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Samenvatting 
 
 
In mei 2012 hebben de Minister van I&M, mevrouw Schultz,  gedeputeerde de heer Van Lunteren en CEO de 
heer  Broeders de bereikbaarheidsverklaring getekend. Daarmee hebben Regio Midden-Nederland, Rijk en 
bedrijfsleven de intentie uitgesproken gezamenlijk het programma Beter Benutten uit te voeren met als doel de 
bereikbaarheid in de regio te vergroten. Om beter te kunnen sturen, is in onze regio afgesproken dat er een maal 
per kwartaal een voortgangsrapportage wordt opgeleverd. In voorliggende voortgangsrapportage wordt de stand 
van zaken van het programma Beter Benutten Midden Nederland gepresenteerd per ijkmoment maart 2013.  
 
Achtendertig  projecten binnen het programma Beter Benutten zijn eind 2014 gereed. Zeven projecten zijn later 
gereed;  dit is reeds bestuurlijk akkoord bevonden in UVVB of BO-MIRT. Daarbij dient echter wel opgemerkt te 
worden dat er bij 22 projecten sprake is van een vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planningen die in 
de plannen van aanpak zijn opgenomen. Deze vertraging in de planning heeft consequenties voor het kasritme. 
Er is namelijk € 5,4 miljoen minder uitgegeven in 2012 dan was geprognotiseerd voor dat jaar. Dit verschil wordt 
veroorzaakt door vertraging in planning van  hoofdzakelijk drie projecten: 

a. MNBB34 (BRU):  niet uitgegeven, wel geprognotiseerd: € 1,7 miljoen  
b. MNBB16, (deel 1) (BRU): niet uitgegeven, wel geprognotiseerd: € 1 miljoen 
c. MNBB25 (Gemeente Utrecht): niet uitgegeven, wel geprognotiseerd: € 1,3 miljoen 
d. Overige projecten: niet uitgegeven, wel geprognotiseerd: € 2 miljoen 

 
Tevens is er € 24,6 miljoen van de bij BO-MIRT vastgestelde projecten nog niet belegd binnen een plan van 
aanpak, uitvoeringsvoorstel of andere bestuurlijke afspraak. Dit gat wordt veroorzaakt doordat er voor het project 
MNBB16 Regionaal OV terminal Utrecht CS van het BRU.  
In deze fase van het programma heeft de verschuiving in de planning nog geen consequenties voor het tijdig 
realiseren van de projecten. Het is echter wel tijd om bij te sturen, willen we de deadline van eind 2014 halen. Dit 
vergt extra sturing op de projecten door alle individuele organisaties en een tijdige escalatie naar het regionaal 
programmateam Beter  Benutten bij afwijkingen. Geadviseerd wordt de volgende risicobeheersingsmaatregelen 
in te zetten: 

a. Uiterlijk eind 2
de

 kwartaal 2013 moet duidelijk zijn wanneer een project niet tijdig gereed zal zijn, zodat er 
nog alternatieve projecten kunnen worden opgevoerd die wel eind 2014 gereed kunnen zijn. 

b. Uiterlijk eind 3
de

 kwartaal 2013 dient van alle projecten een uitvoeringsvoorstel gereed te zijn.  
c. Het programmateam ontwikkelt een vereenvoudigd dashboard, waar de organisaties de benodigde 

gegevens kunnen invullen.  
d. In elke vergadering van het programmateam wordt door iedere partij gemeld of er grote afwijkingen in de 

planning, financiën of scope zijn of te verwachten zijn.  
e. Een keer per kwartaal wordt een voortgangsrapportage geschreven. Alle partijen zullen ten behoeve van 

die voortgangsrapportages informatie aanleveren per project over planning, financiën en scope. 
f. Iedere organisatie stelt gedurende de gehele looptijd van het programma de personele capaciteit ter 

beschikking, die nodig is om aan beheermaatregel C t/m E te kunnen voldoen.  
g. Indien nodig worden extra schriftelijke rondes UVVB ingelast. 

 

De werkgeversaanpak verloopt goed en ligt op schema. Eind 2014 wil de U15  250 werkgevers aangehaakt 

hebben. Door het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst tussen de U15 en provincie Utrecht is er een juridisch 

instrument gerealiseerd waarmee het mogelijk is de U15 te subsidiëren zonder dat er sprake is van 

ongeoorloofde staatssteun. Deze beheersmaatregel is inmiddels uitgevoerd. Als extra risicobeheersmaatregel is 

afstemming met ministerie I&M echter noodzakelijk. De staatssteun- problematiek kan namelijk wellicht volledig 

worden opgelost als I&M vrijstelling vraagt voor BB bij Europese commissie?  

De samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid loopt goed. Om dit op niveau te houden behoeft dit 

voortdurend aandacht. Daarom zijn de volgende risicobeheersingsmaatregelen ingezet: 

a. Het programmateam Beter Benutten Midden Nederland benadrukt voortdurend de synergie overheid-

bedrijfsleven; 

b. Het mede-eigenaarschap van beter benuttenmaatregelen bij bedrijfsleven is en wordt gecreëerd; 

c. Er zijn cluster- coördinatoren aangewezen als kwartiermakers voor de  slimme deals. Deze cluster-

coördinatoren dienen gedurende de gehele looptijd van het programma te worden ingezet. 
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Van twee  maatregelen van Provincie Utrecht en een van gemeente Utrecht is duidelijk geworden dat deze niet 
eind 2014 gerealiseerd zijn. Daarnaast worden drie projecten van gemeente Utrecht soberder uitgevoerd. 
Daardoor valt er in totaal 13,8 miljoen euro (provinciale projecten) en 8,7 miljoen euro (projecten gemeente 
Utrecht) vrij binnen het programma ten behoeve van nieuwe alternatieve maatregelen.  

Gemeente Utrecht en provincie Utrecht hebben ieder een alternatief maatregelenpakket opgevoerd. Deze  zijn 

beoordeeld door een expert-team in onze regio. Dit team heeft geoordeeld dat de vervangende pakketten in ieder 

geval eenzelfde effect zullen sorteren als het oorspronkelijke maatregelenpakket.  

Daarnaast is een doorrekening gemaakt met het dynamisch model Midden Nederland. Met dit verkeersmodel is 

destijds ook het bij BO-MIRT vastgestelde pakket doorgerekend. De modelberekening bevestigt het oordeel van 

de experts. Met het oorspronkelijke pakket is een filereductie geprognotiseerd van 29% t.o.v. referentiesituatie 

2014 zonder programma Beter Benutten. Met het nu nieuw voorgestelde maatregelenpakket wordt in totaal een 

filereductie van 27,5% geprognotiseerd. Dat is weliswaar 1,5 % minder filereductie t.o.v het oorspronkelijke 

pakket, echter de provincie heeft van de 13,8 miljoen pas 7 miljoen heringezet. De provincie zal in juli 2013 nog 

met een aanvullend pakket van maatregelen komen voor de resterende 6,8 miljoen euro.  

Daarbij komt dat het verwachte effect van het nieuwe pakket nog steeds ruim boven de programmadoelstelling 

van 20% filereductie zit.  

 
Er worden twee aanbevelingen gedaan op basis van de voortgangsrapportage: 
1. Akkoord gaan met de uitwerking van het vervangend maatregelenpakket gemeente Utrecht en provincie 

Utrecht , waarmee het UVVB opdracht geeft aan het programmateam om van deze projecten uiterlijk juli 2013 
een uitvoeringsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan het UVVB en  

2. Akkoord gaan met de genoemde risicobeheersingsmaatregelen. 
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1 Inleiding 

 

1.1 Algemeen 

In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur Ruimte Transport (BO-MIRT) van 9 november 2011 

zijn Rijk en regio Midden Nederland het Programma Beter Benutten Midden Nederland overeengekomen. De 

afspraak is onderdeel van een totaalpakket Beter Benutten dat de Minister met meer regio's in Nederland heeft 

gemaakt. De Tweede Kamer heeft in december 2011 ingestemd met het programma. Op 1 december 2011 is dit 

bestuurlijk akkoord openbaar gemaakt. In mei 2012 hebben de Minister van I&M mevrouw Schultz,  gedeputeerde 

de heer Van Lunteren en CEO de heer  Broeders de bereikbaarheidsverklaring getekend. Daarmee hebben 

Regio, Rijk en bedrijfsleven de intentie uitgesproken gezamenlijk het programma Beter Benutten uit te voeren met 

als doel de bereikbaarheid in de regio te vergroten. Afgesproken is dat er in ieder geval twee maal per jaar een 

voortgangsrapportage wordt geschreven. Om beter te kunnen sturen, is in onze regio afgesproken dat er 1 maal 

per kwartaal een voortgangsrapportage wordt opgeleverd. 

