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Onderwerp: Visie Alternatieve Vervoerwijzen 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 

Aanleiding 
In het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit (PPL) zijn vier projecten opgenomen. In het 
afgelopen jaar zijn drie van deze projecten al nader uitgewerkt, namelijk voor “schoner 
openbaar vervoer via concessieverlening”, “doorstromingsmaatregelen/dynamisch 
verkeersmanagement” en “rijden op aardgas in Utrecht” . Nu wordt in de voorliggende Visie 
Alternatieve Vervoerswijzen ook een nadere invulling gegeven aan het vierde onderdeel van 
het PPL. Dit project heeft als doel om ter verbetering van de luchtkwaliteit het gebruik van 
alternatieven voor het autogebruik te stimuleren in de provincie Utrecht. Daarbij dienen deze 
alternatieven tevens een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid. Het nu voorliggende stuk “Visie Alternatieve Vervoerwijzen” is een 
nadere invulling van het project en geeft op heldere wijze aan welke activiteiten zullen 
worden ondernomen voorzien van een tijdspad. De kosten voor uitvoering van het project 
Alternatieve Vervoerswijzen zijn begroot op € 500.000. 
 
Er is voor gekozen om in dit project veel aandacht te besteden aan de communicatie. Het 
karakter van de thematiek is dusdanig dat hier goede kansen liggen om de problematiek onder 
een breder publiek aanhangig te maken, maar daarbij ook handelingsperspectief te bieden 
voor verschillende doelgroepen. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
In de vergadering van 16 oktober 2006 heeft u het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit 
vastgesteld (PS2006WEM07). Met dit besluit zijn tevens de noodzakelijke middelen 
gereserveerd. Deze middelen worden betrokken vanuit de bijdrage van het Rijk in het kader 
van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) voor uitvoering van het 
Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht (RSLU). De provincie heeft in 
het kader van het RSLU € 1,2 mln ontvangen. Jaarlijks dient aan het ministerie van VROM 
verantwoording te worden afgelegd over de kosteneffectieve inzet van deze middelen. 
 



Bij de vaststelling van het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit (PPL) heeft u besloten dat 
deze aan de provincie toegekende middelen worden ingezet op twee projecten uit het PPL, 
namelijk Harmonisatie Verkeersstromen en Alternatieve Vervoerswijzen. De totale kosten die 
nodig zijn voor beide projecten blijven binnen de € 1,2 mln. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Wij willen hierbij graag de “Visie Alternatieve Vervoerwijzen” ter kennisgeving aan u 
voorleggen. In de verdere doorloop van dit project en het Provinciaal Programma 
Luchtkwaliteit zult u nog nader worden geïnformeerd over de voortgang en resultaten. 
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