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Onderwerp: Harmonisatie verkeersstromen 
 
In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan: 
- Harmonisatie van verkeersstromen ter verbetering van de luchtkwaliteit. 
 

Aanleiding 
Op 16 oktober 2006 hebben Provinciale Staten het provinciale programma luchtkwaliteit 
vastgesteld. In het programma zijn vier projecten opgenomen. Eén van die projecten betreft 
het verbeteren van de luchtkwaliteit door middel van het treffen van doorstromings-
maatregelen. Dit project was ook opgenomen in het regionale aanbod luchtkwaliteit dat op 3 
november 2005 door de provincie in samenwerking met de gemeente Utrecht en Amersfoort, 
het BRU en de directie Utrecht van Rijkswaterstaat aan het Kabinet is aangeboden. De 
achtergrond van het opnemen van dit project in het provinciale programma luchtkwaliteit was 
(en is) dat stagnerend verkeer (geringe of slechte doorstroming inclusief filevorming) een 
negatief effect heeft op de emissies van verontreinigende stoffen. De emissie van 
verontreinigende stoffen uit voertuigen is significant hoger bij verkeer dat telkens moet 
optrekken en afremmen dan bij een gelijkmatige doorstroming. Door het uitvoeren van 
projecten gericht op het verbeteren van de doorstroming snijdt het mes aan twee kanten: niet 
alleen de luchtkwaliteit wordt gediend met een verbetering van de doorstroming ook de 
bereikbaarheid is daarmee gediend. Door het uitvoeren van dit project wordt derhalve aan 
twee hoofddoelen uit het SMPU bijgedragen: bereikbaarheid en leefbaarheid. 

Tegen deze achtergrond hebben wij op 31 maart 2006 aan het onderzoeksbureau Goudappel 
Coffeng te Deventer de opdracht gegeven om te onderzoeken op welke wegvakken in de 
provincie (zowel op het hoofdwegennet als op het onderliggend wegennet (gemeentelijk en 
provinciaal) met behulp van doorstromingsmaatregelen de luchtkwaliteit kan worden 
verbeterd. Dit onderzoek is nu afgerond en bijgaande rapportage bevat de resultaten van het 
onderzoek. Het nu afgeronde inventariserende onderzoek is gebaseerd op een groot aantal 
berekeningen (doorrekenen van alle wegvakken in de provincie met een bepaalde intensiteit) 
en levert daardoor een schat aan informatie op t.a.v. de mogelijkheden om de luchtkwaliteit te 
verbeteren.  
 
De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn dat met behulp van maatregelen als 
weginrichting, groene golven en snelheidsaanpassingen, zowel op het onderliggend wegennet 
(gemeentelijk en provinciaal) en met dynamisch verkeersmanagement op het hoofdwegennet, 
een groot aantal hardnekkige luchtkwaliteitsknelpunten kan worden opgelost, dan wel de 
overschrijding kan worden teruggebracht. Voor het onderliggend wegennet kan met een 
investering van alle regionale partners van ca. twee miljoen euro in  verkeersmanagement-
maatregelen een substantiële bijdrage aan een betere luchtkwaliteit worden geleverd. 
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Financiën 
In het kader van het Nationaal Samenwerking Programma Luchtkwaliteit heeft VROM voor 
de regio’s aanvullende middelen ter beschikking gesteld. Wij hebben reeds een eerste tranche 
in dit kader ontvangen van € 1.2 mln. Bij de vaststelling van het Provinciaal Programma 
Luchtkwaliteit in het najaar van 2006 is tevens een besluit genomen over de besteding van de 
Rijksbijdrage. Dit betekent dat reeds is voorzien in middelen om het uitvoeringsplan op te 
stellen. Het uitvoeringsplan zal vervolgens de basis zijn om ook het geld uit de Rijksbijdrage 
te reserveren voor de daadwerkelijke uitvoering. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De kennis omtrent de mogelijkheden en de locaties waar de luchtkwaliteit kan worden 
verbeterd met behulp van doorstromingsmaatregelen is nu aanwezig. Het is nu noodzakelijk 
om de mogelijke maatregelen te toetsen aan de feitelijke situatie op de gesignaleerde 
knelpunten. Mogelijk dat ter plekke al maatregelen ter bevordering van de doorstroming zijn 
doorgevoerd. Deze toets heeft nog niet plaatsgevonden. Bovendien dienen de voorgestelde 
maatregelen per locatie  nog integraal te worden beschouwd met andere beleidsdoelstellingen 
op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en leefomgevingskwaliteit en op de effecten voor 
het gehele provinciaal en gemeentelijk wegennetwerk. Deze acties zullen nu moeten worden 
uitgevoerd door de wegbeheerders. Voor de provinciale wegen zijn wij dat zelf, voor het 
hoofdwegennet Rijkswaterstaat en voor het overige de Utrechtse gemeenten en het BRU. 
 
Provincie 
Voor ons provinciale wegennet is het mogelijk om op basis van deze rapportage te bepalen 
langs welke wegvakken met behulp van doorstromingsmaatregelen luchtkwaliteitswinst 
daadwerkelijk kan worden geboekt, zonder daarbij in strijd te handelen met andere 
provinciale beleidsdoelstellingen, zoals veiligheid, bereikbaarheid en leefomgevingskwaliteit 
en zonder ongewenste effecten op netwerkniveau. De hieruit voortkomende projecten zullen 
opgenomen worden in een uitvoeringsprogramma.Voor het opstellen van het uitvoerings-
programma is een beperkte tijd nodig zodat in het najaar van 2007 het uitvoeringsprogramma 
ter besluitvorming kan worden voorgelegd. In het uitvoeringsprogramma zal zo concreet 
mogelijk worden voorgesteld welke maatregelen op welke wegvakken zullen worden 
uitgevoerd, inclusief de luchtkwaliteitseffecten die dat oplevert en de daarbij behorende 
kosten en planning. Daarbij is een belangrijk aandachtspunt dat zoveel mogelijk wordt 
aangesloten op de lopende planning ten aanzien van het beheer van wegen en de aanpak van 
knelpunten, maar ook op andere lopende projecten in het kader van Dynamisch 
VerkeersManagement of ICT-onderweg. 
 
Rijkswaterstaat 
Voor het hoofdwegennet is Rijkswaterstaat de partij die de nu geïnventariseerde 
mogelijkheden tot uitvoering kan brengen. Als deelnemer aan de werkgroep beschikt 
Rijkswaterstaat reeds over deze rapportage. 
In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) bereidt 
Rijkswaterstaat momenteel een groot aantal acties voor die de luchtkwaliteit langs het 
hoofdwegennet moet verbeteren. De in deze rapportage beschikbaar gekomen informatie kan 
een rol spelen in die voorbereidingen. Zo kan voor bepaalde wegvakken worden afgewogen 
of de noodzakelijke luchtkwaliteitswinst moet worden bereikt door het plaatsen van schermen 
dan wel door middel van bijvoorbeeld snelheidsverlaging.  
 



Gemeenten 
In de regelmatige overleggen met onze regiopartners zullen we de voortgang van hun acties 
volgen en de mogelijkheden tot gezamenlijk optrekken benutten. Voor de gemeenten buiten 
het BRU-gebied  (m.u.v. Amersfoort) stellen we voor om de inhoud van dit rapport actief te 
communiceren en deze gemeenten te stimuleren om na te gaan op welke wegvakken in de 
gemeenten daadwerkelijk de luchtkwaliteit kan worden verbeterd.  
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