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Visie Alternatieve Vervoerwijzen 
 
1. Aanleiding en doel van deze visie 
 
Aanleiding 
Het stimuleren van het gebruik van alternatieve vervoerwijzen is één van de onderdelen van het 
Provinciaal Programma Luchtkwaliteit. Vervoermiddelen als fiets en het openbaar vervoer hebben per 
gebruiker een lagere milieulast dan autogebruik. Meer gebruik van alternatieven heeft dus een positief 
effect op de luchtkwaliteit. Het stimuleren van het gebruik van alternatieven is niet alleen wenselijk 
voor een betere luchtkwaliteit, maar draagt meestal eveneens bij aan een betere bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid, vermindering CO2-uitstoot (klimaat) en een betere gezondheid. Het mes snijdt aan 
meerdere kanten. Het achterliggende hoofddoel voor dit project (voortvloeiend uit het Provinciaal 
Programma Luchtkwaliteit) is als volgt geformuleerd: 
 
In de Provincie Utrecht een groei tot stand brengen in het gebruik van alternatieve vervoerwijzen om 
zodoende een bijdrage te leveren aan een verbetering van de luchtkwaliteit op locaties waar de 
normen voor luchtkwaliteit (NO2 en fijn stof) worden overschreden dan wel bij te dragen aan het 
verminderen van de achtergrondconcentraties van beide stoffen in Utrecht. 
 
Dit hoofddoel is breed en behoeft nadere invulling. Het project wordt daarom in twee fasen 
uitgevoerd:  

1. Inventarisatiefase, gericht op het verkrijgen van inzicht in mogelijke en effectieve maatregelen 
gericht op het verminderen van vermijdbare autokilometers. In deze fase is samen met 
ambtenaren van diverse Utrechtse gemeenten en vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties een prioritering aangebracht in een groot aantal maatregelen. De resultaten van de 
inventarisatiefase zijn opgenomen in bijlage 1. 

2. Uitvoeringsfase waarin de geselecteerde maatregelen worden uitgevoerd 
 
Doel visie 
Deze visie vormt de afronding van de 1ste fase van het project alternatieve vervoerswijzen. Het doel 
van deze visie is het vastleggen van een heldere en afgestemde werkwijze voor het vervolg van het 
project. 
 
2. Visie: van ‘wel weten’ naar ‘doen!’ 
 
Veel mensen weten wel dat autorijden slecht is voor het milieu, maar voelen zich desondanks (nog) 
niet geroepen om de auto vaker te laten staan. Wel staat het milieu weer hoog op de maatschappelijke 
agenda en groeit de positieve houding ten opzichte van het milieu en luchtkwaliteit. De uitdaging voor 
dit project is dan ook het ‘innen’ van het potentieel tot gedragsverandering en het realiseren van een 
gedragsverandering die aanhoudt. Gedrag is hardnekkig (gemak dient de mens). Intensief persoonlijk 
contact is een belangrijk instrument om tot verandering te komen. Verder blijkt dat belonen werkt. 
Ook is het belangrijk om mensen op het juiste niveau aan te spreken; iets doen voor de eigen 
gezondheid spreekt wellicht meer aan dan iets doen voor de luchtkwaliteit.  
 



Samengevat verloopt gedragsverandering via 3 fasen: 
 

1. Weet hebben van de situatie (in dit geval slechte luchtkwaliteit) en dit zien als een probleem 
2. Mensen herkennen het probleem en voelen dit als hun eigen probleem waar ze zelf iets aan 

kunnen doen en ook weten hoe ze er iets aan kunnen doen 
3. Motiveren van mensen tot actie (in dit geval het kiezen voor alternatieven) 

 

