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INHOUD ZIENSWIJZE op het Concept – Mobiliteitsplan en Parkeervisie Gemeente Utrecht 
KRACHT VAN UTRECHT, d.d. 31 januari 2021 (24 pagina’s)  
 
1. Aanbiedingsbrief bij Zienswijze van de Kracht van Utrecht met contactgegevens 

2. Introductie Kracht van Utrecht, Regionaal Burgerinitiatief sinds 2009 

3. Zienswijze van Kracht van Utrecht: Samenvatting als Position Paper 

4. Zienswijze vertaald in twaalf verzoeken (2+ 10) 

Hoofdverzoek 1 
Ontwikkel vanuit het transitiedenken een duurzaam algemeen doel voor dit plan, 
ontwikkel een (communicatie-)strategie, en werk principieel vanuit het perspectief 
van stadsregio en rechtvaardigheid. 

Hoofdverzoek 2 
Geef een transitie-opdracht aan de Ontwikkelorganisatie Ruimte voor niet alleen het 
fysieke herinrichten van stadsstraten, maar ook voor evaluatie en begeleiding-in-
dialoog van het sociale proces van Samen stad maken. 

Uitwerking van verzoeken [1-10] 

[1] (A) Formuleer als algemeen doel de beoogde duurzame modal shift in het verkeer, 
in het bijzonder het aantal verplaatsingen in regio & stad; (B) Ontwikkel & evalueer 
experimenten om zo’n doel te bereiken om minder afhankelijk te worden van 
automobiliteit en tegelijk thuiswerken, lopen fiets&OV (trein, lightrail, bus) te 
bevorderen (gevoed door het transitiedenken en de X-curve van DRIFT)  

[2] Combineer en integreer zowel de klimaat-opgave als je ruimtelijke opgave  

[3] Maak gebruik van de inspanningen van mensen en organisaties die al of niet 
spontaan hebben bijgedragen aan een duurzame, volhoudbare transitie in ruimte 
en mobiliteit in stad en stadsregio. 

[4] Sluit veel meer aan bij koploperbedrijven, HR-managers en ondernemingsraden en 
hun inspanningen voor een meer duurzaam mobiliteitsmanagement. 

[5] Vorm met ons een netwerk met (bestaande en nieuwe aanvullende) partners van 
zowel actieve als kwetsbare burgers. Denk aan vertegenwoordigers van kwetsbare 
mensen. Denk ook aan de Kracht van Utrecht! 

[6] Stel ons in staat een “Commons” te vormen van waaruit we samenwerken met zowel 
gemeente/stadsregio als met koploper- als infotech-bedrijven voor een “Mobiliteit 
voor de Commons”. 

[7] Een mobiliteitsplan voor iedereen? Vervang dan het woord “slim” door 
“rechtvaardig”. 

[8] Voeg in het plan als tekst toe: “De gemeente Utrecht heeft – in lijn met de provincie 
Utrecht – geen behoefte aan een verbreding van de A27 door Amelisweerd.” 

[9] Maak Nabijheid en Mobiliteit concreter, laat actief aan buurten en wijken zien hoe 
nabijheid en mobiliteit in wijk, stad en regio samenhangen en bespreek de 
uitkomsten van deze concept-analyse met burgers en bedrijven en vraag hen om 
aanvullingen. Maak deelplannen op thema; experimenteer en evalueer ze met 
actieve burgers en bedrijven. (Zie bijlage 1.) 

[10] Gebruik voortschrijdend inzicht in het verschil tussen geplande en geleefde stad.  Zie 
bijlage 1 en 2. 
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Bijlagen: Uitwerking en Concretisering 
 
Bijlage 1 
Maak Nabijheid en Mobiliteit concreter – uitwerking voor drie thema’s: basisscholen, evene-
menten, reizigersinformatie. 

Bijlage 2 
Maak verwachtingen waar: Invullingen en oplossingen, afgeleid van de ladder van Verdaas 

 

Verwijzingen en bronnen 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanbiedingsbrief bij Zienswijze Kracht van Utrecht met  contactgegevens 
 
Aan Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 
t.a.v. Inspraak mobiliteit 
Emailadres:: inspraakmobiliteit@utrecht.nl  
 
 
Betreft: Zienswijze op Concept Mobiliteitsplan 2040 en Parkeervisie Gemeente Utrecht 
 

Utrecht, 31 januari 2021 
 
Geacht College van B&W van Utrecht, geachte mevrouw, mijnheer,  
 
Hierbij bieden we u vanuit het regionaal burgerinitiatief Kracht van Utrecht onze zienswijze 
aan op het concept Mobiliteitsplan 2040 en de Parkeervisie. Deze zienswijze is tot stand geko-
men in een werkgroep van ons initiatief. Afgesproken is dat Jan Korff de Gidts, projectleider, 
deze zienswijze ondertekent en indient bij de gemeente Utrecht.  
 
Wij zouden het plezierig vinden om, indien B&W vragen heeft bij onze zienswijze, deze vragen 
rechtstreeks mondeling te kunnen beantwoorden.  
 
Wilt u mij een bevestiging zenden dat u deze zienswijze inclusief bijlagen binnen de inspraak-
termijn heeft ontvangen?  
 
Met vriendelijke groet, namens het regionale burgerinitiatief Kracht van Utrecht 
 
Jan Korff de Gidts, projectleider 
 
 
Correspondentie via contactenkvu@gmail.com 
Mobiel bereikbaar via 06 3363 0344 
 
www.krachtvanutrecht.nl (interactieve website) 
www.krachtvanutrecht-initiatief.nl (website i.o. voor professionals) 
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Introductie Kracht van Utrecht 
Regionaal Burgerinitiatief sinds 2009 
 
Wij zijn een regionaal burgerinitiatief en streven naar een gezonde en groene stedelijke leef-
omgeving in een klimaatvriendelijke stad en regio Utrecht. In het gebruik van de schaarse 
ruimte is jarenlang de focus gelegd op bereikbaarheid en meer infrastructuur voor de auto. 
In de regio zijn wonen en werken zo ver uit elkaar gehaald dat er dagelijks grote regionale 
autoverkeersstromen ontstaan. 
 
Wij vinden dat die autoverkeersstromen juist vanuit regio & stad te beïnvloeden zijn. Het is 
dan belangrijk te denken vanuit nabijheid en je eigen leefomgeving. Het streven is dan niet 
meer dat alles altijd per auto bereikbaar moet zijn. In deze Corona-tijd komt nabijheid al 
meer ter sprake, ook bij de inrichting van de schaarse ruimte. Als Kracht van Utrecht kunnen 
we inmiddels aantonen dat meer duurzame mobiliteit en meer gezonde actieve mobiliteit als 
bonus ook meer ruimte opleveren, fysiek en mentaal. We gaan ons daarom ook richten op 
de geleefde stad naast de geplande stad.  
 
 
Toelichting op de in deze zienswijze opgenomen figuren 
 
De figuren zijn veelal afkomstig uit rapporten en notities, die in samenwerking met bedrijven, 
zoals APPM, Stratagem, Strukton en Movares zijn opgesteld. Enkele figuren zijn vervaardigd 
ten behoeve van onderzoek op de Universiteit/Hogeschool van Utrecht en de Regionale 
Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit. Deze tafel organiseren we met raadsleden en bedrijven uit 
regio en stad om Utrecht voorbeeldregio te laten worden voor een duurzamer ruimtegebruik 
en verkeer & vervoer. 
 
 
Meer informatie: 
www.krachtvanutrecht.nl (interactieve website, ook voor uw belangstelling/aanmelding) 
www.krachtvanutrecht-initiatief.nl (website i.o. voor professionals) 
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Zienswijze van Kracht van Utrecht 
Samenvatting als Position Paper 
 
 
Utrecht is op de goede weg  
 

“Het oude normaal komt niet meer terug. De keuze die we hebben is hoe we daarop 
reageren”  

 
Onze zienswijze is dat de stad op de goede weg is, een hoge ambitie heeft voor gezond 
stedelijk leven en een leefbare stad terwijl die stad groeit. Voetgangers, fietser en OV-tram 
krijgen nog meer aandacht.  
 
Nieuw is dat B&W in uw Mobiliteitsplan 2040 en uw Op weg naar een Ruimtelijke Strategie 
2040 nadruk leggen op het belang van nabijheid en daarom pleiten voor functie-inmenging 
van wonen en werken en voorzieningen, zoals aangegeven in het voorwoord van wethouder 
voor mobiliteit en groen, Lot van Hooijdonk. Nabijheid in buurten en wijken wordt daarmee 
net zo belangrijk als bereikbaarheid. Beide begrippen hangen samen (zie adviezen RLI)   
 
Waardevol is ook dat B&W in dit mobiliteitsplan bestemmen als eerste denk-stap noemen en 
dat dit plan dient samen te hangen met de (in december 2020 vastgestelde nota Ruimtelijke 
Strategie 2040  van de stad Utrecht. Met de titel van uw plan “Mobiliteit in straat en stad voor 
iedereen” wil B&W blijkbaar tot een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten komen.  
 