 

Met voorliggende voortgangsrapportage wordt de stand van zaken van het programma Beter Benutten Midden 

Nederland gepresenteerd met ijkmoment maart 2013.  

 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt geschetst wat de essentie van het programma in deze regio is, welke doelen we met elkaar 

hebben afgesproken en welk pakket van maatregelen  we gaan realiseren om de doelstelling te halen.  

In hoofdstuk 3 komt de financiële voortgang aan bod, evenals de planning en wijzigingen in de scope. 

In hoofdstuk 4 wordt de voortgang werkgeversaanpak gemeld. In hoofdstuk 5 wordt een vervangend pakket aan 

maatregelen voorgesteld. 

Tot slot worden in hoofdstuk 6 de programmarisico’s gemeld en mogelijke  risicobeheersmaatregelen in beeld 

gebracht. In hoofdstuk 7 tot slot komen de conclusies en aanbevelingen aan bod.  
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2 Het programma Beter Benutten: Wat is het doel? 

2.1 Essentie van het programma Beter Benutten Midden Nederland 

Het uitgangspunt bij het eindbeeld voor een betere benutting van de regionale infrastructuur is dat de overheid 
zich voornamelijk toelegt op het aanbieden van capaciteit van de infrastructuur. Het gebruik van deze capaciteit is 
een gedeelde verantwoordelijkheid van de reiziger, werkgevers en vervoerders. Daarnaast zetten we in op het 
creëren van kansen voor bedrijven die op commerciële basis actief willen zijn op de mobiliteitsmarkt. Vanuit de 
reiziger gezien moet deze aanpak leiden tot een spreiding van het verkeer in tijd, modaliteit en route. De aanpak 
voor Beter Benutten Midden Nederland  bouwt voort op de gekozen weg in het regionale samenwerkingsverband 
VERDER uit 2009. Het pakket bestaat uit ongeveer 50 maatregelen die onder te verdelen zijn in de volgende 
groepen: 

 gedragsbeïnvloeding van de reiziger  

 maatregelen voor fiets, OV en goederenvervoer; 

 optimalisatie weginrichting regionaal autowegennet (hoofdwegennet en onderliggend wegennet); 

 maatregelen voor ketenmobiliteit. 
 
Het Rijk (Ministerie I&M, en RWS), Provincie Utrecht, BRU, ProRail, gemeenten Utrecht, Amersfoort, en Woerden 
en  twintig bedrijven uit de regio Midden Nederland verenigd in U15 zijn partners binnen het programma Beter 
Benutten Midden Nederland en voeren ieder een deel van het programma uit. Een ieder is verantwoordelijk voor 
het tijdig realiseren van zijn projecten. Alle regiopartners hebben zitting in het programmateam Beter Benutten.  
 
Uniek aan het programma Beter Benutten Midden Nederland is de rol van het bedrijfsleven. Een twintigtal  
beeldbepalende werkgevers in de regio Utrecht (U15) inspireren elkaar en andere werkgevers in de regio om een 
grote sprong voorwaarts te maken in de wijze waarop werkgevers invulling geven aan slim werken en slim reizen 
(SWSR). Zij onderschrijven de doelstelling van het Programma Beter Benutten en willen hier gedurende het 
programma - samen met de overheid - de schouders onder zetten.  
De deelnemers aan U15 hebben elkaar gevonden in de uitvoering van 29 projecten. De werkgevers zijn daarbij 
van mening dat duurzaam succes alleen gerealiseerd kan worden wanneer iedere partij binnen zijn eigen domein 
floreert: de overheid in wetgeving, fiscaliteiten en aanbieden van infrastructuur, de werkgevers door het bieden 
van de juiste condities aan haar medewerkers en marktpartijen door het aanbieden van passende producten en 
diensten. 
Door nauw samen te werken, goed naar elkaar te luisteren en slimme deals te maken kunnen de 
partijen elkaar versterken bij het realiseren van doelen uit het Programma Beter Benutten. Het maatregelenpakket 
van U15 bestaat in de kern uit vier pijlers.  
Binnen deze pijlers worden maatregelen getroffen: 

a)  Smeden van een krachtige coalitie van bedrijven. 
b)  Realiseren van een olievlekwerking richting andere bedrijven. 
c)  De bedrijven realiseren met elkaar projecten (ze hebben hiervoor de overheid niet nodig). 
d)  De bedrijven projecten realiseren met derden ( overheden en aanbieders).  

 
U15 wil projecten realiseren die een probleem oplossen, waarbij een gezamenlijke aanpak 
van werkgevers en eventueel anderen tot een beter resultaat leidt, dan wanneer een werkgever dat 
alleen oppakt. Daarmee wil U15 een bijdrage leveren aan de doelstelling van het Programma Beter Benutten. 

2.2 Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het Programma Beter Benutten Midden-Nederland focust op 3 doelstellingen: 
1. 20% minder congestie in de spits in Midden-Nederland in 2014 t.o.v. 2011. 
2. Op spoorgebied richt de regio zich op het bereiken van 5% groei op het spoor. De minister focust haar 

doelstelling op het accommoderen van 5% groei op het spoor in de PHS-corridors. Binnen het 
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt gewerkt aan PHS-corridors op het grondgebied van de 
regio Utrecht. In het programma Beter Benutten wordt deze doelstelling verbreed naar de overige 
spoorcorridors in de regio. 

3. Een structurele samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid, waarbij ieder binnen zijn eigen domein 
en vanuit een eigen motivatie zijn bijdrage levert aan doelstellingen 1 en 2 van dit programma. Binnen 
Beter Benutten willen we dat meetbaar maken door minimaal 250 slimme deals te sluiten. 

2.3  De (oorspronkelijke) projecten vastgelegd tijdens BO-MIRT november 2011 

 Bij BO-MIRT van november 2011 en vervolgens bij de vaststelling van de plannen van aanpak per project  is 
afgesproken dat de regio deze doelstellingen zal  behalen door de realisatie van projecten genoemd in 
onderstaande tabel. Mocht gedurende de looptijd van het programma blijken dat projecten onvoldoende of niet op 
tijd hun bijdrage gaan leveren aan de doelstelling(en) dan  kunnen projecten worden vervangen door nieuwe 
projecten, mits minimaal eenzelfde effect behaald wordt en de nieuwe projecten tijdig gereed zijn. Tabel 1 toont 
de lijst met maatregelen, conform BO-MIRT afspraak. Er zijn twee toevoegingen gedaan t.o.v. de BO-MIRT 
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afspraak en dat betreft de ureninzet van U15 en een extra rijksbijdrage voor het project MNBB 15 Anders op weg 
(zie bijschrift tabel 1).  

 

Nr Maatregel Financiële bijdrage 

 Maatregelbeschrijving Type maatregel 
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MNBB01 Mobiliteitsmaatregelen netwerkaanpak 

rondom wegwerkzaamheden 

ITS/DVM 0,42 0,5 0,42    

MNBB02 Verlengen spitsvrij 2013 / 2014 Vraag 4,6 2,5 2,10   2,5 

MNBB03 Fietsstimuleringsproject (Ebike, 

Park+Bike) 

Vraag 5,52 3,0 2,52   3,0 

MNBB04 Persoonlijk mobiliteitsbudget Vraag 0,92 0,5 0,42   0,5 

MNBB05 Mobiliteitsmanagementmaatregelen 

bedrijfsleven, U15 

Vraag 2,59 1,3 1,09   1,5 

MNBB11 Reiswijzer Reisinfo 1,18 1,4 1,18    

MNBB12 Samenwerking overheid-markt 

inwinnen en verspreiden reis- en 

routeinformatie (Incar pilot MN) 

Reisinfo 5,67 0,8 0,67 5,0  

MNBB15 Anders op weg ITS/DVM 0,9 1,1 0,9    

MNBB16 Verbetering kwaliteit regionaal OV in 

stationsgebied (Utrecht Centraal) 

OV/spoor/ P&R 28,4 10,0 8,40 20,0  

MNBB17 Beter faciliteren van fietsparkeren bij 

stations anders dan OVT 

OV/spoor/ P&R 1,84 1,0 0,84 1,0  

MNBB18 Bouwlogistiek stationsgebied Vraag 0,76 0,9 0,76    

MNBB19 Groene golf team - APK check ITS/DVM 1,68 2,0 1,68    

MNBB20 P+R terreinen bij aansluitingen op het 

HWN 

OV/spoor/ P&R 0,55 0,3 0,25   0,3 

MNBB21 Carpoolplaatsen OV/spoor/ P&R 1,74 1,0 0,84 0,9  

MNBB22+MN

BB44 

Netwerkpas OV/spoor/ P&R 4  0,34    4,0 

MNBB23 Bewegwijzering en 

parkeerverwijssysteem Utrecht (PRIS 

Utrecht) 

