel extra OV-gebruik levert het project op en wel deel daarvan is afkomstig van resp. fiets, 
bestaand OV en auto? 

Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 

g. Welke delen van het wegennet met knelpunten worden verlicht als gevolg van het project? Wat is 
het oordeel van RWS hierover?

Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 

 
h. Waarom is er geen nul-alternatief (met deze aantallen woningen en arbeidsplaatsen plus 

mobiliteitsmaatregelen) doorgerekend? 

Deze vraag is beantwoord in het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari. 

f. Minder kostbaar alternatief

In hoeverre is het probleem op te lossen met flankerend beleid?

i. In hoeverre kunnen de knelpunten worden verminderd met flankerend beleid (stimuleren 
thuiswerken, spreiding over de dag, aanpassingen aan de dienstregeling van het 
regionale/lokale OV, e.d.)?

Met flankerend beleid is geen schaalsprong te realiseren; de beoogde agglomeratie-effecten zullen 
niet of in veel mindere mate gerealiseerd worden, de druk op de woningmarkt zal onverminderd 
groot blijven en voorspelde mobiliteitsknelpunten op nationale weg- en treinsystemen in de regio 
Utrecht zullen zich manifesteren en een impact hebben op regionaal en nationaal groeivermogen 
(bv. door voertuigverliesuren, niet gerealiseerde agglomeratie-effecten, etc). 

j. In hoeverre kunnen de knelpunten worden verminderd met hogere intensiteiten van tram en 
bus met beperktere aanpassingen van de infrastructuur? Wat is het oordeel hierover van NS 
en GVU?

De knelpunten die zijn beschreven bij onderdeel II.2.2.b zijn niet oplosbaar met beperktere 
aanpassingen en het verhogen van intensiteiten. Het gaat hier stuk voor stuk om knelpunten in 
hoogstedelijk gebied waarbij de grenzen van huidige OV-bussysteem bereikt zijn. Hogere 
intensiteiten zorgen voor meer belasting van haltes, kruispunten en het busstation bij Utrecht CS. 
Hoewel het mogelijk is om als onderdeel van een faseringsstrategie hier eerst te beginnen met 
beperktere aanpassingen, blijft op termijn een OV schaalsprong onoverkoombaar vanwege de 
omvangrijke woningbouwopgave. 

In hoeverre zijn aanpassingen aan projectonderdelen mogelijk?
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k. In hoeverre zijn kostenbesparingen/versoberingen mogelijk (Waterlinielijn niet doortrekken 
naar Zeist bijvoorbeeld)? 

Het pakket aan maatregelen hangt nauw met elkaar samen en is integraal onderdeel van de 
beschreven systeemvisie OV voor de komende 20 a 30 jaar. Wel is het mogelijk om hier een 
fasering in aan te brengen (zie het memo “Beantwoording vragen staf Nationaal Groeifonds inzake 
propositie A VII: Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht” dd 20 januari). 

g. Absorptievermogen van uitvoerders en marktpartijen

In hoeverre bedreigen technische risico’s de realisatie van het project?

Kunnen de verantwoordelijke uitvoeringsorganisaties en beheerders het project (tijdig) laten 
uitvoeren (als opdrachtgever en beheerder)?

Kunnen de marktpartijen het project (tijdig) realiseren?

In deze fase van projectontwikkeling is het prematuur om te speculeren over het 
absorptievermogen van de markt; dat is niet voor 2030 aan de orde. Qua technische risico’s is dit 
project vergelijkbaar met andere grootschalige infra-OV-projecten in Nederland. Bij toekenning 
van middelen en na het doorlopen van een MIRT Verkenning zal uiteraard aandacht gegeven 
worden aan inrichting van de uitvoeringsorganisatie. 

h. Realistische kosteninschatting

Welke risico’s bedreigen de kosten en daarmee het saldo baten-lasten van het project?

l. Is sprake van SSK-ramingen, en zo ja, voor welke projectfase?

Passend bij deze fase van projectontwikkeling is nog geen gebruik gemaakt van SSK-ramingen. 
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Aanvullende informatie inzake propositie A VII: 
Schaalsprong OV en verstedelijking in de 
Metropoolregio Utrecht

Inleiding
Op 9 februari spraken de commissieleden Smits, van Geest en Tammenoms-
Bakker met vertegenwoordigers van de propositie A7: Schaalsprong OV en 
verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht. Volgend op dat gesprek zijn vragen 
ontvangen die onderstaand worden beantwoord. 