Daarom willen wij de gemeente graag met nadruk verzoeken het woord/begrip “Slim” in het 
concept-plan te heroverwegen. Wij vinden dit woord minder geslaagd. Slimheid is niet 
genoeg. Slim is het nieuwe dom. Slim/slimme mobiliteit” dient in onze ogen gepaard te gaan 
met rechtvaardig beleid en inclusieve mobiliteit. “Slim/slimmer” dient niet gelijk te staan aan 
“afslanken, het efficiënter te doen, afbouw van publieke middelen, we dagen de markt uit”.  
 
Een rechtvaardig proces van de overheden bij het verminderen van de afhankelijkheid van 
automobiliteit vraagt om inbreng en invloed van actieve burgers en bedrijven. Vermindering 
van deze afhankelijkheid is extra urgent i.v.m. een enorme (klimaat-) opgave ten aanzien 
van CO2-emissies, ruimtebeslag, invloed op leefomgeving, onveiligheid, geluidshinder en ver-
vuiling van gezonde lucht. De opgave is urgent, en we lopen achter op mooi beleid op 
papier, ook volgens het Planbureau voor de Leefomgeving, zie verwijzingen en bronnen op 
de laatste pagina van deze zienswijze.   
  
Uitgaande van de inzet voor vermindering van de afhankelijkheid van automobiliteit, is de 
vraag: hoe kunnen B&W dit op een solidaire en rechtvaardige manier bereiken? Daar willen 
wij aan bijdragen, mede omdat we ons ook willen richten op de geleefde stad in vergelijking 
met de geplande stad (Advies Toegang tot de stad, Raad voor de Leefomgeving, 2020). Als 
burgerinitiatief vinden wij het vanzelfsprekend dat als B&W vragen hebben bij onze zienswijze, 
wij die vragen rechtstreeks beantwoorden. 
 
Maak het plan overtuigender en aantrekkelijker: “Samen stad maken” 
 
Het plan kan overtuigender en aantrekkelijker worden met een overzichtelijk algemeen doel: 
een toekomstige duurzame modal shift in de aard van het aantal verplaatsingen voor stad & 
regio. Koppel dit aan rechtvaardig bestemmen en het proces om het doel te bereiken aan 
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een rechtvaardige/inclusieve mobiliteit. Als overheid kun je niet alles aan de markt overlaten 
maar kun je ook niet alles zelf weten. Door samen te werken met partners in het netwerk van 
burgers en bedrijven ontdek je meer mogelijkheden en vergroot je het draagvlak. Voer met 
partners experimenten uit en registreer wat je als samenwerkende gemeenten in stad en 
regio bereikt. En zet je inspanningen, activiteiten en middelen (geld, mensen, netwerk) vooral 
in op rechtvaardig/inclusief bestemmen in de regio; daar is de eerste winst te halen. Want de 
verplaatsingen zijn vooral regionaal van aard. Het zijn verplaatsingen waar vooral een 
schaalsprong voor de (E-)fiets grote kansen biedt: zie onderstaande figuur uit de U10-atlas. 
 
In de toelichting op onze zienswijze pleiten wij voor een (dubbele) schaalsprong voor Fiets en 
OV-Lightrail, twee kanshebbers om het beoogde overall-doel te realiseren. We nodigen B&W 
uit voor dit doel te kiezen en te monitoren of stad en regio voortgang boeken in de richting 
van dit doel. Zo kan de stad aan haar inwoners laten zien wat haar bijdrage is aan internatio-
nale klimaat- en milieuakkoorden voor het jaar 2030 (“Parijs” 2015, “Aarhus 1998/2001”) en de 
zeventien Duurzame Ontwikkelings Doelen / SDG van de Verenigde Naties/ UN. Overigens 
adviseert ook het Nationaal Preventieakkoord van 2018 meer bewegen, wandelen en 
fietsen.  
 

 
Heel veel meer verplaatsingen in de regio (woon-werkverkeer/pendel) 

kunnen met de (E-)fiets. Bron: Atlas voor U10-gemeenten 
 

We maken in ons initiatief een onderscheid tussen een beter geplande stad en een beter 
geleefde stad. In de geplande stad gaat het om planning van infrastructuur met harde 
voornemens en staan de inrichting en de middelen centraal. In de geleefde stad staan 
mensen centraal, met hun behoeften, hun grillen en hun houvast. Dit voor ons belangrijke 
onderscheid ontlenen we aan het advies Toegang tot de Stad (2020) van de Raad voor de 
Leefomgeving. Laten we nadrukkelijk ook kijken naar de daadwerkelijke mogelijkheden van 
burgers om deel te nemen aan de stedelijke samenleving, onder het motto Samen stad 
maken, waar we graag over meedenken. Voor een betere geleefde stad bepleiten wij 
verbetering van de toegankelijkheid en geschiktheid van de leefomgeving voor alle 
gebruikers van de stad. Dan komt rechtvaardigheid (inclusieve mobiliteit) om de hoek kijken 
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Onze zienswijze uitgewerkt in twaalf verzoeken (2 + 10) en twee bijlagen 
 
Hoofdverzoek 1 

Ontwikkel vanuit het transitiedenken een duurzaam algemeen doel voor dit plan, 
ontwikkel een (communicatie-)strategie, en werk principieel vanuit het perspectief van 
stadsregio en rechtvaardigheid. 

.  
Onze zienswijze wordt gevoed om positie te kiezen en daarbij gebruik te maken met de X-
curve van het transitiedenken als hulpmiddel. Hebben we nu als stad te maken met vijf- of 
zes- of zevenhonderdduizend ritten per dag, binnen, naar en vanuit de regio en stad: per 
auto, fiets en OV inclusief trein tezamen? Welke voornemens/plannen uit het verleden 
hebben geleid tot meer en welke tot minder afhankelijkheid van de auto? Welke initiatieven 
uit de stad hebben daaraan bijgedragen? In hoeverre is er al sprake van een verschuiving 
ten voordele van lopen, fiets en OV in vergelijking met de auto? Waar meet je dit aan af? Zijn 
er in de jaren 2010-2020 belangrijke voorbeelden te vinden waarmee dan een globale winst- 
en verliesrekening kan worden gemaakt? Welke concrete doelen worden uitgezet voor 2030 
en voor 2040? Wat kun je bijdragen aan het Parijse Klimaatakkoord (Halvering Co2-emissies in 
2030 t.o.v 1999), aan het Preventieakkoord, Schone/Gezonde Lucht Akkoord). Wat betekent 
het als je als B&W uitgaat van een schaalsprong voor lopen, fiets&OV om afhankelijkheid van 
automobiliteit te verminderen? En hoe ga je dat voor elkaar krijgen? 
 
Hoofdverzoek 2 

Geef een transitieopdracht aan de ontwikkelorganisatie Ruimte voor niet alleen het 
fysiek herinrichten van stadsstraten, maar ook voor evaluatie en begeleiding-in-dialoog 
van het sociale proces van Samen stad maken.  

 
Laat de regio zien wat het gemeenschappelijke is (“we zitten in hetzelfde schuitje”, “de stad 
zet in op minder afhankelijk worden van de auto”, “evalueer en sluit aan op duurzame 
burgerinitiatieven”) en wat de route is. Geef aan waar je in de stad op wilt inhaken, en dat 
ook een schaalsprong nodig is om zowel de impact als het draagvlak van voornemens en 
initiatieven te vergroten. In dat proces met burgers en projectontwikkelaars is meer aan de 
orde dan efficiency, privatisering en draagvlak toetsen voor gemeentelijke voornemens. Laat 
bredere maatschappelijke waarden veel meer aan de orde komen, zoals het belang van 
groen/natuur in de nabijheid van de leefomgeving, landschappelijke inpassing van 
infrastructuur, de afweging van veiligheid in straten en wijken met “het recht van de snelste”. 
Een illustratief voorbeeld: Het is interessant om te zien hoe het uitrollen van de rode fietsloper 
op de Weersingel (uit de gemeentelijke voornemens in het Singel-herinrichtingsplan) door 
bewoners van de wijk wordt omgezet in een toekomstbeeld voor de buurt als Noorder Poort 
Kwartier. Wat te doen nu de agenda verschuift? Wat is winst of wat is verlies? Doorgaan met 
het oude, of het nieuwe oppakken en het oude inpassen in het nieuwe? 
 