ITS/DVM 4,9 2,5 2,10 2,8   

MNBB24 Verbeteren fietsbereikbaarheid De 

Uithof (Lifescience) 

Vraag 2,09 1,3 1,09 1,0   

MNBB25 Fietsparkeren OVT Utrecht OV/spoor/ P&R 17,79 7,6 6,39 11,4   

MNBB26 Fietsparkeren binnenstad Utrecht Vraag 6,36 4,0 3,36 3,0   

MNBB27 Kort volgen spoor tracé Utrecht-

Amersfoort 

OV/spoor/ P&R 3,87 4,6 3,87     

MNBB28 OV-doorstromingsmaatregelen in 

stedelijk gebied Utrecht: noord- en 

Westtangent en Westplein 

OV/spoor/ P&R 4,6 2,5 2,10 2,5   

MNBB29 Boog Lunetten A27-A12 Weginfra 0,34 0,4 0,34     

MNBB30 Rijnsweerd A27-A28 Weginfra 0,17 0,2 0,17     

MNBB31a Aansluiting Kanaleneiland Weginfra 0,25 0,3 0,25     

MNBB31b Aansluiting Laagraven A12 Weginfra 0,25 0,3 0,25     

MNBB32 Veemarkt A27 Weginfra 1,18 1,4 1,18     

MNBB33 Robuust wegennet N237 / A28 Weginfra 10,55 6,6 5,55 5,0   

Betreft eigen 

uren inzet van 

U15. 

t.o.v. BO-MIRT 

zal het Rijk 

€140,000,- extra 

storten in  de 

BDU van de 

provincie. Dit 

i.v.m. dubbele 

BTW afdracht. 
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Nr Maatregel Financiële bijdrage 

 Maatregelbeschrijving Type maatregel 
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MNBB34 Knooppuntontwikkeling station 

Bilthoven ( extra: busstation) 

OV/spoor/ P&R 10,01 1,2 1,01 9,0   

MNBB35 Knooppuntontwikkeling De Bilt 

Utrechtse Weg (P+R en fiets) 

OV/spoor/ P&R 1,32 0,5 0,42 0,9   

MNBB36 Aanleg Ro-Ro Kade (Roll on Roll off) Binnenvaart 0,37 0,2 0,17 0,2   

MNBB37 Binnenhaven Nieuwegein (Het 

Klooster) 

Binnenvaart 31,7 5,0 4,20 5,0 22,5 

MNBB38 X-baan Oudenrijn A2-A12 Weginfra 2,27 2,7 2,27     

MNBB39 Y-baan Oudenrijn A12 Weginfra 2,35 2,8 2,35     

MNBB40 Aanpassing afrit Papendorp A2 Weginfra 0,34 0,4 0,34     

MNBB41 F-lus Oudenrijn A2-A12 Weginfra 2,52 3,0 2,52     

MNBB42 Aanpassing aansluiting De Meern Weginfra 2,09 1,3 1,09 1,0   

NBB43 P+R Hooggelegen OV/spoor/ P&R 0,18 0,1 0,08 0,1   

MNBB45 Beter faciliteren van fietsparkeren bij 

stations Amersfoort 

Vraag 5,47 3,3 2,77 2,7   

MNBB46 Westelijke ontsluiting Amersfoort Weginfra 14,2 5,0 4,20 10,0   

MNBB47 Spitsstrook A1 Bunschoten-

Hoevelaken 

ITS/DVM 6,72 8,0 6,72     

MNBB48 Verbetering doorstroming Hogeweg 

Amersfoort 

Weginfra 0,92 1,1 0,92     

MNBB49 Stedelijk hoofdwegennet, groene 

golven op doorstroomroutes 

ITS/DVM 1,38 1,4 1,18 0,2   

MNBB50 N234 doorstroming op traject Soest 

A27-N417 

ITS/DVM 2,68 1,4 1,18 1,5   

MNBB51 Aansluiting Bunschoten A1 Weginfra 0,76 0,9 0,76     

MNBB52 Fietsparkeren station Woerden + 

centrumverbinding langzaam verkeer 

OV/spoor/ P&R 2,29 1,0 0,84 1,45   

MNBB53 Aanpassing rotondes aansluiting 

Breukelen 

Weginfra 1,17 0,2 0,17 1,0   

MNBB54 Aanpassing aansluiting / aanrijroute 

N229 

Weginfra 3,26 1,5 1,26 2,0   

MNBB55 Verbindingsboog A1-A30 Weginfra 0,76 0,9 0,76     

MNBB56 Knooppunt Breukelen OV/spoor/ P&R 2,26 2,1 1,76 0,5   

Totaal     208,54 102,2 85,9 88,2  34,3  

Tabel 1: Financiën projecten binnen het programma Beter Benutten (De bedragen zijn * 1 miljoen euro ) 
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3 Voortgang programma 

 

3.1  Planning 

De belangrijkste zaken ten aanzien van de planning van de projectenzijn:   
 
1. Het programmateam constateert dat 38 projecten binnen het programma, conform planning, uiterlijk eind 

2014 gereed zullen zijn.  

2. Het programmateam constateert echter dat bij 22 projecten de planning achterloopt op de in de plannen van 
aanpak opgevoerde planningen. De deelnemende partners verklaren echter dat deze vertragingen geen 
consequenties hebben voor het niet tijdig gereed krijgen van de projecten voor eind 2014.  

3. Er is in BO MIRT van een drietal projecten goedgekeurd dat ze vanwege hun omvang en belang voor 
regionale bereikbaarheid na 2014 opgeleverd mogen worden. Hert betreft de projecten: 

 MNBB47 Spitsstrook A1 Bunschoten-Hoevelaken (RWS)  

 MNBB37 Haven Nieuwegein (PU) en  

 MNBB46 Westelijke ontsluiting (GA) 
4. Er zijn daarnaast een drietal projecten die al eerder effect sorteren maar mogelijkerwijs in 2015 nog 

doorlopen. Nog niet van al deze projecten is een definitief uitvoeringsvoorstel vastgesteld. Momenteel wordt 
er hard gewerkt om deze projecten voor eind 2014 af te ronden. Een definitief besluit volgt hierover bij het 
definitieve uitvoeringsbesluit. 

 MNBB03 E-bikes (RWS 

 MNBB 25 Fietsparkeren OVT Utrecht  (GU) 

 MNBB 45 Beter Faciliteren Fietsparkeren station Amersfoort (GA)  
5. Drie maatregelen worden teruggetrokken uit het programma, omdat deze niet tijdig gereed zullen zijn.  

a) MNBB33 Robuust wegennet N237 / A28 (PU) 
b) MNBB43 P+R Hooggelegen (GU) 
c) MNBB54 Aanpassing aansluiting / aanrijroute N229 (PU) 

6. Drie maatregelen zullen goedkoper of soberder worden gerealiseerd. Het betreft: 
a) MNBB23 Bewegwijzering/PRIS Utrecht (GU) 
b) MNBB24 Fietsbereikbaarheid De Uithof (GU)  
c) MNBB26 Fietsparkeren binnenstad Utrecht (GU) 

 
Vanwege constatering 5 en 6 stelt het programmateam voor om een vervangend/ aanvullend maatregelenpakket 
op te voeren. Hoofdstuk 5 bevat een uiteenzetting over dit pakket. Belangrijk om hier te vermelden is dat door de 
deelnemende partners wordt aangegeven dat deze vervangende projecten eind 2014 gereed zullen zijn. 

3.2 Financiën  

Bij BO-MIRT is het pakket Beter Benutten vastgesteld, zoals geschetst in tabel 1 in hoofdstuk 2. Het programma 
dient binnen de daar vastgestelde financiële kaders gerealiseerd te worden. Dat betekent dat, wanneer er 
projecten afvallen gedurende de looptijd van het programma, of wanneer projecten goedkoper blijken uit te vallen, 
er gelden vrijvallen ten behoeve van nieuwe projecten. Dit is conform afspraken gemaakt in de financiële 
spelregels, vastgesteld door UVVB in december 2012. De belangrijkste constateringen m.b.t. de financiën zijn: 
 
1. Van bijna alle projecten is een Plan van Aanpak vastgesteld of zijn kasritmes bestuurlijk vastgesteld 

Van alle projecten, op project MNBB16 ‘Verbetering kwaliteit regionaal OV in stationsgebied Utrecht’, deel 2 
(BRU)na, is er inmiddels een Plan van Aanpak  vastgesteld of anderszins een bestuurlijke afspraak gemaakt, 
waarmee de kasritmes zijn vastgesteld. Het gaat om een totaalbedrag (inclusief verwachte private 
investeringen) van € 196 miljoen excl.BTW. 
 