2.1 Agendasetting 
 
Bij het op de agenda plaatsen en houden van het probleem (luchtverontreiniging doordat mensen te 
vaak voor de auto kiezen) speelt de gedeputeerde een centrale rol. Via getimede uitspraken wordt de 
gedeputeerde het gezicht van het beleid. Optimaal is een koppeling tussen de publiciteit, gerichte 
campagnes en uitspraken van de gedeputeerde in media en publieke optredens. De gedeputeerde als 
verteller van verhalen over doelen en voortgang (denk bijvoorbeeld aan de tour van staatssecretaris 
Vogelaar langs de 40 probleemwijken). Hierbij hoort ook zelf momenten creëren door slim in te 
spelen op de actualiteit. Vindt de provincie bijvoorbeeld dat de versterking van OV door het rijk te 
langzaam gaat? Uit onderzoek dat wegverkeer in 2030 met 50% is toegenomen, hoe gaat de provincie 
dat tij keren? Stadsverkeer blijkt meer te vervuilen dan gedacht, hoe gaan we daarmee om? 
Achterliggend idee is dat het onderwerp zo continu op de agenda blijft en daarmee het project 
versterkt.  
Verder werkt voorbeeldgedrag stimulerend, zowel van de gedeputeerde als van de provincie als 
organisatie/grote werkgever. Een mogelijkheid is te starten met de eigen organisatie: hoe stimuleert de 
provincie als grote werkgever haar medewerkers om alternatieven voor de auto te gebruiken, en wat is 
het effect hiervan? 
 
2.2 Publiekscampagne 
 
Het starten van een publiekscampagne parallel aan de gerichte campagnes met dezelfde centrale 
boodschap en stijl als bij de gerichte campagnes. Doel: mensen positief bevestigen in hun 
gedragsverandering. Voordeel: werkt versterkend. Nadeel: publiekscampagnes zijn niet goedkoop. Het 
advies is niet een publiekscampagne te starten zonder campagnes gericht op gedragsverandering. 
Massamedia alleen werkt niet of nauwelijks tot aanhoudende gedragsverandering. 
 
Een publiekscampagne kan niet los gezien worden van de overige projecten uit het Provinciaal 
Programma Luchtkwaliteit (PPL). Alle vier de projecten uit het programma hebben een verbetering 
van de luchtkwaliteit als doel. Daarnaast is het belangrijk dat de provincie op dit gebied met één 
gezicht naar buiten treedt. Hiermee wordt voorkomen dat de boodschap teveel gefragmenteerd wordt 
en daardoor niet meer wordt herkend. De publiekscampagne moet daarom passen in de communicatie 
rondom de andere drie projecten uit het PPL (Schoner OV, Rijden op aardgas en Harmonisatie 
Verkeersstromen).  
 



2.3 Aanbieden alternatieven: het personenvervoer van morgen 
 
Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen overstappen op alternatieve vervoerswijzen is de 
aanwezigheid en beschikbaarheid van alternatieven. In dit project zetten we, naast meer gebruik 
maken van bestaande alternatieven, ook in op innovatie in het vervoer. Voor bestaande alternatieven 
zoals fietsen en OV zijn de randvoorwaarden vaak al aanwezig. Aanvullend hierop kunnen hele 
nieuwe vormen van vervoer een duurzaam en aantrekkelijk alternatief bieden. Vooral voor grote 
vervoersstromen (bijvoorbeeld naar bedrijventerreinen of grote publiekstrekkers) kan een geheel 
nieuwe vorm van vervoer een uitkomst bieden, zowel voor de luchtkwaliteit als voor de 
bereikbaarheid. Er is een scala aan ideeën op dit gebied. Enkele voorbeelden zijn de zelfsturende bus 
Phileas, fietstaxi’s, met zonne-energie aangedreven voertuigen voor personenvervoer, een fietssnelweg 
en transport door de lucht via een kabelbaan.  
De provincie is bij uitstek de partij om, samen met partners, te investeren in de ontwikkeling van 
dergelijke alternatieven. De provincie is namelijk het enige orgaan dat onpartijdigheid en 
maatschappelijke/milieudoelstellingen krachtig genoeg kan combineren met een regionale aanpak. 
 
Allereerst uit het scala aan mogelijkheden een keuze gemaakt moeten worden voor een vervoerswijze 
die een oplossing kan bieden voor de provincie Utrecht. Hierbij wordt gekeken naar de combinatie van 
route en vervoerswijze: 

• Route, op welke routes is van dermate grote vervoersstromen dat dit kansen biedt voor nieuwe 
vervoerswijzen? 

• Vervoerswijze, welke innovatieve vorm van vervoer is mogelijk en biedt de beste oplossing 
voor deze route? Hierbij spelen ook praktische haalbaarheid en financierbaarheid van het 
alternatief een belangrijke rol. 

Bij deze voorbereiding wordt aangesloten op reeds bestaande provinciale initiatieven zoals 
ITC-onderweg. Bovendien wordt samenwerking gezocht met SenterNovem, een belangrijke 
kennisdrager op het gebied van innovatie in mobiliteitsmanagement. Eind 2007 worden drie opties 
voorgelegd aan GS en PS. 
 