Ga bovendien ervan uit dat de schaal waarop je denkt en wilt werken principieel een regio-
nale schaal is, omdat er nu al veel autoverkeer is tussen de stad en net daarbuiten. Vraag de 
regio te inventariseren waar (E-)auto-deel-initiatieven aan de orde zijn, en wat de succes- en 
faalfactoren hiervan zijn. Vraag aan stad en regio hoe het autobezit zich ontwikkelt en wat 
mensen in praktijk de beslissende prikkel geeft om wel of juist niet een tweede auto of E-auto 
aan te schaffen. Breng in beeld wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van een 
duurzame en rechtvaardige transitie in mobiliteit en hoe die kosten en baten op straat- en 
wijkniveau te zien zijn en ervaren worden. Breng met de regio in beeld waar de kansen op 
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landelijk niveau liggen om die transitie tot een succes te maken en welke instrumenten, 
bijvoorbeeld op belastinggebied, daarvoor rechtvaardig, nuttig en noodzakelijk zijn.  
 
Betrek in overleg met regio en provincie behalve de inwoners in de stad ook werknemers in 
de stad, mensen die reizen binnen de regio. Doe dit via de (grotere) werkgevers en onder-
nemingsverbanden. Vraag werkgevers in stad en regio hierbij expliciet wat zij kunnen doen 
met e-bikes voor hun werknemers. Laat werkgevers en werknemers in de stad en mensen uit 
de regio aan het woord komen bij de gemeente. Vraag ZZP’ers via organisaties van ZZP’ers 
mee te denken over hun behoefte aan voorzieningen m.b.t. mobiliteit. Denk bijv. aan 
douchegelegenheid en andere fietsvoorzieningen op flexwerklocaties. Hanteer dan niet 
alleen het perspectief van de stad in de regio, maar denk vanuit de regio, een wiel met 
spaken rond een druk stedelijk centrum. Zorg voor een regionaal fietsnetwerk, waarin ook de 
Oost-Westroute is opgenomen (Woerden–Amersfoort v.v.). Laat zien dat de gemeente e-
bike-/doorfietsroutes en bus regionaal parallel wil houden zodat de auto als alternatief (ook) 
niet meer nodig is bij slecht weer, blessures, of beperking. Leg bij een fietspad ook een 
voetpad aan. (Voorbeelden: pad naar fort Voordorp? / en pad langs de Klopvaart?).  Betrek 
ook niet-autobezitters bij de dialoog en vraag hen hoe ze meer mensen kunnen verleiden 
geen auto te willen bezitten (autobezit is voor hen niet de norm, zichtbare en onzichtbare 
kosten, gemeentelijk verbod op openbare reclame voor auto’s). En vraag hen aan welke 
alternatieven zij behoefte hebben of welke alternatieven zij reeds toepassen. 
 
Naast deze twee hoofdverzoeken werken we onderstaan verzoeken aan B&W uit die een 
zinvolle aanvulling kunnen vormen op het concept-Mobiliteitsplan 2040. Bij elk verzoek geven 
we een toelichting. In twee bijlagen concretiseren we onze verzoeken verder voor 
oplossingsrichtingen voor drie thema’s. Tot slot geven we verwijzingen en gebruikte bronnen 
aan.  
 
 
Omschrijving van en toelichting op tien verder uitgewerkte verzoeken 
 

[1] (A) Formuleer als algemeen doel de beoogde duurzame modal shift in het verkeer, in 
het bijzonder de aard van het aantal verplaatsingen in regio & stad; (B) Ontwikkel & 
evalueer experimenten om zo’n doel te bereiken om minder afhankelijk te worden van 
automobiliteit en tegelijk thuiswerken, lopen fiets&OV(trein,lightrail,bus) te bevorderen 
met gebruik making van  het transitiedenken en de X-curve. 

 
Voordelen van onze voorgestelde aanpak zijn dat de gemeentelijke organisatie dit 
algemene doel als referentiepunt voor elk deelplan van de gemeente kan benutten; dat 
mensen die voor de uitvoering dienen te zorgen extra richting krijgen en dat gemeente en 
stad de experimenten en uitvoering beter kunnen evalueren. Laat dit algemene doel wel de 
hele stad gelden, dus ook ten westen van de A2, en niet alleen op het gebied binnen de 
Ring Utrecht! Experimenten kunnen bijdragen aan de beoogde en volhoudbare duurzame 
modal shift in regio en stad – bijvoorbeeld doordat meer fietsverplaatsingen in het woon-
werkverkeer leiden tot een toenemend gebruik van de (E-)fiets en fietsparkeerplaatsen. Zorg 
wel voor een nulmeting met draagvlak in stad en regio om de staat van de transitie vast te 
stellen.  Zet een transitiepad uit met een shift van bijvoorbeeld +10% per jaar en kijk wat de 
inspanningen opleveren, wat de neveneffecten en ervaringen zijn en stuur bij.  
 
Werk experimenten uit, niet alleen met de stad (MerwedeKanaalZone / Cartesiusdriehoek) 
maar ook met burgers, omringende gemeenten en bedrijven. De tien in hoofdstuk 2 om-
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schreven doelen (in het Mobiliteitsplan p. 32) zijn (deel-)activiteiten in een programma. Deze 
doelen staan bovendien in vol contrast met het op pagina 33 beschreven kader “geen groei 
autoverkeer”. In verzoek 2 geven we aan dat de door ons beoogde duurzame modal shift 
dient aan te sluiten op verplaatsingen met positieve effecten op ruimtebeslag, 
klimaatopgave en gezond stadsleven. Zonder die aansluiting is het geen plan, maar meer 
een visie, met een mysterieus verkeersmodel als gebrekkige onderbouwing. Vernieuw de 
ambitie voor een duurzame modal shift in de hele stad (niet alleen binnen de Ring Utrecht) 
en pas bijvoorbeeld de X-curve van DRIFT toe in plaats van de schijfdiagrammen met 
percentages voor 2040 in hoofdstuk 10. Nu lijkt erop dat B&W in deze visie toewerken naar 
een verantwoording voor investeringen in het Groeifonds van circa €2 miljard voor een nieuw 
station en twee tramlijnen.  
 
Want het plan heeft twee gezichten. Hoofdstuk 10.4 zegt: “Ongeveer 50% van de 
verplaatsingen van en naar Utrecht komt uit 15 gemeenten rondom Utrecht. 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.” Dit 
staat in scherp contrast met hoofdstuk 2, dat over verplaatsingen binnen de stad gaat. Zo 
lezen we in het Mobiliteitsplan op p. 6: “Zeker op afstanden tot 15 kilometer is de fiets een 
gezonde en aantrekkelijke manier om je te verplaatsen.” We lezen niet dat het CBS schat dat 
50% van de autoritten korter is dan 7,5 km. Wat zijn de schattingen van de gemeente? Stel als 
B&W ook de vraag: Wat zijn absurde autoritten in de stad Utrecht? In een met Utrecht 
vergelijkbare stad als Malmö (meer dan 300.00 inwoners, Groot Malmö bijna 700.000 
inwoners) wordt de vraag gesteld naar de meest absurde autorit al sinds 2012. Dit kreeg veel 
publieke belangstelling en leidde tot bewustwording over het (te) grote aantal korte 
autoritten in de stad. Welke les trekt B&W uit deze benadering voor het algemene doel en 
nabijheid van mobiliteit? In welke wijken en op welke hubs zijn experimenten nodig met 
betere trottoirs, wandel- of doorfietspaden, E-deelauto’s, E-deelfietsen en E-bakfietsen? Hoe 
ga je deze experimenten evalueren? Wij verzoeken B&W veel meer werk te maken van de 
evaluatie van plannen.  
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Interessant wordt het dan na te gaan op welke verplaatsingen in de afgelopen tien jaar 
winst en verlies geboekt is. Ook op het gebied van mobiliteit voor iedereen en het onderwerp 
vervoersarmoede. Waarom? Om inwoners, forenzen en gemeenteraden in de regio en stad 
ertoe over te halen gezamenlijk te werken aan een nuttige en noodzakelijke, duurzame en 
rechtvaardige transitie in ruimtegebruik en verkeer en vervoer. De tot nu jaarlijks door de 
gemeente gepubliceerde monitor geeft volgens onze zienswijze geen houvast. Pas als je een 
algemeen lange termijn doel hebt kun je met een hoofdindicator je trends signaleren: 
vergelijk dit met het moment waarop een ziekenhuismonitor gaat piepen. We zouden met 
de gemeente met bijvoorbeeld de X-curve van DRIFT kunnen nagaan hoe je een staat van 
transitie maakt en wat de staat van de mobiliteitstransitie in Utrecht is, zie onderstaand 
plaatje:  
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[2] Combineer en integreer zowel de klimaat-opgave als je ruimtelijke opgave 
 