Bestuurders van Provincie Utrecht en Gemeente Utrecht zijn tevens gaarne bereid 
om met de leden van de subcommissie in gesprek te gaan over de eigen bijdrage 
van de regio aan de propositie en over de faseringsvraag. 

Vragen & antwoorden over A7. SCHAALSPRONG OV UTRECHT

1. Wat zijn de verwachte structurele effecten van COVID-19 op de 
vervoersvraag en de noodzaak tot een schaalsprong? 

Zie separaat memo van het Kennisinstituut voor Mobiliteit voor de drie 
schaalsprong-proposities (MRA, MRDH en MRU) over de structurele effecten van 
COVID-19 op de vervoersvraag en de noodzaak tot een schaalsprong. 

Specifiek voor de Metropoolregio Utrecht geldt dat de woningbouw- en 
arbeidsplaatsontwikkeling dusdanig groot is dat bestaande OV- en 
wegennetwerken de mobiliteitsgroei (ook in een post-Covid tijd) niet kunnen 
accommoderen. Een OV-schaalsprong is randvoorwaardelijk voor de intensieve 
verstedelijking van de ontwikkellocaties die noodzakelijk is in deze regio. 

2. Welke bijdrage streeft u na vanuit de regio? Aan welke partijen wordt 
gedacht? Welke mate van concreetheid heeft het overleg gehad?

Tot 2035 moeten in Nederland één miljoen woningen gebouwd worden, waarvan 
een aanzienlijk deel in de metropoolregio’s MRA, MRDH en MRU. Ook een groot 
deel van de toename van arbeidsplaatsen zal zich in deze regio’s concentreren. 
Randvoorwaardelijk voor het realiseren van zulke omvangrijke woningbouw- en 
arbeidsplaatsontwikkeling is ontsluiting op basis van hoogwaardig openbaar 
vervoer; dergelijke intensieve verstedelijking kan niet ontsloten worden met 
enkel het wegennet. Een OV-schaalsprong is daarom nodig; en daarmee forse 
investeringen. De ordegrootte van de investeringen in MRA, MRDH en MRU is 
dusdanig dat dit de financiële draagkracht van decentrale overheden overstijgt. 
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Voor de investeringsopgave in de MRU zou gedacht kunnen worden aan een 
bijdrage door de regio van omstreeks 20%. Deze zou gedragen moeten worden 
door Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en overige baathebbende partijen. Ook 
zal (verder) door Rijk en regio onderzocht moeten worden of alternatieve 
bekostiging van deze bijdrage mogelijk is, bv. door bijdragen van baathebbende 
private partijen, parkeerinkomsten of betalen naar gebruik. 

3. Wie neemt de kosten voor materieel (incl. beheer- en onderhoud) voor zijn 
rekening en zijn er al concrete afspraken gemaakt over de bedragen die 
daarmee zijn gemoeid? 

De afdeling Openbaar Vervoer van de Provincie Utrecht beheert en ontwikkelt 
namens de provincie het totale tramsysteem: van remise tot rails en van trams 
tot en met de ICT en stroomvoorziening. De materieelkosten (incl. beheer en 
onderhoud) zijn voor de Provincie Utrecht. Deze financiële inzet komt bovenop de 
in vraag 2 benoemde regionale medebekostiging van deze investering. Een eerste 
raming van aanschaf materieel is ca 150 mln euro. Gelet op de fase van 
ontwikkeling van het project zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt. 

4. Welk onderdeel van de schaalsprong heeft prioriteit en waarom? Wij 
zouden graag de in het gesprek genoemde studies ontvangen wanneer 
deze beschikbaar zijn.

Het station Utrecht Centraal en met name de OV terminal hebben een 
enorme verbouwing ondergaan (> EUR 750mln). Bij toenemende 
woningbouw en arbeidsplaatsen zal de druk op station en terminal verder 
toenemen, terwijl de Utrechtse binnenstad verdere uitbreiding van mobiliteit niet 
kan dragen. Het is daarom noodzakelijk om het metropolitane interactiemilieu 
van de binnenstad uit te breiden en de monocentrische stad te ontwikkelen naar 
een polycentrische metropoolregio. Goede onderlinge verbindingen zijn essentieel 
voor een samenhangend netwerk tussen knopen en concentraties van functies. 
Alleen zo kan de Metropoolregio Utrecht a) de woningbouw en arbeidsplaatsen 
realiseren die benodigd zijn, b) het innovatiepotentieel op het Utrecht Science 
Park de ruimte geven om te groeien, en c) de vervoersdruk op Utrecht Centraal 
en de Ring Utrecht verminderen. Ook in andere grote steden is een vergelijkbare 
ontwikkeling naar een polycentrische metropoolregio zichtbaar. De Merwede- en 
Waterlinielijn zijn logische stappen in deze ontwikkeling, en met deze ingrepen 
worden investeringen vermeden in opnieuw moeten aanpassen van station 
Utrecht Centraal en de OV-terminal. 