2. Er is € 24,6 miljoen euro van de bij BO-MIRT vastgestelde projecten nog niet belegd binnen projecten 

(= er is nog geen plan van aanpak vastgesteld of anderszins een bestuurlijke afspraak gemaakt met een 
raming en kasritmes). Dit gat wordt veroorzaakt door het project MNBB16 regionaal OV terminal Utrecht CS 
van het BRU.   
  

3. Er is € 4,59 miljoen overschot door de volgende projecten: 

 MNBB23 PRIS: € 3 miljoen overschot.  

 MNBB45 Beter Faciliteren Fietsparkeren bij stations:  Overschot van € 0,4 miljoen. 

 MNBB02 Verlengen Spitsvrij: Tekort van € 0,6 miljoen (dit tekort wordt opgevangen binnen andere 
provinciale projecten)  

 MNBB 24: Fietsbereikbaarheid de Uithof: €1,09 miljoen. 

 Diverse projecten waarbij het verschil kleiner is dan € 100.000,- euro: totaal overschot € 0,7 miljoen. 

 MNBB02 Verlengen Spitsvrij: Tekort van € 0,6 miljoen (dit tekort wordt opgevangen binnen andere 
provinciale projecten)  
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4. Ten opzichte van BO-MIRT is er naast de toen vastgestelde financiële bijdrage door de overheid van 
1,3 miljoen, in het uitvoeringsvoorstel tevens een financiële bijdrage van U15 vastgelegd van € 1,5 
mln. Dit betreft personele inzet van de U15 (in uren). 

 
5. Zoals reeds in paragraaf 3.1 geschetst worden er drie projecten uit het BB-programma teruggetrokken. 

Het betreft de projecten MNBB33, MNBB43, MNBB54. Drie projecten worden goedkoper of soberder 
gerealiseerd: MNBB 23, MNBB 24, MNBB26. Hierdoor valt € 13,7 miljoen excl. BTW (provincie)+ €8,7 
miljoen excl. BTW (gemeente Utrecht) vrij binnen het programma. In hoofdstuk 5 wordt het vervangend 

maatregelenpakket beschreven. 
 

6. Er is € 6 miljoen minder uitgegeven in 2012 dan eerder geprognotiseerd voor dat jaar. 

Er is in 2012 € 8,6 miljoen uitgegeven. Op basis van de plannen van aanpak en uitvoeringsvoorstellen was 
eerder geprognotiseerd dat er € 14,6 miljoen aan uitgaven gedaan zou worden. Dit verschil van € 6 miljoen 
wordt in hoofdzaak veroorzaakt door drie projecten:  
a. Start realisatie van MNBB34 ‘Knooppuntontwikkeling station Bilthoven’ (BRU) is verschoven naar 2013. 

Verschil tussen daadwerkelijke uitgaven 2012 en geprognotiseerd kasritme 2012 bedraagt daardoor € 1,7 
miljoen. Argumentatie BRU:  “Verklaring voor verschil zit in datum uitgaven/facturen die meer in 2013 
terechtkomen i.p.v. 2012.” 

b. De realisatie van MNBB16 ‘Verbetering kwaliteit regionaal OV in stationsgebied Utrecht’, (deel 1) (BRU) is 
verschoven naar 2013. Verschil tussen daadwerkelijke uitgaven 2012 en eerder geprognotiseerd kasritme 
2012 bedraagt daardoor € 1 miljoen. Argumentatie BRU: “ De opzet voor het tweede deel van het project 
(het gat van 24,6 miljoen genoemd onder kopje 1a) liet op zich wachten, vanwege een probleem in het 
stationsgebied, dat gevolgen voor de hele Uithoflijn en het stationsgebied leek te hebben. Het probleem 
lijkt inmiddels opgelost en er wordt voortvarend gewerkt aan de invulling van het laatste deel.” Door 
problemen in het stationsgebied zijn ook de reeds vastgestelde onderdelen (deel 1) enigszins vertraagd. 
Dit plan zal ter besluitvorming in UVVB van juli 2013 ingediend worden. 

c. De realisatie van MNBB25 Fietsparkeren OVT(Gemeente Utrecht) ligt voor een deel in 2013 in plaats van 
2012. Verschil tussen uitgaven 2012 en geprognotiseerd kasritme 2012 bedraagt daardoor € 1,3 miljoen. 

d. Tot slot start de uitvoering van 16 projecten in 2013 i.p.v. reeds eerder geprognotiseerd in 2012. De 
uitvoering is niet in 2012 gestart, waardoor een verschil tussen uitgaven 2012 en geprognotiseerd kasritme 
2012 ontstaat van ca. € 2,0 miljoen. 

 

3.3 Wijzigingen in de scope 

Nagenoeg alle projecten worden op dit moment opgepakt binnen de bij plan van aanpak vastgestelde scope. Er is 
een aantal projecten waarvan echter nu duidelijk wordt dat de scope zal wijzigen. Omdat nog niet duidelijk is wat 
die scopewijziging exact zal zijn, kunnen we op dit moment nog niet aangeven of dat consequenties heeft voor de 
te behalen doelstellingen van het programma.  Het gaat om de volgende projecten: 

 MNBB18 Bouwlogistiek 

 MNBB29 Boog Lunetten: nog onbekend wat de scopewijziging inhoudt 

 MNBB30 Rijnsweerd: nog onbekend wat de scopewijziging inhoudt 

 MNBB32 Veemarkt: nog onbekend wat de scopewijziging inhoudt 

 MNBB40 Aanpassing afrit Papendorp A2: omdat PR Hooggelegen de komende jaren niet gerealiseerd 
wordt, wordt onderzocht of de afrit Papendorp (aan de A2) die in eerste instantie als toe- en afrit moest 
fungeren voor  P&R Hooggelegen, gebruikt kan worden als extra afrit naar Papendorp. De idee is dat dit 
de filedruk op afslag Papendorp aan de A12 zal verminderen. 

 MNBB47 Spitsstrook A1 Bunschoten-Hoevelaken: geen spitsstrook, maar extra rijstrook. De reductie 
van VVU’s is daardoor naar verwachting groter. 

 MNBB26 Fietsparkeren binnenstad Utrecht: geen consequenties voor de VVU’s. Fietsenstallingen 
worden elders in de binnenstad geplaatst dan eerst voorzien. 

 
3.4 Geprognotiseerd doel 

Omdat er momenteel nog geen projecten gereed zijn, is het nog niet mogelijk eerste effectmetingen te doen om 
te bezien of de maatregelen wel het beoogde effect opleveren. Pas in de loop van 2014 zal daar meer informatie 
over verschaft kunnen worden.  

Op basis van de informatie weergegeven in paragraaf 3.1 t/m 3.3 kan gesteld worden dat de 

programmadoelstellingen voor een groot deel gehaald zal worden eind 2014. Omdat een aantal maatregelen, bv. 

spitsstrook Bunschoten-Hoevelaken, pas in  2015 opgeleverd zal worden, zal een deel van de doelstelling pas in 

2015 gerealiseerd worden. 
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4. Werkgeversaanpak 

 

4.1 Het doel en beoogd effect van de slimme deals 

Het doel: 

Het programma Beter Benutten Midden-Nederland is opgezet om middels een structurele samenwerking tussen 
werkgevers en overheden te komen tot 20% minder congestie in de spits in Midden-Nederland in 2014 t.o.v. 2011 
en 5% groei op het spoor. Alle betrokken partijen werken daarbij vanuit hun eigen domein en vanuit hun eigen 
motivatie.  Onderdeel van die samenwerking is het sluiten van zogeheten slimme deals. In Midden-Nederland is 
het streven 250 deals te sluiten. 

 

Het beoogde effect van de slimme deals: 

Het primaire doel van de maatregelen in het programma Beter Benutten  Midden Nederland is om eind 2014 te 
komen tot 20% minder congestie in de spits in Midden-Nederland in 2014 t.o.v. 2011 en 5% groei op het spoor.  
De slimme deals zorgen daarbij voor het vergroten van de kosteneffectiviteit van de maatregelen (het versterken 
van effecten en/of het verlagen van kosten). 
Een belangrijk neveneffect van de slimme deals zijn betere contacten tussen overheden en werkgevers met 
wederzijds begrip voor elkaars wensen, motivaties en mogelijkheden. 

 

De definitie van een slimme deal: 

Er is sprake van een slimme deal als overheid en werkgevers, daar waar zinvol, gezamenlijk komen tot een plan 
of een maatregel waarbij ze gemeenschappelijk  investeren en/of realiseren. Daarnaast nemen bedrijven – al dan 
niet in U15 verband - maatregelen waar geen samenwerking met de overheid aan te pas komt, maar die wel 
bijdragen aan de doelstellingen van het programma Beter Benutten. Voor een slimme deal is deelname van een 
overheid dus geen randvoorwaarde. Bij het rapporteren over het aantal slimme deals gaan wij uit van: 
- Het aantal werkgevers dat meedoet aan U15 en het programma Beter Benutten Midden Nederland (inclusief 

de omvang).  
- De omvang van hun betrokkenheid (zowel in termen van de projecten waaraan zij deelnemen als de 

concrete maatregelen die werkgevers treffen in de eigen organisatie).  