2.4 Gerichte campagnes 
 
Wij stellen voor om in samenwerking met partners gerichte fietscampagnes op te zetten. De provincie 
heeft niet de tijd en de middelen om persoonlijk contact gericht op gedragsverandering intensief aan te 
houden. Via samenwerking met partners zoals Utrechtse gemeenten, VenM, IVN, ANWB, 
fietsersbond en het COS wordt de slagkracht van het project sterk vergroot. Deze slagkracht wordt 
verder vergroot door het gericht inzetten op een beperkt aantal maatregelen. De gerichte inzet zorgt 
voor een eenduidige aanpak binnen een groot scala aan mogelijkheden, waarbij de regierol bij de 
provincie ligt. Tot slot bleek uit de consultatieronde bij gemeenten en maatschappelijke organisaties 
dat de inzet op fietsen het meest kansrijk wordt geacht (zie ook bijlage 1).  
Andere argumenten voor de inzet op fietsen zijn: 

• Inzet op fietsen past in het ingezette beleid. Fietsen vormt een groot potentieel. Ruim de helft 
van alle autoverplaatsingen is korter dan 7,5 km, een ideale fietsafstand. Bovendien is de fiets 
vooral in stedelijk gebied een voor de handliggende keuze, terwijl hier de problemen met 
luchtverontreiniging het grootst zijn. Dit potentieel kan relatief eenvoudig aangesproken kan 
worden omdat alle fysieke randvoorwaarden reeds aanwezig zijn.  

• De provincie doet al veel om het openbaar vervoer te stimuleren door: 
• Het implementeren van tal van kwaliteitseisen in de aanbesteding van het openbaar 

vervoer 
• Gerichte communicatie over de mogelijkheden en het gebruik van het regionaal openbaar 

vervoer (buswijzer) 
• Het aanbieden van dalurenkaarten 
• Proeven met gratis OV 
• In de toekomst onder andere tariefacties 



Het is daarom minder logisch om vanuit dit project ook op openbaar vervoer in te zetten. Wel 
sluit de inzet op fietsen goed aan bij stimuleren van het OV. De zwakke schakel in het OV is 
vaak het voor- en het natransport. Het stimuleren van fietsen kan dus het stimuleren van OV-
gebruik versterken 

• Inzet op fietsen sluit goed aan bij andere beleidsvelden. Voor korte ritten de fiets gebruiken in 
plaats van de auto heeft ook positieve effecten op de mobiliteit, het klimaat en de gezondheid 

• Inzet op fietsen sluit aan bij de ambitie van het nieuwe college om het fietsnetwerk te 
versterken. Een goed fietsnetwerk is een belangrijke voorwaarde voor mensen om ook 
daadwerkelijk te gaan fietsen, aan de andere kant kunnen de fietscampagnes belangrijke 
informatie opleveren over nog ontbrekende schakels in het fietsnetwerk 

• Onder onze partners bestaat groot draagvlak voor de inzet op fietsen, dit is een belangrijke 
voorwaarde voor succes van het project 

• De stimulerende rol past goed bij de rol van de provincie 
 
Onderstaande figuur geeft de voorgestelde aanpak weer. 
 

Stimuleren fietsen naar de winkel: Met Belgerinkel naar de Winkel 
“Met Belgerinkel naar de Winkel” is een beproefde campagne voor bewustwording en 
gedragsverandering. Deze campagne stimuleert mensen om met de fiets naar de winkel te gaan. 
Deelnemers kunnen daar punten mee verdienen. Bovendien kwamen er vanuit de campagne die vorig 
jaar in Breukelen liep vele tips voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur en –voorzieningen naar 
voren. Dit jaar doen, naast Breukelen, ook Houten, Nieuwegein en IJsselstein mee aan de campagne. 
Inzet is om de campagne in 2008 in 50% van de Utrechtse gemeenten te organiseren en in 2009 in 
80% van de Utrechtse gemeenten.  
 
Stimuleren fietsen naar het werk 
Tegelijkertijd wordt een gerichte campagne opgezet om fietsen naar het werk te stimuleren. Hiervoor 
zoeken we een vergelijkbare aanpak als Belgerinkel. Voorbeeld hiervan zijn “Trappers” waarbij 
werknemers door te fietsen kunnen sparen voor een beloning naar keuze of “Fietsen scoort!” waarbij 
werknemers sparen voor een bijdrage aan duurzame ontwikkelingsprojecten. In relatie tot werkgevers 
beschikt VenM over een relevant netwerk.  
 