In de Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit hebben we de vraag besproken welke ge-
meenschappelijke factor in het spel is bij de klimaatopgave en bij de ruimtelijke opgave. Dat 
bleek de afgelegde ritafstand per auto te zijn. Adviesbureau CE uit Delft heeft dit uitvoerig 
onderbouwd in 2016 en 2017, en het Kennis Instituut voor Mobiliteit (KIM) publiceerde in 2018 
onderstaande figuur. Neem in de beoogde doelen een duurzame modal shift in de ver-
plaatsingen (auto->(E-)fiets/ voetganger/OV) + eerdergenoemde positieve effect op ruimte-
beslag + klimaatopgave. Vermindering van automobiliteit leidt zowel tot CO2-reductie als tot 
ruimtewinst. Zie onderstaande figuur: Zorg voor een schaalsprong voor de fiets (“blauw”) en 
voor een schaalsprong in OV-Lighrail&Trein (“oranje en rood”). 

 
 
Onze conclusie/zienswijze is: Combineer en integreer deze domeinen in het algemene doel 
en de (communicatie-) strategie. De (E-)fiets is grote kanshebber op de korte afstanden tot 
10 a 15 km. Lightrail &Trein zijn (met fiets in voor- en natransport) grote kanshebbers op 
afstanden van 15 km of (veel) meer. De combinatie van fiets & trein is afgelopen jaren de 
grootste groeier geweest. Zorg dan ook voor bewaakte fietsenstallingen op de knooppunten, 
hubs en stations. 
 

[3] Maak gebruik van de inspanningen van mensen en organisaties die al of niet 
spontaan hebben bijgedragen aan duurzame, volhoudbare transitie in ruimte en 
mobiliteit in stad en stadsregio. 

 
Wij zien een mobiliteitstransitie die vanaf 2010 bestuurlijk en politiek is ingezet nadat nieuwe 
raadsverkiezingen nodig waren als gevolg van de afwijzing door de raadsfractie van 
GroenLinks van een voorgenomen aanleg van de Spoorlaan. Er is veel ten goede gebeurd, 
veel initiatieven zijn genomen, o.a. voor verbetering van het fietsnetwerk.  
 
Kijk nu ook waarvoor en hoe burgerinitiatieven voorstellen doen voor bijvoorbeeld: “de Straat 
is van ons” van de Landelijke Fietsersbond, auto-delen in de straat, of verbetering van de 
bereikbaarheid per OV van publieke voorzieningen, hun werk of ziekenhuis. Denk aan Buurt-
mobiel, die vanuit Overvecht in meer wijken operationeel is. Beoordeel welke bedrijven voor-
aan lopen in die transitie. In hoofdstuk 2 worden bedrijven uit regio en stad op het verkeerde 
been gezet met mooie maar niet zo betrouwbare OVIN/ODIN-grafieken van het CBS die 
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gaan over de mogelijke ontwikkeling van verkeer binnen de gemeente Utrecht. Dit terwijl, 
zoals gezegd in hoofdstuk 10.2 te lezen staat dat 40-50% van het verkeer een regionale 
oorsprong heeft. Die regionale inzichten waren al in 2018 goed zichtbaar gemaakt met het 
door provincie, regio, stad en Rijk/UNed goedgekeurde conceptueel model voor 2040, het 
“Wiel met spaken”. Zie onderstaande figuur.  
 

 
 
In aansluiting op het bovenstaande: Verzamel voor hoofdstuk 2 van het Mobiliteitsplan aan-
vullende informatie over verplaatsingen vanuit, naar en binnen de stad Utrecht die in de 
afgelopen tien jaar zijn veranderd van autoritten in lopen, fietsen of OV-gebruik. Het belang 
van wandelen en lopen is in de coronatijd gegroeid en leidt tot initiatieven voor een wandel-
netwerk in wijken. Een teken dat de samenhang van nabijheid en verplaatsen aan betekenis 
wint. Inventariseer wie er in deze tien jaren hebben bijgedragen aan de beoogde duurzame 
modal shift in regio en stad en bestudeer wat de weggebruiker daarvoor als rechtvaardiging 
of motief noemen. Waardeer de toegang tot en de beschikbaarheid van openbaar vervoer 
naar belangrijke bestemmingen in de uitwerking van “rechtvaardig bestemmen”.  
Samen maken we stad. 
 

[4] Sluit veel meer aan bij koploperbedrijven, HR-managers en ondernemingsraden en 
de inspanningen die zij voor een meer duurzaam mobiliteitsmanagement hebben 
verricht.  

 
Beoordeel de kwaliteit van je netwerk van organisatie, bedrijven en personen om de 
beoogde doelen en inspanningen te leveren. Juist bij HR-managers dient de gemeente te 
rade te gaan om een geanonimiseerd overzicht uit te wisselen van de Woon-Werkafstanden 
van werknemers van de grootste bedrijven, zoals UMC, ASR en anderen. Hoe kwam het dat 
de parkeergarage bij het UMC niet meer volliep met auto’s van het personeel en er weer 
parkeerplaatsen beschikbaar kwamen voor bezoekers en patiënten van het ziekenhuis? Wat 
was het effect van het verstrekken van E-fietsen aan WKZ-personeel en welke motieven 
hebben medewerkers om nog steeds hun E-fiets naar huis te gebruiken omdat ze in Houten 
wonen? Bedenk ook wat de effecten waren van nieuwe arbeidsvoorwaarden met 
autokostenvergoedingen in uw eigen gemeentelijke organisatie als voorbeeld. Bedenk dat 
er reeds honderden bedrijven de CO2-prestatieladder in hun bedrijfsbeleid hebben 
ingebouwd om bij de overheid klimaatvriendelijk te kunnen aanbesteden. De Stichting 
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Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Onderhoud (SKAO) huist in Utrecht.  In bijlage 1 
beschrijven we in Trede  3 het belang van mobiliteitsmanagement voor werknemers, 
bestuurders en burgers. 
 
Impulsen voor Thuiswerken i.v.m. Corona 
 
“Corona” geeft nieuwe impulsen. Een of twee dagen thuiswerken is volgens experts het 
nieuwe normaal voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening, die in stad en regio Utrecht 
gevestigd zijn. De drukke ochtendspits is verdwenen. Gemeente Utrecht zou, net als de 
Provincie Overijssel, aan bedrijven een voucher/waardebon voor een “gratis” Thuiswerkplan 
kunnen uitreiken om tot informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijven te komen. Maak 
dat overzicht publiek en daag het bedrijfsleven uit. Laat zien welke bedrijven vooraan lopen 
en welke baten er zijn voor burgers en overheid. 
 
Wij zien dat een bedrijf als ASR invloed heeft gehad op het gebruik van de auto in het woon-
werkverkeer, mede doordat halvering van CO2-emissies t.g.v. verkeer en vervoer in 2025 tot 
bedrijfsbeleid is verheven: de garage is niet meer toegankelijk voor werknemers die op korte 
afstand van hun werk wonen, in goed overleg met de OR is een fietsplan uitgevoerd, en in 
de regio en stad werd aan dit alles bekendheid gegeven. 
 

ASR wil C02-emissies van mobiliteit in 2025 gehalveerd hebben. 
 
Welke informatie en data heeft het bedrijfsleven, bijvoorbeeld de Green Business Club van 
bedrijven rond het Centraal Station, beschikbaar over vergelijkbare inspanningen op het ge-
bied van mobiliteitsmanagement? Stel de eis dat met overheidssubsidie vergaarde 
informatie over koplopers publiek kan worden gedeeld. Bedrijfslocatie-gerichte aanpak zou 
een belangrijke aanvulling kunnen zijn op samenwerking tussen bedrijven en de gemeente. 
Hier ligt een belangrijke rol voor innovatie-officers bij de gemeente: “Het oude normaal komt 
niet meer terug. De keuze die we hebben is hoe we daarop reageren”. 
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[5] Vorm met ons een netwerk met (bestaande en nieuwe aanvullende) partners van 
zowel actieve als kwetsbare burgers. Denk daarbij aan vertegenwoordigers van 
kwetsbare mensen. Denk ook aan de Kracht van Utrecht. 