 

Wij sluiten hiermee aan op de monitoring tool van U15. Twee keer jaar wordt de voortgang gemonitord. Op dit 

moment vindt de eerste meting plaats. De resultaten hiervan konden nog niet in de voorliggende rapportage 

worden verwerkt. 

 

Op dit moment zijn twintig slimme deals gesloten. 

4.2 Het aantal betrokken werkgevers  

Op dit moment doen de volgende aantallen werkgevers mee aan U15: 

- Ambitie aantal kernleden U15: 20 
- Reeds aangesloten kernleden U15: 100%  
- Ambitie aantal deelnemers U15 2015: 250  
- Reeds aangesloten deelnemers U15: 15% 

- Potentiele leden van U15: 60%; Toelichting: 60% is 150/250. Eind 2013 wil U15 op 150 van de 250 
werkgevers zitten die een slimme deal maken via gebied, thema of direct met U15. 

4.3 De omvang van de betrokkenheid van de werkgevers 

In de onderstaande tekst vindt u een overzicht van de activiteiten die de werkgevers alleen, samen met elkaar of 

met de overheid uitvoeren. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar: 

- Samenwerking binnen U15 (werkgevers onderling) 
- Samenwerking binnen de gebieden 

- Samenwerking vanuit een thematische benadering 
- Getroffen maatregelen in de eigen organisatie 
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4.3.1 Samenwerking binnen U15 (werkgevers onderling): 

- Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (30 mei 2012) door zeventien werkgevers. Ze 
verplichten zich een vastgesteld maatregelenpakket uit te voeren en stoppen jaarlijks ieder tenminste 200 uur 
in U15 activiteiten 

- Olievlekwerking U15: werving nieuwe leden. 
- Vanuit het maatregelenpakket van U15 wordt nu gewerkt aan de volgende activiteiten: 

 Fietsstimulering 

 Mobiliteitsbudget 

 Kennisdeling 

 Stimulering OV 

 

4.3.2 Samenwerking binnen de gebieden: 
- Papendorp: verschillende werkgevers zijn betrokken bij het formuleren van een concept Slimme Deal en 

twaalf bedrijven nemen deel aan de Papendorp Express.  
- Utrecht Science Park locatie De Uithof: Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Utrecht Medisch 

Centrum nemen deel aan het ontwikkelen van een Slimme Deal. Nieuwe deelnemers zijn uiteraard welkom. 
Ondernemers vanuit Rijnsweerd (o.a. ASR) willen graag aanhaken. 

- Utrecht Centrum: initiatieven worden binnenkort opgestart. 
- Amersfoort: gemeente en U15 hebben een eerste overleg gehad en werken aan een plan. 

 

4.3.3 Samenwerking vanuit een thematische benadering: 

- Vraaggestuurde maatregelen vanuit RWS: vijf werkgevers nemen deel aan werkgroep ‘Persoonlijk 
mobiliteitsbudget’, twee werkgevers nemen deel aan werkgroep ‘Mobiliteitskaart’ en negen werkgevers 
nemen deel aan werkgroep ‘E-bike’.  

- Green deal (CO2-reductie): achttien werkgevers doen mee aan het project en hebben aan het einde van het 
traject zicht op hun mogelijkheden om rond mobiliteit hun CO2-uitstoot te reduceren. 

4.3.4  Getroffen Maatregelen in de eigen organisaties (U15): 

Op dit moment vindt hiervan een inventarisatie plaats in het kader van de monitoring en evaluatie tool van U15. In 
een volgende rapportage zal hiervan verslag worden gedaan. 
 

4.3.5 Het beoogde effect van de slimme deals 

Op dit moment vindt hiervan een inventarisatie plaats in het kader van de monitoring en evaluatie tool van U15. In 
een volgende rapportage zal hiervan verslag worden gedaan. 
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5. Vervangende pakketten, wijziging maatregelenpakket 
 

In hoofdstuk 3 is gemeld dat er drie maatregelen niet voor de deadline gereed zullen zijn of niet gerealiseerd gaan 
worden. Het programmateam stelt daarom voor om deze drie projecten terug te trekken uit het programma 
- MNBB43 P+R Hooggelegen (GU) 
- MNBB33 Robuust wegennet N237 / A28 (PU) 
- MNBB54 Aanpassing aansluiting / aanrijroute N229 (PU) 

 

Tevens valt een drietal projecten goedkoper uit. Gezien de spelregel vastgesteld in UVVB van december 2012, 

dat een partij eerst zelf vervangende maatregelen mag indienen, mits het project tijdig gereed is en minimaal 

eenzelfde effect sorteert als de weggevallen maatregelen, hebben provincie Utrecht en gemeente Utrecht ieder 

een pakket aan maatregelen ter vervanging ingediend. In paragraaf 5.1 en 5.2 worden de vervangende 

maartregelen van gemeente Utrecht en Provincie Utrecht beschreven.  

5.1 Vervangend pakket gemeente Utrecht 

 

5.1.1 Uitgangspunt bij BO-MIRT november 2011 

In de deal van regio Midden Nederland Beter Benutten met de Minister van BO-MIRT november 2011 zitten 

zeven Utrechtse maatregelen met in totaal een Rijksbijdrage van € 15,4 mln. incl. BTW en een gemeentelijke co-

financiering van totaal € 16,0 mln. excl. BTW. 

 

Utrechtse BB Rijksbijdrage Regiobijdrage en private bijdrage 

 Incl. BTW Excl. BTW Excl. BTW 

MNBB 18 

Bouwlogistiek 
€ 0,9  € 0,76  

MNBB 23 

Bewegwijzering/PRIS 

Utrecht 

€ 2,5  € 2,10 € 2,8  

MNBB 24 

Fietsbereikb. 

De Uithof 

€ 1,3  € 1,09 € 1,0  

MNBB 25 

Fietspark.OVT 
€ 7,6  € 6,39 € 9,8  

MNBB 26 Fietspp. 

binnenstad 
€ 4,0  € 3,36 € 3,0  

MNBB 36 Roll on, 

Lage Weide 
€ 0,2  € 0,17 € 0,2  

MNBB 43 

P+R Hooggelegen. 
€ 0,1  € 0,08 € 0,1  

Tabel 2: BO-MIRT afspraken november 2011 (bedragen in miljoenen euro’s) 

 

5.1.2 Voorgestelde budgetwijzigingen als gevolg van wegvallen maatregelen. 

Gemeente Utrecht constateert dat vier projecten niet of niet volledig worden uitgevoerd.  

a. MNBB43  P+R Hooggelegen trekt de gemeente terug:  

Exploitatiegeld met Rijksbijdrage € 0,1 mln. excl. BTW en gemeentelijke bijdrage € 0,1 mln. excl. BTW.  

b. MNBB24 Fietsbereikbaarheid De Uithof. 

De aan te leggen fietsvoorzieningen worden reeds gefinancierd en uitgevoerd vanuit VERDER en Fiets 

Filevrij. Er is geen Rijksbijdrage van € 1,3 mln. incl. BTW nodig voor infrastructurele maatregelen van de 

overheden.  

c. MNBB 23 Bewegwijzering en PRIS gemeente Utrecht. 

De bewegwijzering was ook aangemeld als maatregel met financiering vanuit het FES.  

Het is niet toegestaan om een project met meer dan één Rijksbijdrage te realiseren, waardoor er een 

Rijksbijdrage van € 1,1 mln. incl. BTW vervalt en een gemeentelijke co-financiering van € 0,8 mln. excl. 

BTW. 
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Vervolgens heeft de gemeenteraad bij de voorjaarsnota juni 2012 besloten geen € 2,0, maar slechts € 1,0 

mln. excl. BTW beschikbaar te stellen als co-financiering van PRIS Utrecht. De Rijksbijdrage is daarop 

eveneens verlaagd van € 1,4 mln. incl. BTW naar € 1,0 mln. incl. BTW. 

Totaal valt er vrij aan Rijksbijdrage € 1,5 mln. incl. BTW en aan gemeentelijke co-financiering       € 1,8 excl. 

BTW. 

d.  MNBB26 Fietsparkeren binnenstad Utrecht. 

Er wordt geen ondergrondse fietsenstalling aangelegd onder het Neude of onder de stadsschouwburg. In 

plaats daarvan worden er drie fietsenstallingen in bestaande gebouwen (Neudeflat en Mariaplaats) en op 

maaiveld (Lucas Bolwerk) aangelegd. De totale kosten hiervan worden geschat op € 2,0 mln. excl. BTW. 