Wij stellen voor om te starten met onze eigen organisatie: in kaart brengen op welke wijze de 
provincie als grote werkgever haar medewerkers stimuleert om alternatieven voor de auto te 
gebruiken, de provinciemedewerkers (weer) op de verschillende mogelijkheden wijzen en het gebruik 
hiervan stimuleren. 
 



Stimuleren fietsen naar school en naar de sportclub 
Vervolgens kan gekeken worden naar de mogelijkheden om fietsen naar school en naar de sportclub te 
stimuleren. In relatie tot fietsen naar school beschikt het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht 
(ROV-Utrecht) over een relevant netwerk. Navraag bij het ROV wijst uit dat de formule van “Met 
Belgerinkel naar de Winkel” ook op scholen in het kader van verkeersveiligheid in specifieke gevallen 
is toegepast. Ook voor fietsen naar de sportclub kan een vergelijkbare aanpak gezocht worden. 
 
2.5 Combinatie met lopende projecten 
 
Vanuit de afdeling Mobiliteit worden meerdere maatregelen genomen in het kader van mobiliteit. 
Daarbij zitten maatregelen die passen binnen de reikwijdte van alternatieve vervoerswijzen en die een 
positief effect hebben op de luchtkwaliteit. Hierbij gaat het onder andere om de volgende projecten: 

• Buurtauto Utrecht. Project van de stichting Call a Car gericht op het van de grond krijgen van 
lokale particuliere initiatieven tot autodelen 

• OV-fiets. De provincie betaalt 50% van de investeringskosten voor OV-fiets bij een selectie 
van overstappunten in de provincie Utrecht. Gemeenten betalen zelf ook 50% 

• Stichting VenM. In het kader van het beleid gericht op het van de grond krijgen van 
mobiliteitsmanagement subsidiëren de provincie Utrecht en het BRU de Stichting 
Vervoersanalyse en Mobiliteitsadvies (VenM). Deze stichting is belast met een aantal 
uitvoeringstaken op het vlak van mobiliteitsmanagement 

• Fietsbeleid. Op het gebied van de fiets neemt de provincie diverse maatregelen, waaronder 
nieuwe of verbeteringen aan bestaande infrastructuur, fietsrouteplanner voor de provincie 
Utrecht, subsidieregeling voor gemeenten voor fietsinfrastructuur als onderdeel van het 
hoofdnet fiets, diverse projecten in het kader van Agenda 2010 en recreatieve 
fietsinfrastructuur en fietspromotie+ 

• OV beleid. Zie eerdere opmerkingen onder het tweede bullet bij argumenten 
• Goederenvervoer. Door het aanwijzen van het kwaliteitsnet goederenvervoer wil de provincie 

voorkomen dat hinder ten gevolge van goederenvervoer (waaronder luchtverontreiniging) 
zoveel mogelijk wordt voorkomen, en in het ergste geval wordt beperkt tot specifieke locaties. 
Daarnaast wil de provincie meer inzetten op het gebruik van bleu ports voor het transport van 
bulkgoederen en overslag 

• ITC-onderweg. Hierin worden initiatieven genomen met regionale partners tot testen en 
implementeren van innovaties op het vlak van mobiliteit 

 
Voor deze projecten worden afspraken gemaakt met de diverse projectleiders om in de communicatie 
rondom deze projecten explicieter aandacht te besteden aan luchtkwaliteit. Wanneer aanvullend op 
bovenstaande lijst projecten worden gestart die ook een positief effect hebben op de luchtkwaliteit, zal 
ook bij deze projecten aandacht gevraagd worden voor luchtkwaliteit in de communicatie. 
 
3. Organisatie 
 
Samenwerking intern 
De interne partijen zijn betrokken bij het project: 

• Afdeling Milieu 
• Afdeling Mobiliteit 
• Afdeling Communicatie 
• Afdeling Facilitaire Service 
• Projectgroep klimaat 
• P&O 

 



De trekkersrol ligt bij de afdeling Milieu. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met 
de afdeling Mobiliteit. Daarnaast speelt de afdeling Communicatie een belangrijke rol bij de 
uitvoering van het project. Communicatie is nauw betrokken geweest bij de opzet van het project. 
Verder wordt de communicatiemedewerker bij alle bestuurlijke communicatiemomenten betrokken. 
Voor het overige deel van de communicatiewerkzaamheden binnen het project wordt een 
communicatiebureau ingehuurd. 
 