 
Bepaal in dat kader wie welke relevante informatie en data beschikbaar heeft die bijna of 
geheel ontbreken in de gebruikelijke onderzoeken en statistieken voor mobiliteit. Beoordeel 
hierbij welke informatie voor regio en stad nodig is en organiseer het toezicht op dataverza-
meling volgens de principes van Waag in Amsterdam. Vervang in het Mobiliteitsplan de 
OVIN/ODIN-grafieken met “Methodebreuk” toegelichte stippellijn! op pagina 19 met 
jarenlange “trends” in auto-, fiets- en OV-gebruik binnen de stad. Ingewijden weten dat het 
OVIN/ODIN -project van CBS de afgelopen jaren getroffen werd door bezuinigingen, 
waardoor overheden met deze CBS-cijfers geen vergelijking meer met voorgaande jaren kon 
uitvoeren. Daarom vinden wij het nuttig en noodzakelijk dat regio en stad 
informatieverwerving op het gebied van mobiliteit en ruimte zelf gericht oppakken en doelen 
en eisen stellen aan de (online verkregen) informatie en data die nodig en beschikbaar zijn 
voor het formuleren en het monitoren van de voortgang in (behaalde) doelen. We geven de 
gemeente in overweging de door Marleen Stikker (Waag, Amsterdam) voorgestelde 
besluitvormingsprincipes in dit informatiebeleid te betrekken. Zij benoemt o.a,  het 
maatschappelijk belang van een onderscheid in bijvoorbeeld concessies aan private 
partijen transactiekosten en de veredeling van klant/gebruikersinformatie. Sta in concessies – 
bijvoorbeeld aan een deel-fietsen-onderneming – geen toepassing van algoritmes in 
gebruikersinformatie toe. En organiseer met de Commons publiek toezicht op de naleving 
van de gestelde eisen, zie het volgende punt.  
 

[6] Stel ons in staat een “Commons” te vormen van waaruit we samenwerken met zowel 
gemeente/stadsregio als met koploper- als infotech-bedrijven voor een “Mobiliteit voor 
de Commons”.  

 
Wij kennen zoals hierboven aangeduid tal van bedrijven in de stadsregio en provincie die 
koploper op het gebied van duurzame mobiliteit zijn of willen worden. Stel ons ook dan in 
staat een Commons-netwerk te vormen. Wij kennen ook o.a. grote infotech-bedrijven op 
deze markt actief zoals Google, en Telecombedrijven zoals KPN en privé-initiatieven, maar 
ook het Nederlands Verplaatsings Panel (NVP) van DAT.Mobility: bedrijven die (o.a. met algo-
ritmes) specifieke regio-georiënteerde informatie/data (kunnen en willen) leveren. Het con-
cept-Mobiliteitsplan verdient hier forse aanvulling. Zo zorgen de experimenten met MaaS 
ervoor dat grote infotech-bedrijven de gegenereerde reizigersinformatie voor eigen doel-
einden gaan gebruiken, terwijl de overheid op grotere afstand van reizigersinformatie/data 
blijft en intussen hogere kosten voor maakt, o.a. voor een beoordeling van de gevoeligheid 
van weggebruikers voor informatie over verwachte reistijden in stad en regio. 
 
Iedere automobilist heeft Google Maps op zijn smartphone of een navigatiesysteem in de 
auto. Nog niet lang geleden gaf het route-advies van Google Maps aan dat de snelste route 
voor autogebruikers door de Binnenstad via de Lange Smeestraat liep. Rijkswaterstaat heeft 
al jaren een contract met Telecombedrijven die geanonimiseerde route-informatie van 
automobilisten leveren. Google Maps levert voor iedere gebruiker een overzicht in groen, 
oranje en rood van weggedeelten met files en andere problemen, niet alleen op de 
snelwegen naar en rond de stad maar tot in de haarvaten van het wegennet in de stad. 
Google heeft – met de data achter de hand – een compleet verkeersmanagement-
datasysteem waar onze overheid naar smacht. Met Google Maps konden velen in Corona-
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tijden op de smartphone zien dat de Ring Utrecht "groen" bleef, ook in de spits, terwijl diverse 
invalswegen rood kleurden. Zie voor de uitwerking van rechtvaardige principes ook de 
voorstellen van Waag Amsterdam, hierboven onder verzoek [5]. 
 

[7] Een mobiliteitsplan voor iedereen? Vervang dan het woord “slim” door “rechtvaar-
dig”.  

 
Het huidige Mobiliteitsplan hanteert “slim” als voornaamste principe. Dit principe heeft in de 
afgelopen jaren veelal tot efficiency-operaties en privatisering geleid. “Slim” vervangen door 
“rechtvaardig” werpt echter direct licht op het verschijnsel vervoersarmoede. De slim-win-win 
retoriek gaat voorbij aan de ongelijkheid in stad en regio en aan de urgentie van de 
klimaatcrisis, waar we ook in Utrecht voor staan. 
 
Het woord “vervoersarmoede” komt in het Mobiliteitsplan niet voor. In 2016 schatte het CBS 
dat circa 12.000 Utrechtse huishoudens een (zeer) hoog risico op vervoersarmoede heeft[*]. 
Ook kwalitatief onderzoek laat zien dat vervoersarmoede een significant probleem is in bij-
voorbeeld Overvecht [**]. De gemeente wil in het Mobiliteitsplan garanderen dat mobiliteit in 
Utrecht voor iedereen toegankelijk is. Door echter vervoersarmoede niet expliciet te benoe-
men en geen doelstellingen te formuleren om dit probleem aan te pakken, is het risico groot 
dat de investeringen van de gemeente zorgen voor instandhouding of vergroting van de be-
staande ongelijkheid in mobiliteit. De definitieve versie van het plan kan en moet veel scher-
per zijn over het belang van de daling van uitstoot, de noodzaak van anders denken over 
bewegen, en een verschuiving naar collectieve besluitvorming over mobiliteit. Naast 
mobility-as-a-service, geleid door marktdenken, een mobility as the commons geleid door 
democratisch en ecologisch denken vanuit samen maken we stad. Op deze manier is 
‘mobiliteit voor iedereen’ te combineren met een sterke aanpak van de klimaatcrisis. De 
gemeente zou er goed aan doen dit explicieter te maken, en van het Mobilteitsplan een 
minder technocratisch geïnspireerd Infrastructuur-plan te maken. Organiseer het 
maatschappelijk toezicht op de staat van de transitie met de besluitvormingsprincipes uit 
verzoek [5], hierboven. 
[*] www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/42/risico-op-vervoersarmoede-in-utrecht-en-heerlen-
2016 
[**] www.denuk.nl/veel-inwoners-van-overvecht-komen-niet-buiten-hun-wijk 
 

[8] Voeg in het plan als tekst toe: De gemeente Utrecht heeft – in lijn met de provincie 
Utrecht – geen behoefte aan een verbreding van de A27 door Amelisweerd.  

 
Het is – zoals de gemeenteraad al diverse malen heeft vastgesteld - niet gerechtvaardigd 
deze kwestie voor 2040 te negeren. De Minister van Infrastructuur is nog altijd van plan de 
capaciteit van de A27 aan de Oostkant van de stad met 50% te laten groeien tot 300.000 
motorvoertuigen per etmaal. Dit zal niet alleen de druk op stad, maar de ook de 
klimaatopgave van stad en regio vergroten in plaats verkleinen. Kwantificeer de bijdrage 
vanuit de stad aan het binnen bereik brengen van het Parijse Klimaatakkoord, waarin voor 
2030 een halvering van de CO2-emissies t.o.v. 1999 is beoogde. Kortom, neem stelling: De 
gemeente Utrecht ziet geen nut en noodzaak voor een verbreding van de A27 door 
Amelisweerd. 
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[9] Maak Nabijheid en Mobiliteit concreter, laat actief aan buurten en wijken zien hoe 
nabijheid en mobiliteit in wijk, stad en regio samenhangen en bespreek de uitkomsten 
van deze concept-analyse met burgers en bedrijven en vraag hen om aanvullingen. 
Maak deelplannen op thema; experimenteer en evalueer ze met actieve burgers en 
bedrijven. Voor de uitwerking van  drie nabijheidsthema’s, zie bijlage 1.  

 
Interessant en positief vinden we dat het plan spreekt van het belang van Nabijheid in de 
stad:  wonen, werken en voorzieningen allemaal in of dichtbij de wijk (zoals verwoord o.a. in 
dit plan door de wethouder voor mobiliteit en groen, Lot van Hooijdonk) Hier passen 
experimenten, bijvoorbeeld met vragen over en alternatieven voor absurd korte autoritten; 
denk ook aan een toegankelijkheidstoets per wijk, in navolging van het reeds door 
raadsleden toegepaste schouw-instrument, maar wel met de opgave dat groepen in en na 
de schouw niet buiten de boot vallen. 
 