Het voorstel is de Rijksbijdrage van € 4,0 mln. incl. BTW te laten vervallen en een gemeentelijke co-

financiering van € 2,0 mln. excl BTW. te laten staan i.p.v. de eerder opgenomen co-financiering van € 3,0 

mln. excl. BTW.  Als gemeentelijke co-financiering valt er € 1,0 mln. excl. BTW vrij.  De gemeente wil echter 

dat bedrag toch inzetten voor fietsparkeren binnenstad buiten het Beter Benuttenprogramma om. 

 

In tabel 3 staat de aangepaste financiële overzicht van de projecten van gemeente Utrecht. 

Utrechtse BB Rijksbijdrage 
Regiobijdrage en private 

bijdrage 

 Excl. btw Excl. BTW 

MNBB 23 

PRIS Utrecht 
€ 0,84 € 1,0  

MNBB 24 Fietsbereikb. De Uithof € 0,00 
€ 1,0 door U15  

(mag in uren) 

MNBB 26 Fietsparkeren. binnenstad € 0,00 € 2,0  

MNBB 18 Bouwlogistiek € 0,76 € 0,0  

MNBB 25 Fietspark.OVT € 6,39 € 8,6  

MNBB 36 Roll on, Lage Weide € 0,17 € 0,2  

Tabel 3: herijking van de budgetten van projecten gemeente Utrecht (bedragen in miljoenen euro’s) 

 

 

5.1.3 Vrijgevallen gelden 

Het totaal van de vrijvallen gelden als gevolg van de onder paragraaf 5.1.2 beschreven wijzigingen opgeteld, 

betreft een  rijksbijdrage van €5,8 mln. excl. BTW en een gemeentelijke co-financiering van € 2,9 mln. excl. 

BTW. In tabel 4 staat per project weergegeven welk bedrag vrijvalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4: Vrijgevallen budget per maatregel van gemeente Utrecht (bedragen in miljoenen euro’s) 

 

 

5.1.4 Nieuw voor te stellen Utrechtse Beter Benutten maatregelen 

Totaal kan er € 8,7 mln. excl. BTW aan nieuwe maatregelen worden voorgesteld, te verdelen in € 5,8 mln excl. 

BTW (Rijksbijdrage) en € 2,9 mln. excl. BTW (gemeentelijke co-financiering). 

De nieuwe  maatregelen moeten aansluiten bij de doelen van Beter Benutten (verbeteren van de 

doorstroming/bereikbaarheid) en ongeveer gelijk aan de verwachte effecten van de te vervallen  maatregelen 

[minder voertuigverliesuren en meer spoorreizigers]). Ook dienen de nieuwe maatregelen uiterlijk 31 december 

2014 in gebruik te zijn genomen. Het gaat om de volgende projecten: 

a)  Fietsparkeerverwijzingssysteem Stationsgebied (FRIS Utrecht) 

Ten behoeve van alle fietsenstallingen in het Stationsgebied wordt een fietsparkeerverwijzingssysteem 

aangebracht om zoekverkeer in het gebied te voorkomen en het fietscomfort te verhogen. De totale 

Utrechtse BB Rijksbijdrage Regiobijdrage  

 Excl. btw Excl. btw 

MNBB 23 PRIS Utrecht € 1,26 € 1,8  

MNBB 24 Fietsbereikb.De Uithof € 1,09  

MNBB 26 Fietsparkeren. binnenstad € 3,36 € 1,0  

MNBB P+R Hooggele. € 0,08 € 0,1  

Totaal € 5,8 € 2,9 
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kosten hiervan bedragen € 1,0 mln. excl. BTW. Er wordt een Rijksbijdrage voorgesteld van € 0,67 excl. 

BTW en een gemeentelijke co-financiering van € 0,33 mln. excl. BTW. 

 

b)  Tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld 

Tijdelijke aanleg/uitbreiding van de fietsenstalling Smakkelaarsveld op het dek van de  bestaande stalling 

met 3.000 extra plaatsen om in het tijdelijke tekort aan aanbod van stallingen in de periode  2014 – 2017 

te voorzien. De totale kosten bedragen € 4,37 mln. excl. BTW. Er wordt een Rijksbijdrage voorgesteld 

van € 2,6 mln. excl. BTW en een gemeentelijke co-financiering van € 1,77 mln. excl. BTW. 

 

c)  Fietsroute langs de busbaan Z50 van Leidsche Rijn naar Papendorp (kerngebied). 

Aanleg van een nieuw fietspad langs de busbaan vanaf Oudenrijn via Rijnvliet, Strijkviertel naar 

Papendorp en aansluitend op de bestaande route naar de stad. De totale kosten bedragen € 2,1 mln. 

excl. BTW.  Er wordt een Rijksbijdrage voorgesteld van € 1,6 mln. excl. BTW en € 0,5 mln. excl. BTW 

aan gemeentelijke bijdrage. 

 

d) Tijdelijke bereikbaarheid westzijde Stationsgebied Utrecht CS vanwege de verplaatsing van het 

busstation naar de westzijde. Er worden busbanen aangelegd en een knip voor autoverkeer tussen de 

diverse ingangen van parkeergarages. De totale kosten bedragen € 1,9 mln. excl. BTW.  Er wordt een 

Rijksbijdrage voorgesteld van € 1,6 mln. excl. BTW) en € 0,3 mln. Excl. BTW aan gemeentelijke bijdrage. 

 

Nieuwe BB Rijksbijdrage Regiobijdrage  

 Excl. BTW Excl. BTW 

Fietsparkeerverwijzingssysteem € 0,67 € 0,33 

Tijdelijke fietsenstalling 

Smakkelaarsveld 
€ 1,93 € 1,77 

Fietsroute LR – Papendorp langs 

busbaan Z50 
€ 1,60 € 0,5  

Tijdelijke bereikbaarheid westzijde 

Stationsgebied 
€ 1,60 € 0,3  

Totaal € 5,8 € 2,9 

          Tabel 5: overzicht nieuwe projecten(bedragen in miljoenen euro’s) 

 

5.2 Vervangend pakket provincie Utrecht 

 

5.2.1  Uitgangspunt bij BO-MIRT november 2011 

In de deal van regio Midden Nederland Beter Benutten met de Minister van BO-MIRT november 2011 zitten 

twaalf provincie maatregelen met in totaal een Rijksbijdrage van € 20,1 mln. excl. BTW, een provinciale 

cofinanciering  van € 21,9 mln. excl. BTW en een verwachte private bijdrage van € 25 mln. excl. BTW.  

 

Utrechtse BB Rijksbijdrage Regiobijdrage en private bijdrage 

 Incl. BTW Excl. BTW Excl. BTW 

MNBB01 Mobiliteitsmaatregelen 

netwerkaanpak rondom 

wegwerkzaamheden 

€ 0,5 € 0,42 € 0,0 

MNBB02 Verlengen spitsvrij 

2013 / 2014 
€ 2,5 € 2,1 € 2,5 

MNBB12 Incar pilot 

Samenwerking overheid-markt 

inwinnen en verspreiden reis- 

en routeinformatie 

€ 0,8 € 0,67 € 5,0 
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Utrechtse BB Rijksbijdrage Regiobijdrage en private bijdrage 

 Incl. BTW Excl. BTW Excl. BTW 

MNBB15 Anders op weg € 1,1 € 0,9 € 0,0 

MNBB21 Carpoolplaatsen € 1,0 € 0,84 € 0,9 

MNBB33 Robuust wegennet 

N237 / A28 
€ 6,6 € 5,55 € 5,0 

MNBB37 Binnenhaven 

Nieuwegein (Het Klooster) 
€ 5,0 € 4,2 € 27,5 

MNBB42 Aanpassing 

aansluiting De Meern 
€ 1,3 € 1,09 € 1,0 

MNBB50 N234 doorstroming op 

traject Soest A27-N417 
€ 1,4 € 1,18 € 1,5 

MNBB53 Aanpassing rotondes 

aansluiting Breukelen 
€ 0,2 € 0,17 € 1,0 

MNBB54 Aanpassing 

aansluiting / aanrijroute N229 
€ 1,5 € 1,26 € 2,0 

MNBB56 Knooppunt Breukelen € 2,1 € 1,76 € 0,5 

Tabel 6 : MIRT afspraken november 2011 provinciale projecten (bedragen in miljoenen euro’s) 

 

 

5.2.2 Voorgestelde budgetwijzigingen als gevolg van wegvallen maatregelen 

De Provincie Utrecht constateert echter dat twee projecten niet of niet volledig worden uitgevoerd.  