Tot slot is er regelmatige afstemming met de andere projecten uit het PPL. Belangrijke 
aandachtspunten hierbij zijn communicatie (één gezicht naar buiten) en aanknopingspunten voor 
samenwerking tussen de projecten. 
 
Samenwerking met partners 
Verschillende bijeenkomsten van het platform luchtkwaliteit zijn gebruikt om de stand van zaken van 
het project toe te lichten en nadere gesprekken aan te kondigen. De komende maanden willen wij 
bilaterale gesprekken met gemeenten gaan voeren voor het project alternatieve vervoerswijzen in 
combinatie met het project Harmonisatie Verkeersstromen. Het doel van de bezoeken is om per 
individuele gemeente de mogelijkheden voor meedoen aan deze projecten te bespreken. Voor 
Alternatieve Vervoerswijzen wordt expliciet gesproken over innovatieve vormen van vervoer, “Met 
Belgerinkel naar de Winkel” en fietsen naar het werk. Aanvullend hierop zal gekeken worden de 
mogelijkheden voor stimuleren fietsen naar school en de sportclub.  
 
Het IVN kan, als licentiehouder van de campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”, een 
coördinerende rol in de uitvoering vervullen. Voor wat betreft het stimuleren van fietsen naar het werk 
bestaat de uiteindelijke doelgroep uit grote werkgevers en hun werknemers. VenM heeft een groot 
netwerk onder werkgevers en kan van daaruit een coördinerende rol spelen in de uitvoering. De 
werkwijze van VenM is tot nu toe vooral gericht op bilateraal contact met werkgevers. Wij kunnen dit 
aanvullen met de eerste twee fasen (op agenda plaatsen en houden en publiciteit). Een mogelijkheid 
hiervoor is het sluiten van een coalitie met andere organisaties als Utrechtse gemeenten, Arbodienst en 
de Kamer van Koophandel om vervolgens een propositie op te stellen. 
 
Stuurgroep 
Een goede samenwerking met partners is een kritische succesfactor voor het slagen van het project. 
Dit zelfde geldt voor het PPL als geheel. Om de samenwerking te bevorderen wordt voor het PPL een 
stuurgroep opgericht. Deze stuurgroep kan ook voor Alternatieve Vervoerswijzen gebruikt worden om 
afspraken tussen partners te maken en verantwoording af te leggen over de resultaten en de voortgang. 
 
In het project zijn een aantal mijlpalen te onderscheiden. Op deze momenten wordt contact gezocht 
met de stuurgroep: 

• Afspraken over samenwerking 
• Keuze voor de 3 opties van nieuwe vervoerswijzen die aan PS worden voorgelegd 
• Start campagne met “Met Belgerinkel naar de Winkel” 
• Propositie voor fietsen naar het werk 
• Keuze campagne voor fietsen naar het werk 
• Start campagne voor fietsen naar het werk 

 
Daarnaast wordt de stuurgroep regelmatig geïnformeerd over voortgang en resultaten. 
 



4. Planning 
 
Onderstaand figuur laat de globale planning zien. Bij het maken van de planning is rekening gehouden 
met de tijd van het jaar, de zomerperiode is de aangewezen periode om fietsen te stimuleren. 
Daarnaast is er gezorgd voor een spreiding van communicatiepieken. 
 

Onderstaande tabel geeft een gedetailleerde planning. 
 
Datum Projectonderdeel Communicatiekalender 
Voorbereiding 
Najaar 2007 Opzetten stuurgroep PPL  
Publiekscampagne 
September, oktober 2007 Voorbereiding uitbesteding  
November 2007 Uitbesteding  
December 2007 Voorbereiding 

publiekscampagne 
 

Januari 2008  Publiekscampagne van start 
Nieuwe vervoerswijzen 
Juli, augustus, september 2008 Voorbereiding  
December 2008 Voorleggen 3 opties aan PS Persbericht PS-besluit 
Campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel” 
Najaar 2007 Werving gemeenten  
Januari – april 2008 Voorbereiding campagne door 

gemeenten, IVN en provincie 
 

zaterdag 26 april  Openingsmanifestatie 
Mei, juni 2008 Campagne “Met Belgerinkel 

naar de Winkel” in alle 
Utrechtse gemeenten 

Extern: persbericht, actie 
gedeputeerde als start van de 
campagne, internet 
Intern: Atrium 