In de aanpak en beschrijving van effecten/indicatoren missen we echter een uitwerking over 
nabijheid en mobiliteit. Daarom bieden we B&W de onderstaande figuur aan met onze visie 
op het belang van nabijheid van mobiliteit in de leefomgeving. En de vraag hoe stad en 
regio willen communiceren over verplaatsingsbehoeften van mensen in een duurzame civil 
society. Het belangwekkende Utrechtse experiment Leefstraten (naar een idee dat enkele 
jaren geleden in Gent is bedacht en uitgewerkt) verdient een publieke evaluatie en 
bespreking met de gemeenteraad, met bijdragen van betrokken burgers en omringende 
bedrijven. In bijlage 1 leggen we B&W drie thema’s voor die voor een deelplan in 
aanmerking komen. 
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[10] Gebruik voortschrijdend inzicht in het onderscheid tussen geplande en geleefde 
stad, zie bijlage 1.  

 
In twee bijlagen sluiten we aan bij de bovenstaande verzoeken.   
 
 
 
 
 
TWEE BIJLAGEN: AANSLUITING & CONCRETISERING 
 
 
We maken gebruik van voortschrijdend inzicht en onze ervaringen in de geplande en 
geleefde stad, geïnspireerd door het Advies van de Raad voor de Leefomgeving, 2020 en 
beschrijven drie thema’s voor nabijheid en mobiliteit 
 
  Bijlage 1:  Maak Nabijheid en Mobiliteit concreter met thema’s voor basisscholen, 

evenementen en reizigersinformatie 
 
 
 
 
Tevens beschrijven we invullingen en oplossingen, die we hebben afgeleid van de zeven 
treden van de ladder van Verdaas.  
 
  Bijlage 2:  Maak verwachtingen waar:  Invullingen en oplossingen, afgeleid van de zeven 

treden van de ladder van Verdaas.  
 
 
 
 
 
Slot: We sluiten af met enkele verwijzingen en bronnen. 
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Bijlage 1 
Maak Nabijheid en Mobiliteit concreter, laat actief aan buurten en wijken zien hoe nabijheid 
en mobiliteit in wijk, stad en regio samenhangen en bespreek de uitkomsten met burgers en 
bedrijven. Maak deelplannen op thema en experimenteer + evalueer met actieve burgers 
en bedrijven.  

 
 
Thema 9.1  Maak een deelplan Basisscholen, nabijheid en mobiliteit  

(“Tweeverdieners met kinderen op de basisschool.”)  

Wat moeten tweeverdieners doen als ze beseffen dat ze (eigenlijk) hun kinderen niet met 
de auto naar school willen brengen? Dan zouden ze met collega-ouders en leerkrachten 
kunnen bespreken over welke alternatieven zij al hebben nagedcht. Hier ligt ook een taak 
voor de gemeente, om te beginnen ten aanzien van de scholen en ouders die vinden dat 
transitie naar een duurzaam alternatief voor de hand ligt. Welke lessen trekt B&W uit de 
honderden experimenten die in Europa in en rond scholen zijn gehouden? We missen zo’n 
deelplan in de Parkeervisie. Hoeveel schoolkinderen lopen of fietsen naar school? Hoeveel 
zouden naar school willen lopen of fietsen? Wat is ervoor nodig om hieraan te werken? In 
het kader van fietsen van 8 tot 88 en de fietsvisie van de Landelijke Fietsersbond 2040? 

 
Thema 9.2  Maak een deelplan mobiliteit, nabijheid en evenementen.  

Utrecht kent als festival- en uitgaansstad heel veel publiekstrekkende evenementen, zoals 
Vrijmarkt / Koningsdag, Tour de France / Giro d’Italia, Huishoudbeurs, Motorbeurs etc. De 
Stad Utrecht heeft inmiddels ook veel logistieke expertise opgebouwd om de stad te 
kunnen voorbereiden op veel publiek. Fietsers, voetgangers staan dan centraal in de 
logistiek voor een probleemloos verloop van een of twee dagen Tour en voor de Giro. 
Welke lessen trekt B&W uit deze projecten? Waar zijn voetgangersbruggen en waar zijn 
fietsparkeerplekken handig en hoe organiseer je een win-winsituatie met fietsenmakers in 
het runnen van die plekken, inclusief fietspomp of reparatie-optie? Dan wordt rekenen 
van belang, voor ondernemer, burger en gemeente. Inclusief berekenen wat een 
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voetgangersbrug moet kunnen dragen. Hoeveel publiek verwachten we, en kunnen we 
dat aan de rand van de stad opvangen op overstapplekken (“Hubs’) voor OV per bus, 
tram of trein met fietsparkeerplekken erbij?  
 

Thema 9.3  Maak een deelplan Verwerving en maatschappelijk toezicht op 
reizigersinformatie, in aansluiting op verzoek [6].  

Regelmatig hebben we afgelopen jaren ambtelijk en politiek vragen gesteld hoeveel 
mensen dagelijks reizen binnen, vanuit of naar de stad (per auto, fiets of OV en trein). 
Reacties waren veelal: Goede vraag, die informatie is belangrijk maar niet beschikbaar, die 
informatie is er niet /  niet te vinden, die informatie hebben anderen, we weten het zelf 
onvoldoende/zou goed zijn meer te weten/ons verkeersmodel wordt wel regelmatig geijkt 
met praktijkgegevens. Welke gegevens zijn dat? Van wie zijn die afkomstig -> wie weet er 
dan meer?  
 
Rijkswaterstaat blijkt geanonimiseerde Vodafone-GSM-telefoondata te verzamelen en te 
analyseren, maar publiceert ze niet en zou meer kunnen weten. NS weet alles van de 
treinreizigers, maar wil deze informatie niet publiekelijk delen, behalve dat er 200.000 in- en 
uitstappers zijn op Utrecht CS. Idem voor de OV-bedrijven in stad en regio: geanonimiseerde 
OV-chip/reizigersinformatie willen zij niet publiekelijk delen, om hun OV-concurrenten niet 
wijzer te maken. Telpunten geven aantallen fietsers, maar herkomsten en bestemmingen van 
fietsers (“HB”) zijn onbekend. Raadslid Bram Fokke maakt– in zijn eigen tijd, met 
geanonimiseerde Fietstelweekdata een mooi HB-filmpje waarin je vanaf half zes in de 
ochtend de eerste fietsreizigers ziet fietsen. HB-Informatie van meer fietsreizigers schiet tekort. 
Kortom we blijven pendelen tussen het kastje en de muur. Ondertussen heeft het 
Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU) zijn zoveelste update heeft gekregen. En wordt de van 
CBS afkomstige Herkomst-Bestemmingsmatrix ( afgeleid van OVIN/ODIN-data) als 
belangrijkste input voor dit Verkeersmodel beschouwd. En dit Verkeersmodel is weer benut  
als onderbouwing van dit Mobiliteitsplan. En daarmee zijn we terug bij af. 
  
Ondertussen lezen we dat het Planbureau voor de Leefomgeving voor haar Atlas voor de 
Regio geen betrouwbare cijfers op kan nemen over stedelijke en regionale verkeers- en 
vervoersstromen. Het PBL vindt de eerder genoemde CBS-cijfes op stadsregionaal niveau 
vooralsnog niet voldoende betrouwbaar. Voor wie ligt hier een opgave, wanneer je bedenkt 
dat de CBS-cijfers tot stand komen doordat het CBS (onregelmatig) 40.000 Nederlanders 
vraagt een persoonlijk dagboekje van 1 dag met hun verplaatsingen in te vullen. Dit leidt tot 
een supergrote geanonimiseerde Excel-sheet met de Herkomst en Bestemmingen en 
postcodes van de mensen die meedoen, vervat in de HB-matrix.  
 
Hoe kan de stadsregio zelf meer te weten komen van stadsregionale verkeersstromen? 
Buiten het stadskantoor beschikken info-techfirma’s als Google, Uber, Telecombedrijven en 
adviesbureaus over veel meer data en informatie, die tegen hoge tarieven aan overheden 
te koop worden aangeboden. Hier ligt volgens ons een kans. Welke kennis en/of innovatie 
heeft de stad nodig en wie heef wat onder welke voorwaarden beschikbaar? In het 
concept missen we antwoorden op deze vragen en een strategie. We stellen aan de 
gemeente voor om uit te wisselen welk informatie zij voor een duurzame transitie met een 
duurzaam en rechtvaardig mobiliteitsplan nodig heeft en hoe het maatschappelijk toezicht 
op de verwerving van reizigersinformatie kan worden verbeterd, in aansluiting op voorstellen 
van Marleen Stikker / Waag Amsterdam, zie punt 6.  
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Bijlage 2 
Maak verwachtingen waar: invullingen/oplossingen afgeleid van de zeven treden van de 
ladder van Verdaas. 
 