1. MNBB33 Robuust wegennet N237 / A28 trekt de provincie terug:  

Rijksbijdrage € 5,5 mln. excl. BTW en provinciale bijdrage €5 mln. excl. BTW.  

2. MNBB54 Aanpassing aansluiting/ aanrijroute N229 trekt de provincie terug: 

Rijksbijdrage € 1,2 mln. excl. BTW en provinciale bijdrage € 2 mln. excl. BTW. De projecten kunnen door RO 

procedures niet voor eind 2015 worden uitgevoerd.  

 

In tabel 7 staat het aangepaste overzicht van de projecten van de provincie Utrecht. 

Utrechtse BB Rijksbijdrage  

in € excl. btw 

Regio en private in € 

bijdrage excl. btw 

MNBB01 Mobiliteitsmaatregelen netwerkaanpak 

rondom wegwerkzaamheden 
€ 420.168 

 

MNBB02 Verlengen spitsvrij 2013 / 2014 € 2.700.000 € 2.700.000 

MNBB12 Incar pilot Samenwerking overheid-markt 

inwinnen en verspreiden reis- en routeinformatie 
€ 672.269 € 5.000.000 

MNBB15 Anders op weg € 900.000 
 

MNBB21 Carpoolplaatsen € 1.000.000 € 900.000 

MNBB37 Binnenhaven Nieuwegein (Het Klooster) € 4.201.681 € 27.500.000 

MNBB42 Aanpassing aansluiting De Meern € 932.773 € 1.000.000 

MNBB50 N234 doorstroming op traject Soest A27-

N417 
€ 577.311 € 1.300.000 

MNBB53 Aanpassing rotondes aansluiting 

Breukelen 
€ 168.067 € 1.000.000 

MNBB56 Knooppunt Breukelen € 1.764.706 € 500.000 

Tabel 7: projecten provincie minus projecten MNBB33 en MNBB54  
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5.2.3 Vrijgevallen gelden 

Het totaal van de vrijvallende gelden als gevolg van de onder paragraaf 5.2.2 beschreven wijzigingen,  betreft een  

Rijksbijdrage van € 6,8 mln. excl. BTW en een provinciale cofinanciering van € 7 mln. excl. BTW.  

In tabel 8 is weergegeven welke bedragen vrijvallen. 

 

Utrechtse BB Rijksbijdrage   

in € excl. btw 

Regio en private in € 

bijdrage excl. btw 

MNBB33 Robuust wegennet N237 / A28 € 5.546.218 € 5.000.000 

MNBB54 Aanpassing aansluiting / aanrijroute N229 € 1.260.504 € 2.000.000 

Totaal € 6,8 miljoen € 7,0 miljoen 

Tabel 8: Vrijgevallen budget per maatregel provinciale projecten 

 

5.2.4 Nieuw voor te stellen Provinciale Beter Benutten maatregelen 

Totaal kan er € 13,8 mln. excl. BTW aan nieuwe maatregelen worden voorgesteld, te verdelen in       

€ 6,8 mln. excl. BTW (Rijksbijdrage) en € 7 mln. excl. BTW (provinciale cofinanciering). 

De nieuwe  maatregelen moeten passen bij de doelen van Beter Benutten (verbeteren van de 

doorstroming/bereikbaarheid) en ongeveer gelijk aan de verwachte effecten van de te vervallen  maatregelen 

[minder voertuigverliesuren en meer spoorreizigers]). Ook dienen de nieuwe maatregelen uiterlijk 31 december 

2014 in gebruik te zijn genomen. Het gaat om de projecten in tabel 9. 

 

Nieuwe BB 
Rijksbijdrage 

excl. BTW 

Provinciale 

cofinancierin

g excl. BTW 

N237/A28 Quick Win MNBB33 robuust wegennet Zeist-A’frt: 

De onderdelen van het oorspronkelijke project waarvoor geen 

bestemmingsplanwijziging nodig is 

 € 1.500.000 

N210 Rotonde Baronieweg IJsselstein: 

Ombouwen tot turborotonde met hogere afwikkelcapaciteit 
 € 1.500.000 

N226 doorstroming aansluiting Hertekop Amersfoort:  

Door vervallen poeren oude viaduct ontstaat ruimte voor extra 

opstelstroken in beide richtingen 

 € 1.000.000 

Inrichten digitaal kantoor:  

Het versterken van de samenwerking tussen overheid en markt op het 

gebied van verkeersinformatie en verkeersmanagement 

 € 400.000 

Kwaliteitsverbetering VRI centrales:  

Opschalen 3 regionale VRI centrales tot 1 robuust regionaal systeem 
 € 389.400 

Upgraden regionaal cameranetwerk Meer real-time 

sturingsmogelijkheden door uitbreiding cameraobservatie   
 € 686.628 

Optimaliseren VRI 140 op- afrit N230 Maarssen  

Aanpassingen volgens de aanbevelingen van het Groene Golfteam van 

RWS geeft een betere doorstroming op dit punt 

 € 25.000 

Het Utrechtse Werken: Transitie Utrechtse overheden naar 

excellent  wegbeheerderschap in relatie tot ‘Het nieuwe werken’. Het 

betreft 2 hoofditems:  

1.Verandering bedrijfsvoering binnen alle overheden, waaronder ’t 

nieuwe werken, sturend parkeerbeleid. Effect is groot. We starten met 

alleen de BB-partners, maar willen dit via olievlekwerking uitbreiden 

naar alle wegbeheerders in de regio. 

2.Transitie aanbodgerichte overheid naar vraaggerichte overheid. Bij 

alles wat we gaan doen, zal eerst bekeken worden of er een slimme 

deal gesloten kan worden met bedrijfsleven. Dit gaat met name om het 

efficiënt omgaan met overheidsgeld en tevens het versterken van het 

effect van maatregelen 

 € 400.000 

Monitoring en evaluatie regionaal pakket  € 400.000 
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Nieuwe BB 
Rijksbijdrage 

excl. BTW 

Provinciale 

cofinancierin

g excl. BTW 

Supervisor RVM een nieuwe applicatie die verkeersmaatregelen op 

straat geautomatiseerd coördineert naar gelang de actuele 

verkeersituatie 

 € 698.972 

Met het in deze tabel voorgestelde pakket wordt 7 miljoen (eigen 

bijdrage) van de vrijgevallen 13,7 miljoen her ingezet. Rond de zomer 

van 2013 zal een aanvullend voorstel ter besluitvorming worden 

voorgelegd voor het resterend bedrag van 6,7 miljoen (rijksbijdrage) 

euro. 

€ 6.806.722 

 
 

Totaal € 6.806.722 € 7.000.000 

Tabel 9: overzicht nieuwe provinciale projecten 

5.3 Effect van het vervangende maatregelenpakket 

De alternatieve pakketten van gemeente Utrecht en provincie Utrecht zijn beoordeeld door een expert-team in 

onze regio. Dit team heeft geoordeeld dat de vervangende pakketten in ieder geval eenzelfde effect zullen 

sorteren als het oorspronkelijke maatregelenpakket.  

Daarnaast is een doorrekening gemaakt met het dynamisch model Midden Nederland. Met dit verkeersmodel is 

destijds ook het bij BO-MIRT vastgestelde pakket doorgerekend. De modelberekening bevestigt het oordeel van 

de experts. Met het oorspronkelijke pakket is een filereductie geprognotiseerd van 29% t.o.v. referentiesituatie 

2014 zonder programma Beter Benutten. Met het nu nieuw voorgestelde maatregelenpakket wordt in totaal een 

filereductie van 27,5% geprognotiseerd. Dat is weliswaar 1,5 % minder filereductie t.o.v het oorspronkelijke 

pakket, echter de provincie heeft van de 13,8 miljoen pas 7 miljoen heringezet. De provincie zal in juli 2013 nog 

met een aanvullend pakket van maatregelen komen voor de resterende 6,8 miljoen euro.  

Daarbij komt dat het verwachte effect van het nieuwe pakket nog steeds ruim boven de programmadoelstelling 

van 20% filereductie zit.  
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6. Programmarisico’s  

 
In onderstaande overzicht worden de programmarisico’s beschreven met daaraan gekoppeld de voorgestelde 
beheersmaatregelen.  
 

Nr. Risico (=ongewenste 
gebeurtenis) 

Oorzaak  Kans van 
optreden  

Gevolgen  
(in tijd en geld) 

Voorgestelde beheersing 
maatregel 

1 Maatregelen vertragen 
(oplevering ná 2014) of 
gaan niet door 
(omgevingsrisico) door 
risico's binnen de projecten 

wettelijke 
procedures, 
bestemmingplanwijzi
ging, onteigening 

30% rijks-, regionale en private 
bijdragen worden niet  
uitgekeerd en 
doelstellingen programma 
worden niet gehaald 

A Besluit in UVVVB dat uiterlijk 
eind 2

de
 kwartaal 2013 

duidelijk moet zijn als een 
project niet tijdig gereed gaat 
zijn, zodat er nog alternatieve 
projecten kunnen worden 
opgevoerd die wel eind 2014 
gereed gaan zijn. 