De Merwedelijn maakt in de Merwedekanaalzone woningbouwontwikkeling 
mogelijk die een factor drie à vier hoger ligt dan als daar geen hoogwaardig OV 
zou zijn (12.000 versus 31.000 à 44.000 woningen). Hoe minder groot de 
schaalsprong, hoe minder toekomstbestendig de oplossing: de druk op de 
woningmarkt vermindert niet. Het laagwaardiger ontwikkelen van dit gebied zal 
doorwerken in duurdere oplossingen later in de tijd (als de nu gedane kleinere 
investering alsnog moet worden aangevuld). 

De Waterlinielijn draagt significant bij aan de ontlasting van NMCA-knelpunt 
Utrecht Centraal, en samen met de Merwedelijn aan vermindering van de 
vervoersdruk op de Ring Utrecht – nu al één van de minst robuuste onderdelen 
van het hoofdwegennet, en zeer belangrijk voor vervoerend en ondernemend 
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Nederland (de draaischijf). Uit de NMCA2017: de groei van aantal verplaatsingen 
is het grootst in Noord-, Zuid-Holland en Utrecht; en de voertuigverliesuren zijn 
het hoogst in deze drie provincies. De grootste robuustheid-knelpunten 
(incidenten met zwaarste netwerkontwrichtingen) zijn met name de netwerken 
rond Amsterdam en Utrecht; door lage robuustheid van het netwerk ook buiten 
de spits veel congestie door incidenten. 

Momenteel werken Provincie Utrecht en Gemeente Utrecht aan een nadere 
uitwerking van de Merwedelijn en de Waterlinielijn, waarin ook de faseringsvraag 
aan de orde komt. Deze resultaten zijn binnen enkele maanden beschikbaar. 

Aanvullend op bovenstaande antwoorden willen we over de volgende 
onderwerpen aanvullende informatie geven. 

5. Wat doen IenW en regiopartijen al in de Metropoolregio Utrecht?

MIRT Onderzoek
Rijk en regio hebben eind 2020 het MIRT Onderzoek ‘Utrecht Nabij’ vastgesteld. 
Dit is het ontwikkelperspectief voor de Metropoolregio Utrecht tot 2040 met een 
doorkijk naar 2050 op de gebieden van wonen, werken, bereikbaarheid en 
leefbaarheid. Mede omdat er op dit moment nog onvoldoende zicht op 
financiering is kunnen er in vervolg op dit MIRT Onderzoek geen nieuwe MIRT 
Verkenningen gestart worden. 

Verdiepende gebiedsonderzoeken
Drie verdiepende gebiedsonderzoeken zijn in vervolg op het MIRT Onderzoek 
gestart in 2021 (aan de oost-, zuid- en westflank van Utrecht). Deze onderzoeken 
brengen gedetailleerder in beeld de varianten voor a) ruimtelijke 
ontwikkelrichting, b) mobiliteitsmaatregelen en c) fasering van/in de drie 
gebieden, en waarderen de drie gebieden naar ruimtelijke kwaliteit, 
mobiliteitseffecten en kosten/baten (de meetlat). 

Mobiliteitsstrategie
Eveneens voortbouwend op het MIRT Onderzoek wordt door Rijk en regio een 
mobiliteitsstrategie opgesteld waaruit een multimodaal voorkeursnetwerk voor de 
regio komt, passend bij de verstedelijking tot 2040 en de mobiliteitsgroei. 

Bij voldoende zicht op financiering is het voor de hand liggend dat volgend op de 
verdiepende gebiedsonderzoeken en de mobiliteitsstrategie een (of meer) MIRT 
Verkenning(en) gestart worden. 