We zoeken in deze bijlage aansluiting bij de andere verzoeken uit onze Zienswijze. In 2009 
publiceerden wij als Kracht van Utrecht onze analyse in ons eerste rapport. Als afwegings-
kader stelden we de zeven treden van de ladder van Verdaas voor: zie onderstaande figuur 
uit 2012. Vanuit onze “drone” met uitzicht over de stad en stadsregio concretiseren we onze 
verzoeken aan B&W per trede van de ladder van Verdaas. We maken gebruik van 
voortschrijdend inzicht en onze ervaringen in de geplande en geleefde stad, geïnspireerd 
door het Advies van de Raad voor de Leefomgeving, 2020.  
 

 
 

1 = Trede 1: Koppel beleid Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Parkeervisie en PR-beleid van 
de stad aan elkaar 

A. Breng in navolging van Verzoek [1] en [2] het duurzame algemene doel in als doel 
voor de Ruimtelijke Strategie van Utrecht (RSU.  

B. Formuleer beleid dat B&W de bij herinrichting te realiseren ruimtewinst, bijvoorbeeld 
door (E-)auto-delen per straat of wijk in straat/buurt, in overleg met straat of buurt 
vaststelt.  

C. Vertaal dit doel dan ook direct door in Parkeerbeleid. Zo’n doel geeft de 
Parkeervisie fysiek en mentaal de ruimte. 

D. Toon en formuleer meer lef in het PR-marketingbeleid van de gemeente om de 
wereld te laten weten dat de stad als voorbeeld van de wereld dient en laat zien 
hoe nabij het overall-doel is.  

Het is belangrijk om A, B en C te doen, in plaats het doel voor dit plan van de RSU af te 
leiden. Juist omdat B&W de RSU. De Omgevingsvisie en de Parkeervisie og in 2021 verder wil 
uitwerken.  
 B is belangrijk omdat de initiatieven in de stad willen weten wat het gevolg is als zij 
draagvlak in hun buurt voor een autodeelproject hebben gerealiseerd. Gaat het 
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parkeerbedrijf voor de lege plekken nieuwe parkeervergunningen verstrekken, waardoor de 
ruimtewinst weer te loor gaat? Of krijgen de bewoners eigen speelruimte en hebben zij 
invloed op het resultaat? Denk aan extra speel- zit- en wandelgelegenheid, fietsparkeer-
plekken, op voorzet van het auto-deel-initiatief zelf.  
 
 Als toelichting bij C en D geven wij aan dat de ontwerp-parkeervisie een algemeen doel 
mist om richting te geven. In de Parkeervisie missen we daarnaast ook informatie en data 
van het aantal openbare en privé-parkeerplaatsen + de honderden (zo niet duizenden?) 
parkeerplaatsen in betegelde voor-of achtertuinen van verkochte koophuizen. Ook al omdat 
er geen gemeentelijke regels waren om dit te voorkomen. Hoe belangrijk is deze 
ontwikkeling? Publiceer wat de gemeente weet. Slechts een deel hebben wij op foto kunnen 
vastleggen. Koppel domein mobiliteit aan domein water. Het betegelen van tuinen vergroot 
het risico van het riooloverstromingen en ondergraaft duurzaam watermanagement in de 
stad.. 
 
Zou de gemeente Google kunnen verzoeken deze “gratis” parkeerplaatsen voor de stad 
met Google Maps in kaart te brengen? Welke algoritmes zijn daarvoor nodig en hoe gaan 
gemeente en de “Commons” om met de verkregen informatie? Nu is Google Nederland 
slechts een servicefiliaal. Google zit in de USA. Gemeente pak dit aan. Welke ervaringen en 
tips voor het voeren van overleg contact zijn er?  
 Toekomstig parkeerbeleid hangt samen met ruimtelijk beleid.  Het ruimtebeslag van 
automobiliteit is immens. Welke winst is te boeken door met een algemeen doel voor de 
modal shift de eigen auto op grotere afstand van huis te plaatsen, in een wijk- en P&R-
garage in de stad? Welke extra kosten zijn hiermee gemoeid en in welke verhouding staan 
die kosten met de kosten voor een parkeervergunning in de wijk? Welke nulmeting gebruik je 
voor het ruimtebeslag in de verschillende wijken? Zie de grafiek, die het Ruimtebeslag voor 
mobiliteit (totaal = geel) per wijk voor voetganger (blauw) fiets (oranje), en auto (grijs) laat 
zien (project Milieufensie/Locatus).  
 Extra belangrijk om niet alleen makelaars (die tot op heden reclame maken met voortuin 
= gratis parkeerplek!) maar ook huizenkopers te informeren dat de gemeente beleid heeft 
om groen in tuinen te behouden i.p.v. het betegelen ervan. Bedenk dat een gratis 
parkeerplek een waarde heeft van minimaal €25.000.  
 

 
Ruimtebeslag van mobiliteit 

 



22 
 

2 = Trede 2: Beprijs Ruimte i.v.m. Overall-doel Mobiliteitsplan.  

 B&W verdienen de hoofdprijs in de competitie tussen duurzame steden wanneer zij 
nieuwe voorstellen doen voor het beprijzen van Ruimte i.v.m. Mobiliteit (Voorbeeld: Pro-
jectontwikkelaars betalen bij woningbouw mee aan OV/Onroerend Zaak Belasting). In onze 
visie hoort daarbij ook het anders beprijzen van autogebruik (Regionale kilometerheffing, 
betaald parkeren in regio, stand van zaken/winst/foto 2010-2019). Welke lessen trekt B& W uit 
de implementaties van emissiezones die in veel steden (Rotterdam, Den Haag, Amsterdam) 
tot hoge administratieve kosten leiden en onder burgers weinig draagvlak vonden? Dit soort 
plannen wekken veel weerstand op. Voor 2040 dien je beprijzingsinstrumenten in te zetten als 
stad en regio in de toekomst autogebruik willen verminderen, ook in verband met het 
ruimtegebruik van de elektrische auto. Draag als gemeente bij aan een beter nationaal 
inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van autogebruik en nut en noodzaak van 
een duurzame modal shift, nationaal en regionaal.  
 
3 = Trede 3: Ontwikkel Mobiliteitsmanagement van burgers en bedrijven, het “Nieuwe 
Normaal” (geboekte winst 2010-2020, Winst t.g.v. Corona, Perspectief 2040)  

In bovenstaand punt [4] hebben we reeds toegelicht waarom we B&W adviseren de kansen 
voor dit thema te pakken. We denken aan een bedrijfslocatiegerichte aanpak en een in de 
ontwikkelorganisatie Ruimte verankerde innovatiefunctie voor een veel inniger samenwerking 
tussen bedrijven en de gemeente. We sluiten hierbij aan op kritiek van bedrijven die vooraan 
willen lopen en zij de weg kwijt raken in het contact met de gemeente. Pak die kans. 
Jeroen Mommers, journalist bij De Correspondent op het gebied van democratie en klimaat, 
schreef 28 januari: “Het oude normaal komt niet meer terug. De keuze die we hebben is hoe 
we daarop reageren”. 
 
4 = Trede 4: Investeren in duurzaam Verkeer en Vervoer leidt tot voorstel 4A en 4B A.  

A. Maak de onderbouwing van de effecten van dit concept openbaar geef aan wat wel en 
wat niet is meegenomen en wat je wel meeneemt in vervolg-deelplannen. 
B. En leg de innovatiefunctie op deze punten voor Ruimte en Mobiliteit vast in de organisatie 
A. Onderbouwing van effecten van (toekomstige) investeringen in duurzaam Verkeer en 
Vervoer.  
 
Gaat in het Mobiliteitsplan voorgestelde  OV-netwerk kannibaliserend werken op het 
fietsgebruik (i.v.m. samenloop van routes) en het OV-busgebruik (i.v.m. het vervallen of 
strekken van buslijnen en het versnellen van buslijnen door snellere routes)?  
 