Juni, juli 2008 Evaluaties  



Datum Projectonderdeel Communicatiekalender 
Campagne voor fietsen naar het werk 
September, oktober 2007 Bilaterale gesprekken met 

potentiële partners 
 

September, oktober 2007 Afspraken met partners over 
deelname, financiering, inzet 
e.d. vastleggen 

 

Oktober, november 2007 Opstellen propositie Propositie naar buiten brengen 
December 2007 – februari 2008 Campagne selecteren  
maart 2008 – augustus 2008 Voorbereiding campagne door 

coalitiepartners 
 

September 2008 Campagne gericht op fietsen 
naar het werk bij grote 
werkgevers 

Extern: persbericht, actie 
gedeputeerde bij start van de 
campagne bij partner(s), 
internet 
Intern: Atrium 

Interne communicatiecampagne 
Juli, augustus 2007 Voorbereiding  
September 2007 Nulmeting vervoerswijze onder 

provinciemedewerkers 
Intern: Atrium 

September 2007 Breed bekend maken 
vervoersmogelijkheden onder 
provinciemedewerkers 

Extern: persbericht, 
gedeputeerde op de foto, 
propositie, enz. 
Intern: team bij de slagbomen, 
via bedrijfsrestaurant en 
Atrium, artikel in Pyloon, 
opnemen in inwerkprogramma, 
enz. 

September 2007 Afsluitende enquête  Intern: Atrium 
November 2007 Resultaten en aanbevelingen 

naar management en GS 
Intern: Atrium 

Januari 2008 Naar organisatie bekend maken 
wat er met de resultaten en 
aanbevelingen gedaan wordt 

Extern: persbericht 
Intern: Atrium 



5. Geld 
 
Kosten 
De kosten voor het project Alternatieve Vervoerswijzen worden geraamd op € 500.000,00. De kosten 
zijn als volgt opgebouwd: 

• Publiekscampagne (bijdrage vanuit Alternatieve Vervoerswijzen) € 150.000,00 
• Onderzoek nieuwe vervoerswijzen     €   50.000,00 
• Campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”    € 150.000,00 
• Campagne fietsen naar het werk     € 150.000,00 

 
Het project Alternatieve Vervoerswijzen wordt gefinancierd uit de door VROM beschikbaar gestelde 
middelen. De provincie heeft vanuit de FES-gelden in juni 2006 € 1.238.000,- ontvangen voor 
maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Van dat bedrag is € 30.000,- ter beschikking gesteld 
als procesgeld. Het overige bedrag van € 1.038.000,- moet besteed worden aan de uitvoering van 
luchtkwaliteitsmaatregelen. Na deze 1ste tranche wordt in de zomer van 2007 een vergelijkbaar bedrag 
beschikbaar gesteld. In 2008 wordt een derde rijksbijdrage verwacht. Voor het geld komen, naast 
Alternatieve Vervoerswijzen, ook andere projecten in aanmerking: 

• het project Harmonisatie Verkeersstromen uit het PPL 
• samenwerkingsprojecten met gemeenten 
• projecten voor het oplossen van hardnekkige luchtkwaliteitsknelpunten in de stad Utrecht 

 
Uren 
Hieronder wordt de tijdsbesteding voor het project gegeven. 
 
Geschatte tijdsbesteding in 2007 

• Projectleider milieu  350 
• Projectmedewerker mobiliteit 150 
• Communicatiemedewerker PM 
• Overige medewerkers  Incidenteel 

 
Geschatte tijdsbesteding in 2008 

• Projectleider milieu  600 
• Projectmedewerker mobiliteit 200 
• Communicatiemedewerker PM 
• Overige medewerkers  Incidenteel 

 
6. Evaluatie 
 
Het voorstel is om voor de evaluatie en pragmatische aanpak te kiezen. Dit project is vooral gericht op 
gedragsverandering. Gedragverandering is lastig te meten, bovendien heeft gedragsverandering tijd 
nodig. De evaluatie wordt aan de hand van aantal eenvoudige criteria gedaan, onder andere: 

• Aantal deelnemende gemeenten 
• Aantal deelnemende bedrijven 
• Beschouwing van de tips en aanbevelingen die vanuit de verschillende campagnes komen en 

de opvolging die hieraan gegeven wordt 
• Kwalitatieve beschouwing effect op basis van herkomst deelnemers en aantal nieuwe fietsers 
• Evaluatie onderzoek nieuwe vervoerswijzen 

 
De evaluatie kan nauwkeuriger, maar hieraan zijn ook kosten verbonden. Het is in dit geval de vraag 
of de kosten opwegen tegen de baten. 
 