MIRT Verkenning ‘OV en Wonen’
In de zomer van 2020 is de Startbeslissing genomen van de MIRT Verkenning ‘OV 
en Wonen’. De opgaven zijn (1) het beter bereikbaar maken van USP, (2) 
ontlasten van het verwacht NMCA-knelpunt Utrecht Centraal, (3) de ontsluiting 
van nieuwe woon- en werklocaties en (4) de bouw van extra woningen. Met de 
Verkenning beogen Rijk en regio een stap te zetten in de realisatie van een OV-
ring Utrecht. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn een versterkt station Lunetten-
Koningsweg, een oost-west HOV-verbinding, en een (HOV-)ontsluiting en 
gebiedsontwikkeling van Nieuwegein en Utrecht Zuid-West. Het resultaat van de 
verkenning is een pakket van maatregelen die de groei van woon- en 
werklocaties in en om Utrecht tot 2030 mogelijk maken, in diezelfde periode de 
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bereikbaarheid van het USP verbeteren en daarbij Utrecht Centraal zoveel 
mogelijk ontlasten. De gewenste realisatietermijn van de maatregelen is dan ook 
voor 2030.

Het Rijk, Provincie Utrecht, de bestuurlijke regiovertegenwoordiging U10 en 
gemeente Utrecht hebben € 380 miljoen gereserveerd voor de MIRT Verkenning. 
Hiermee is voldoende zicht op financiering om tot een kansrijk oplossingenpakket 
van circa € 500 miljoen te komen. De verdeling is IenW € 150 miljoen, BZK € 60 
miljoen en de regio reserveert € 170 miljoen. 

‘No regret’-pakket
Rijk en regio hebben besloten dat een pakket kleinere maatregelen als ‘no regret’ 
uitgevoerd kunnen worden. Dit betreffen fietsmaatregelen en –routes, 
overstappunten F&R en P&R, en OV-verbindingen, die rond 2025 bijdragen aan 
een betere bereikbaarheid van het Utrecht Science Park (USP), aan ontlasting van 
Utrecht Centraal en aan het realiseren van woon- en werklocaties zoals de 
Merwedekanaalzone. Rijk en regio hebben voor realisatie van deze maatregelen 
EUR 45mln ter beschikking gesteld (gelijkelijk verdeeld over Rijk, Provincie en 
Gemeente). 

Korte Termijn Aanpak
Voor het bijdragen aan een goede bereikbaarheid en aan een gezonde leef- en 
werkomgeving van de Utrechtse regio tot 2025 dragen Rijk en regio EUR 15mln 
bij aan programma’s, projecten en activiteiten gericht op het stimuleren van niet 
en anders reizen in de regio Utrecht. Dit betreft o.m. Covid gebiedsaanpakken; 
werkgeversbenadering; onderwijsaanpak; doelgroepenaanpak; Maas (‘Mobility as 
a service’ & deelmobiliteit / Hubs; en proeftuinen. 

Aanpak 2030
Rijk en regio werken samen aan een pakket stimulerings- en 
ontmoedigingsmaatregelen op het gebied van mobiliteit dat bijdraagt aan de 
bereikbaarheid van de regio in de periode tot 2030, de mobiliteitstransitie verder 
op gang helpt én de beoogde verstedelijking mogelijk maakt. Hierin zijn geen 
investeringen in infrastructuur. 

Knooppuntenprogramma
Rijk en regio werken samen om aan kansen en voorwaarden om tot 2030 op 
bestaande regioknopen en corridors verstedelijking te kunnen realiseren. Dit 
betreft de integrale beoogde woonopgave, arbeidsplaatsen en toegang tot groen 
en landschappen in samenhang met mobiliteit. Hierin zijn geen (grote) 
investeringen in infrastructuur.

6. Wat is de additionaliteit van de propositie bezien vanuit nationaal 
perspectief?

Bezien vanuit nationaal perspectief is de kracht van deze propositie het effect op 
(ontlasting van) nationale mobiliteitssystemen, op de nationale woningmarkt en 
het netwerk van toplocaties voor kennis en innovatie. De schaalsprong in het 
mobiliteitssysteem van de Metropoolregio Utrecht betekent voor het nationaal 
perspectief een significante ontlasting van NMCA-knelpunten Utrecht Centraal en 
de Ring Utrecht (zie ook onder punt 4). Voor de oververhitte woningmarkt in de 
grootstedelijke Utrechtse regio betekent deze schaalsprong dat meer woningen 



Pagina 5 van 5

Bestuurskern
Directie Openbaar Vervoer en 
Spoor / Beleid en Omgeving

Datum
11 januari 2021

gerealiseerd kunnen worden dan onder regulier beleid; mede daarom is ook het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties één van de indienende 
partijen. En de schaalsprong biedt ruimte voor één van de pijlers van het 
nationale innovatiesysteem, het Utrecht Science Park.

- o -
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