B Uiterlijk eind 3
de

 kwartaal 
2013 dient van alle projecten 
een uitvoeringsvoorstel 
gereed te zijn. 

2 Inschakelen bedrijfsleven 
lukt niet afdoende 
(organisatie risico) 

fiscale-, 
aanbestedings-, 
subsidie- en btw 
regelgeving: 
staatssteun 
problematiek 

25% projecten vertragen, 
minder slimme deals en 
programmadoelstelling 
wordt mogelijk niet 
gehaald 

A Door het sluiten van een 
uitvoerings-overeenkomst 
tussen U15 en provincie 
Utrecht is er een juridisch 
instrument waarmee het 
mogelijk is U15 te subsidiëren 
zonder dat er sprake is van 
ongeoorloofde staatssteun. 
Deze beheersmaatregel is 
uitgevoerd. 

B Als extra 
risicobeheersmaatregel is 
afstemming met ministerie 
I&M noodzakelijk; De 
staatssteun- problematiek kan 
wellicht worden opgelost als 
I&M vrijstelling vraagt voor BB 
bij Europese commissie? 
Deze actie zou tevens alvast 
in gang gezet moeten worden 
ten behoeve van Beter 
Benutten 2. 

3 Besluitvorming stagneert Vergaderfrequentie 
UVVB is in 2013 
verlaagd naar 5 maal 
per jaar 

50% projecten vertragen, 
programmadoelstelling 
wordt mogelijk niet 
gehaald binnen de 
deadline. 

A Wanneer nodig worden extra 
schriftelijke rondes UVVB 
ingelast.  
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Nr. Risico (=ongewenste 
gebeurtenis) 

Oorzaak  Kans van 
optreden  

Gevolgen  
(in tijd en geld) 

Voorgestelde beheersing 
maatregel 

4 Bedrijfsleven draagt 
onvoldoende bij.  

De urgentie wordt 
onvoldoende 
ervaren, Bedrijven 
leggen prioriteiten 
elders vanwege de 
economische crisis.  
 

15% projecten vertragen, 
minder slimme deals en 
programmadoelstelling 
wordt mogelijk niet 
gehaald 

A synergie overheid-
bedrijfsleven wordt continu 
benadrukt door het 
programmateam Beter 
Benutten Midden Nederland. 

B mede-eigenaarschap van 
beter benuttenmaatregelen bij 
bedrijfsleven is en wordt 
gecreëerd.  

C Er zijn cluster- coördinatoren 
aangewezen als 
kwartiermakers voor de  
slimme deals. Deze cluster-
coördinatoren dienen 
gedurende de gehele looptijd 
van het programma te worden 
ingezet.  

5 Onvoldoende 
controle/sturing op het 
programma en de projecten 
voor zowel de regionaal 
programmamanager als de 
overige leden van het 
programmateam 

Partijen leveren 
onvolledige 
informatie aan ten 
behoeve van de 
programmasturing 

50% Omdat informatie te laat of 
onvolledig wordt geleverd 
wordt vaak pas in een 
later stadium duidelijk of 
er vertraging is. Feit dat er 
6 miljoen minder is 
uitgegeven dan 
geprognotiseerd werd pas 
duidelijk bij het schrijven 
van de 
voortgangsrapportage.  

A Het programmateam 
ontwikkelt een vereenvoudigd 
dashboard, waar de 
organisaties de benodigde 
gegevens kunnen invullen. 

B Ieder programmateam wordt 
door iedere partij gemeld of er 
grote afwijkingen in de 
planning, financiën of scope 
zijn of te verwachten zijn. 

C 1 keer per kwartaal wordt een 
voortgangsrapportage 
geschreven. Alle partijen 
zullen ten behoeve van die 
voortgangsrapportages 
informatie aanleveren per 
project over planning, 
financiën en scope. 

6 Vertraging projecten door 
reorganisaties 

Reorganisaties 
binnen deelnemende 
partijen leiden tot 
capaciteitsproblemen 
binnen projecten 
(hetzelfde werk moet 
met minder mensen 
gedaan worden en 
flexibiliteit om snel 
mensen in te kunnen 
zetten ontbreekt) 

50% projecten vertragen, 
onvoldoende 
controle/sturing op het 
programma en de 
projecten voor zowel de 
regionaal 
programmamanager als 
de overige leden van het 
programmateam, 
programmadoelstelling 
wordt mogelijk niet 
gehaald binnen de 
deadline. 

A Iedere organisatie stelt 
gedurende de gehele looptijd 
van het programma de 
personele capaciteit ter 
beschikking, die nodig is om 
aan beheermaatregel 5 A,B 
en C te kunnen voldoen. 

 

  



 
20 

7  Conclusies en aanbevelingen 

 

7.1 Conclusies 

Op basis van de input geleverd door alle deelnemende partners kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden:  
1) 38 projecten zijn eind 2014 gereed en zeven projecten zijn later gereed, maar dat is reeds bestuurlijk 

akkoord bevonden in UVVB of BO-MIRT. 
2) Van 22 projecten loopt de planning achter op het in plan van aanpak aangegeven planning, maar worden 

binnen de deadline gerealiseerd.  
3) Er is € 5,4 miljoen minder uitgegeven in 2012 dan eerder geprognotiseerd voor dat jaar. Dit wordt 

veroorzaakt door vertraging in planning van in hoofdzaak drie projecten: 
a. MNBB34 (BRU):  niet uitgegeven, wel geprognotiseerd: € 1,7 miljoen  
b. MNBB16, (deel 1) (BRU): niet uitgegeven, wel geprognotiseerd: € 1 miljoen 
c. MNBB25 (Gemeente Utrecht): niet uitgegeven, wel geprognotiseerd: € 1,3 miljoen 
d. Overige projecten: niet uitgegeven, wel geprognotiseerd: € 2 miljoen 

4) Het programmateam constateert dat conclusies 2 en 3 vooralsnog geen problemen opleveren voor het niet 
tijdig gereed krijgen van de maatregelen. Het is echter wel tijd om bij te sturen, willen we de deadline van 
eind 2014 halen. Dit vergt extra sturing op de projecten door alle individuele organisaties en een tijdige 
escalatie naar het regionaal programmateam Beter  Benutten bij afwijkingen. 
Drie maatregelen zullen niet of niet tijdig (eind 2014) gerealiseerd zijn. Voorgesteld wordt de drie 
maatregelen terug te trekken uit het programma. Het betreft: 

a. MNBB33 Robuust wegennet N237 / A28 (PU) 
b. MNBB43 P+R Hooggelegen (GU) 
c. MNBB54 Aanpassing aansluiting / aanrijroute N229 (PU) 

5) Drie maatregelen zullen goedkoper of soberder worden gerealiseerd. Het betreft: 
a. MNBB23 Bewegwijzering/PRIS Utrecht (GU) 
b. MNBB24 Fietsbereikbaarheid De Uithof (GU)  
c. MNBB26 Fietsparkeren binnenstad Utrecht (GU) 

6) Als gevolg van conclusies 5 en 6 valt € 13,7 miljoen excl. BTW (projecten provincie)+ € 8,7 miljoen excl. 
BTW (projecten gemeente Utrecht) vrij binnen het programma.   

7) De vervangende pakketten van provincie Utrecht en gemeente Utrecht hebben nagenoeg eenzelfde effect 
als de weggevallen projecten. 

8) De werkgeversaanpak loopt op schema.  
9) Er is € 24,6 miljoen van de bij BO-MIRT vastgestelde projecten nog niet belegd binnen een plan van aanpak 

of uitvoeringsvoorstel of andere bestuurlijke afspraak. Dit gat wordt veroorzaakt doordat er voor het project 
MNBB16 Regionaal OV terminal Utrecht CS van het BRU nog € 24,6 miljoen niet belegd is via een plan van 
aanpak of uitvoeringsvoorstel. Betreffende partijen hebben aangegeven dat dit geen gevolgen heeft voor het 
tijdig gereed krijgen van deze maatregelen voor eind 2014.  

7.2 Aanbevelingen 

 Akkoord gaan met de in hoofdstuk 6 genoemde risicobeheersingsmaatregelen  

 Akkoord gaan met de uitwerking van het vervangend maatregelenpakket gemeente Utrecht en provincie 
Utrecht , waarmee het UVVB opdracht geeft aan het programmateam om van deze projecten uiterlijk juli 
2013 een uitvoeringsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan het UVVB.  
 

 