Bijlage 1 Resultaten workshop alternatieve vervoerswijzen 
 
Om te kunnen bepalen welke maatregelen geschikt zijn om te gaan aanbieden of om te ondersteunen is 
een groslijst gemaakt met ruim 60 mogelijke en potentiële maatregelen. Deze lijst is in een workshop 
op 12 april voorgelegd aan ambtenaren van diverse utrechtse gemeenten en vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties. Daarnaast is een aantal bilaterale gesprekken gevoerd met onder andere 
VenM en de ANWB. Het doel was te komen tot een prioritering van de maatregelen op basis van het 
verwachte effect, kans en draagvlak.  
 
De maatregelenlijst is conform de uitkomsten van de workshop aangepast en is opgenomen in 
bijlage 2. 
 
Conclusies consultatie 
 
Fietsen en communicatie meest kansrijk 
Uit de workshop kwamen het bevorderen van het fietsgebruik en communicatie als meest kansrijke 
maatregelen naar boven. Dit komt mede doordat de invloed van gemeenten en provincie op deze 
maatregelen groot is, omdat ze deze maatregelen zelf kunnen nemen en hierbij geen andere partijen 
nodig hebben.  
 
De fietsmaatregelen die het beste scoorden, zijn: 

• Verbeteren/onderhouden fietsinfrastructuur 
• Verbeteren fietsvoorzieningen 
• Campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel” 
• Gratis bewaakte fietsenstalling 
• Bij aanleg nieuwbouwwijken/bedrijventerreinen op tijd investeren in fietsroutes en fietsbeleid 
• Maatregelen om fietsen te stimuleren voor transport naar werk, school en de sportclub 

 
Er wordt ook al geïnvesteerd in maatregelen op dit gebied. Amersfoort en Nieuwegein werken aan het 
verbeteren van de fietsinfrastructuur en de fietsvoorzieningen. De campagne “Met Belgerinkel naar de 
winkel” is vorig jaar in Breukelen uitgevoerd. Dit jaar doen, naast Breukelen, ook Houten, 
Nieuwegein en IJsselstein mee. Daarnaast willen Amersfoort en Nieuwegein maatregelen nemen om 
mensen te stimuleren de fiets te pakken naar het werk en naar de sportclub. 
 
Op het gebied van communicatie scoren vooral een campagne gericht op bewustwording van de 
problematiek van luchtverontreiniging en stimulering van de doelgroep om zich in te zetten voor een 
schonere lucht. Vanuit de deelnemers kwamen de volgende tips: 

• Trek het doel breder dan luchtverontreiniging. Denk hierbij aan klimaat, bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid en gezondheid (fietsen is gezond) 

• Gebruik een vorm van beloning. Uit ervaring blijkt dat belonen werkt. Iets goeds doen voor 
het milieu is maar voor weinig mensen een motivatie. Tijdens de workshop werd het idee voor 
een imagocampagne aangedragen waarin de fietser/wandelaar/OV-gebruiker positief wordt 
neergezet. Of zoals bij het project “met belgerinkel naar de winkel”, waarbij deelnemers 
punten kunnen verdienen en verbetersuggesties kunnen doen voor fietsknelpunten in hun 
gemeente. 

 
Mogelijkheden voor bevorderen OV, ketenmobiliteit, mobiliteitsmanagement en verminderen 
verplaatsingsbehoefte 
Maatregelen op het gebied van bevorderen OV, ketenmobiliteit en verminderen verplaatsingsbehoefte 
scoren redelijk onder de deelnemers. Hierbij moet gedacht worden aan maatregelen als: 

• Verbeteren OV diensten 
• Verbeteren OV netwerk 
• Voordelig busvervoer / tariefacties OV 
• Rijbaan reserveren voor bussen, taxi’s en schone voertuigen 