Bij hoofdstuk 6.2 “Fiets” is onze zienswijze dat alternatieve routes er in het verleden niet voor 
zorgden dat fietsers anders gingen rijden (bijvoorbeeld via de Herenroute). De aanpak van 
gedragsverandering heeft tot heden niet tot omdenken geleid onder fietsers. Ook hier geven 
Google Maps en andere vaak gebruikte routeprogramma’s aan dat fietsers voor de 
kortste/snelste route kiezen. Omrijden en meanderen is niet wat fietsers uit zichzelf snel zullen 
doen tenzij de drukte de reistijd beïnvloedt. Welk stads/regionaal fietsnetwerk heeft B&W nu 
voor ogen, ook voor de steeds belangrijker Oost-West-route (Leidsche Rijn–Uithof v.v.)? Hoe 
wil Utrecht fietsgebruik van de regio naar de stad (v.v.) faciliteren in vergelijking met het 
huidige gebruik? Welke fietsparkeerplekken zijn in de stad voor die (nieuwe) gebruikers 
gepland? Neem ook hier de bedrijfslocaties/woon- en werkverkeer mee. Zet instrumenten in 
om meer mensen te verleiden te gaan fietsen vanuit de regio in verband met hoog 
inkomen/hoog autogebruik. Verbind in een nieuw fietsplan de visie van het mobiliteitsplan 
voor betere consistentie in beleid. Denken vanuit de fietser versterkt het idee dat fietsen een 



23 
 

grote kanshebber blijft. Wordt er gebouwd, pas dan ook fietsparkeren in. Bouw juist meer 
bewaakte fietsstallingen rondom de binnenstad en bij stations als je het fietsgebruik uit de 
regio wilt bevorderen.  
 
In welke gevallen dient Utrecht aan te haken bij Eindhoven i.v.m. plannen met de 
Brainportlijn met zelfrijdend OV? Wie houdt deze innovatie bij? Hoe is de organisatie 
aanspreekbaar op innovatie?  
 
5 = Trede met 5A, 5 B en 5 C 5A: Beter benutten van infrastructuur 

5A. Verwerk in het plan een pleidooi voor 80 km/uur op de gehele Ring Utrecht, ook op de 
huidige A27 door Amelisweerd. Overweeg ook een maximale fietssnelheid in de stad van 20 
km/uur.  
5B. Benut het bestaande treinsysteem veel meer voor de regio, inclusief de 
voordelen/nadelen en baten/lasten (naar een drie-treinensysteem?) 
5C. Benut de kansen voor versterking van het regionale fiets&bus- & tramlijnennetwerk voor 
het realiseren van ons overall-doel in de modal shift (verzoek [1]). 

• A. De baten hiervan zijn elders en eerder beschreven. Juist dit soort pleidooien snijden 
hout in onderhandelingen met andere overheden ten behoeve van Gezond Stedelijk 
Leven in stad en regio.  

• B. Een schaalsprong in OV/trein en fiets&trein biedt veel meer mogelijkheden dan wat 
B&W in het Mobiliteitsplan schrijft. Wat kan Utrecht met deze benadering aan 
Houtenaren bieden? Op welke manier kan de trein ervoor zorgen dat de dagelijkse 
autostroom vanuit Houten met 10% wordt verduurzaamd doordat meer Houtenaren 
de trein pakken om op hun bestemming te komen? Welke instrumenten en data 
heeft de gemeente Houten ter beschikking om zo’n 10% plus experiment uit te 
voeren? Doe dit experiment met actieve burgers en bedrijven. 

• C. Zo ook de relatie tussen Utrecht en Nieuwegein/Vianen v.v. Welke instrumenten en 
data heeft deze gemeenten ter beschikking om zo’n 10 % plus experiment uit te 
voeren? Doe dit experiment met actieve burgers en bedrijven. Overweeg met 
partners voor het buitengebied een fietsnetwerk met twee voldoende brede stroken, 
waarvan één voor langzaam en één voor sneller fietsverkeer. 
 

6 = Trede 6: Aanpassen van Infrastructuur: Gebruik bij aanpassingen van infra een eenvou-
dige toets of monitor om met burgers en bedrijven te beoordelen of en welke voortgang je 
maakt met het experiment of in het bereiken van het overall-doel: geplande stad of 
geleefde stad? 

Het grote aantal indicatoren in hoofdstuk 11 van dit plan bemoeilijkt niet alleen het 
evalueren van het plan zelf, maar ook van deelplannen en uitvoeringsprojecten die hieruit 
voortvloeien. Stel, B&W wil een project of de uitvoering van een project in de praktijk 
evalueren met tientallen in hoofdstuk 11 benoemde indicatoren. Wij vrezen dat dan zowel de 
uitvoerder van de evaluatie als betrokken burgers en bedrijven niet meer weten waar de 
gemeente naar toe wil/wilde.  
 Onze indruk is dat de gemeente uitgevoerde projecten niet zo makkelijk evalueert. We 
dragen vanuit ons beeld van de geleefde stad de volgende projecten aan, die om een 
evaluatie vragen. Wat is er goed en wat is er misgegaan bij het herinrichtingproces van de ’t 
Goylaan? Wat vinden buurtbewoners inmiddels van de Rode Loper op de Leidseweg? In 
hoeverre klopt ons beeld dat burgers en bedrijven de herinrichting van het Adriaen van 
Ostadeplein positief beoordelen en op welke punten is nog verbetering noodzakelijk? Hoe 
luidt de tussenevaluatie van het Singelplan om de singels (de weg langs de 
Stadsbuitengracht) om te toveren tot een fietsstraat/rode loper? Waar ligt de speelruimte 
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voor de gemeente om een geplande standaard-ontwerp-straat op de Weerdsingel om te 
zetten in een win-win voor de leefomgeving? Hoe denken bewoners van het Kanaleneiland 
nu over het onveilig ervaring verkeerssituatie en hadden gesprekken ook benut kunnen 
worden in het versterken van de Kracht in de Buurt? 
 
7 = Trede 7: Nieuwe Infrastructuur voor automobiliteit 

Voor dit punt verwijzen we verwijzen naar verzoek [8] om in het Mobiliteitsplan op te nemen: 
De gemeente Utrecht heeft – in lijn met de provincie Utrecht – geen behoefte meer aan een 
verbreding van de A27 door Amelisweerd naar 2x7 rijstroken.  
 
 
Tot slot, enkele verwijzingen en gebruikte bronnen 
 

1. Informatie over ons regionale burgerinitiatief http://www.krachtvanutrecht.nl 
De in deze zienswijze gebruikte figuren zijn veelal afkomstig uit rapporten en notities, die in samenwerking 
met bedrijven, zoals APPM, Stratagem, Strukton en Movares zijn opgesteld. Enkele figuren zijn vervaardigd 
ten behoeve van de Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit, die we met raadsleden en bedrijven uit 
regio en stad organiseren om Utrecht voorbeeldregio te laten worden voor een duurzamer ruimtegebruik 
en verkeer & vervoer.  
 

2. Informatie over het adviezen van de Raad voor de Leefomgeving van A naar Beter, 
2019 en het advies Toegang tot de Stad van de Raad voor de Leefomgeving (2020) 
,https://www.rli.nl/publicaties/2020/advies/toegang-tot-de-stad-hoe-publieke-voorzieningen-wonen-en-
vervoer-de-sleutel-voor-burgers-vormen 
 

3. Meer informatie d.d. 21 januari 2021 over het thema rechtvaardig mobilteitsdenken / 
inclusieve mobiliteit 
https://www.verkeersnet.nl/mobiliteitsbeleid/36293/onderzoek-vervoersarmoede-bestaat-bij-alle-
doelgroepen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief week 2021-03 
 

4. Informatie over transitiedenken en DRIFT, met een toelichting op de X-curve 
https://drift.eur.nl/app/uploads/2020/02/Staat-van-Transitie-Dynamiek-in-Mobiliteit-Klimaatadaptatie-en-
Circulaire-Economie.pdf 
 

5. Informatie over het achterlopen op klimaatambities op papier en nut & noodzaak 
van het verdubbelen van de inspanningen 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/30/pbl-kabinet-haalt-klimaatdoel-2030-niet-a4018064  
 

6. Pieter Boot Projectleider Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schreef een 
wetenschappelijk artikel over effecten van 10 jaar overheidsbeleid op papier 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/30/kabinet-laat-flinke-klimaattaak-achter-voor-opvolger-a4018128 
 

7. Meer informatie over het belang en invulling ven het Mobilitylab en Commons is te 
verkrijgen bij Lisanne van Steen | waag/ amsterdam 
|  www.waag.org  lisanne@waag.org |   
 

8. Ladder van Verdaas, toelichting op onze website voor professionals: 
Www.krachtvanutrecht-initiatief.nl en https://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/ladder-van-verdaas 

 
Namens het regionale burgerinitiatief Kracht van Utrecht, 
 
Jan Korff de Gidts, projectleider 