• OV-arrangementen bij winkelgebieden, evenementen enz. 
• Bij aanleg nieuwbouwwijken/bedrijventerreinen op tijd investeren in OV-netwerk en –

diensten en in stimuleren OV-gebruik 
• Mobiliteitsmanagement 
• Transferbevordering 
• Parkeerbeleid 
• Vervoersmanagement 
• Stimuleren telewerken, videoconferencing en telefonisch vergaderen 

 
Eén van de redenen waarom deze maatregelen minder scoren is dat gemeenten (en provincie) hier 
minder invloed op hebben. Bij het nemen van deze maatregelen moet samenwerking gezocht worden 
met vervoersbedrijven (maatregelen op het gebied van OV) of met bedrijven (maatregelen op het 
gebied van mobiteitsmanagement, vervoersmanagement en telewerken). De overheid heeft wel 
mogelijkheden om bedrijven te stimuleren, bijvoorbeeld door het aanstellen van een ketenmanager 
(overstijgende regie zodat een aantal bedrijven samen vervoersmanagement kunnen organiseren) of 
het aanbieden van een vervoersscan (kan bedrijven over de drempel helpen omdat een vervoersscan 
vaak laat zien dat vervoersmanagement financiële voordelen voor het bedrijf heeft). 
 
Door gemeenten wordt ook geïnvesteerd in deze maatregelen. Enkele voorbeelden zijn een pilot gratis 
OV voor 65+-ers in Amersfoort, verbeterde inzet transferia en leenfiets in Utrecht, buurtauto in 
Veenendaal en een OV-jaarkaart in plaats van een jaartrajectkaart voor de medewerkers van VenM. 
Daarnaast zijn er ook een aantal plannen: 

• De gemeente Nieuwegein heeft plannen voor het aanbieden van een gratis OV-dagkaart aan 
inwoners 

• De Milieudienst Zuid-Oost Utrecht heeft een voorstel voor een pilot vervoersmanagement 
ingediend bij het RAAM. 

 
Bevorderen lopen en nieuwe vervoerswijzen minst kansrijk 
Maatregelen om mensen te stimuleren om te wandelen dan wel om nieuwe vervoerswijzen 
(bijvoorbeeld personenvervoer per fiets) te stimuleren, scoren het minst goed bij de deelnemers. 
Nieuwegein heeft wel plannen voor een maatregel op dit gebied, namelijk de loopbus voor scholieren 
(een concept om kinderen veilig naar school te laten wandelen). Het is moeilijk in te schatten wat het 
effect van dit soort maatregelen kan zijn.  
Met name bij innovatieve trajecten is dit beeld lastig te vormen. Er is meer vertrouwen in beproefde 
alternatieven, die zichzelf hebben bewezen in de praktijk. Wel kan voor nieuwe alternatieven geput 
worden uit de ervaringen opgedaan bij SenterNovem met projecten in het kader van diverse 
rijkssubsidies. Daarnaast is lopen beperkt inzetbaar als alternatief en vooral interessant in relatie tot 
scholen. 
 
Mogelijke uitvoerders 
 
Bij het beschouwen van de maatregelenlijst is het ook interessant om te kijken naar de meest voor de 
hand liggende trekker. Mogelijke uitvoerders zijn: 

1. Gemeenten 
2. Provincie Utrecht 

• Afdeling Mobiliteit 
• Afdeling Milieu 

3. Maatschappelijke organisaties 
• VenM 
• IVN 
• ANWB 
• NMU 
• Bedrijfsleven (waaronder gemeenten en provincie als werkgever) 

 



Elke uitvoerder vraagt om een eigen benadering. Bij gemeenten bestaat de benadering uit het 
stimuleren van gemeenten om maatregelen te nemen en samenwerkingsprojecten op te starten. 
Wanneer de provincie zelf de initiatiefnemer is, zullen er projecten opgestart moeten worden dan wel 
afspraken gemaakt moeten worden met projectleiders om in de communicatie rondom lopende 
projecten meer aandacht te besteden aan luchtkwaliteit. 
Maatschappelijke organisaties bieden een andere manier om de autobestuurder te benaderen. De 
stichting VenM heeft een groot netwerk bij bedrijven. IVN heeft veel ervaring met burgerparticipatie 
en is licentiehouder van de campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”. De ANWB heeft een grote 
achterban en De Kampioen is het meest gelezen blad van Nederland. Eventuele samenwerking met 
deze organisatie bestaat uit het uitbesteden van de uitvoering van maatregelen of samenwerking op het 
gebied van communicatie. 
 


