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Geachte heer, mevrouw, 

 

Met interesse hebben wij kennis genomen van het rapport ‘Gezonde lucht voor Utrecht, ontwerp-

uitvoeringsprogramma 2013-2015’. Wij stellen het op prijs dat het college van B&W van de gemeente Utrecht 

zich inzet voor schone lucht en gezonde mobiliteit. Wij steunen de doelstelling van de gemeente Utrecht om het 

gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren. Als NSL-partner beseffen wij de grote opgave waar 

de gemeente voor staat om de luchtkwaliteitsknelpunten voor 1 januari 2015 op te lossen. De provincie Utrecht 

wil graag als partner met de gemeente Utrecht meedenken om de luchtknelpunten op te lossen en de 

doorstroming van het verkeer in de regio Utrecht te garanderen.  

 

In het ontwerp-uitvoeringsprogramma is echter één maatregel opgenomen die directe consequenties heeft voor 

de taak van de provincie Utrecht als wegbeheerder. Het gaat om de maatregel ‘dosering aan de rand van de 

stad’. Het doel van deze maatregel is het realiseren van volumereductie van het verkeer. De doseerlocaties zijn 

de Amsterdamsestraatweg en de Franciscusdreef bij de provinciale weg N230, de Biltsestraatweg en de Biltse 

Rading bij de provinciale weg N237, de Koningsweg bij de provinciale weg N411, de Waterlinieweg bij de 

provinciale weg N408, en de Europalaan, de Churchillaan en de Darwindreef. Alleen de invalsroute naar het 

centrum via het 24 Oktoberplein wordt ontzien. In juli 2013 wordt het ontwerp-Uitvoeringsprogramma ter 

vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze inspraakreactie geven wij onze zienswijze en doen wij 

voorstellen voor het vast te stellen uitvoeringsprogramma. Hieronder volgen puntsgewijs onze voorstellen. 

 

1. De provincie Utrecht voorziet als wegbeheerder van provinciale wegen door bovengenoemde 

doseermaatregelen een terugslag van verkeer op het netwerk om de stad. De (nadelige) effecten kunnen groot 

zijn op het provinciale en rijksdeel van het netwerk om de stad Utrecht en op omliggende gemeenten, met 

ongewenste doorstromingsproblemen en verkeersonveilige situaties tot gevolg. Dit soort verkeerskundige 

effecten, maar ook de effecten op de luchtkwaliteit van de doseringsmaatregelen zijn nog niet onderzocht. Wij 

beseffen dat een periode van 3-4 maanden te kort is om de effecten van de doseermaatregelen op de 

luchtkwaliteit en het verkeer te kunnen onderzoeken, voordat een besluit wordt genomen.  

Gemeente Utrecht 

Sector M&M 

Programma Luchtkwaliteit 

Antwoordnummer 3331 

3500 VP Utrecht 

 

 



 
 
 

2 

Wij verzoeken u om de maatregel ‘dosering aan de rand van de stad’ niet op te nemen als besluit maar als 

beleidsvoornemen, zodat pas nadat bekend is wat de effecten zijn op de luchtkwaliteit en de doorstroming een 

definitief besluit wordt genomen. 

 

2. Zoals bij punt 1 gesteld, zijn de luchtkwaliteits- en verkeerskundige effecten van de doseringsmaatregelen 

niet onderzocht en daarmee niet bekend. Als bijlage bij het Ontwerp-uitvoeringsprogramma is het rapport 

“herprogrammering maatregelen luchtkwaliteit Utrecht” van RoyalHaskoning DHV en TNO gevoegd. Uit dit 

onderzoek blijkt dat andere voorgestelde verkeerskundige maatregelen niet of nauwelijks effectief zijn en in een 

aantal gevallen zelfs negatieve neveneffecten hebben als gevolg van het verplaatsen van de verkeersdruk.  

Wij vragen ons af of dit laatste ook niet voor de doseringsmaatregelen aan de rand van de stad geldt. Een 

netwerkbrede analyse naar de verdeling van de belangrijkste verkeersstromen over de hoofdroutes is van 

belang en nodig. Door recente ontwikkelingen is het nu technisch mogelijk een stadsbreed dynamisch model te 

bouwen, waarmee de netwerkeffecten van het verkeer op een meer betrouwbare wijze in beeld kunnen worden 

gebracht. Daarnaast mist de provincie Utrecht inzicht in de economische gevolgen en vraagt de gemeente 

Utrecht dit middels een economische effectrapportage in beeld te brengen.  

 

Wij stellen voor om het advies van RoyalHaskoning DHV en TNO over te nemen. Eerst eerst een 

samenhangend onderzoek uitvoeren naar de effecten van de doseer- en andere verkeerskundige maatregelen 

op luchtkwaliteit en doorstroming, vóórdat een besluit wordt genomen over de maatregel ‘dosering aan de rand 

van de stad’. Dit onderzoek zou niet stadsbreed, maar regiobreed moeten zijn. 

 

3. Aangegeven wordt dat met de regiopartners afstemming plaats zal vinden over de wijze en planning van 

doseermaatregelen, om terugslag op de wegen van andere wegbeheerders zo veel mogelijk te voorkomen. 

De provincie Utrecht vindt dit goed om te horen. Het geheel voorkomen van terugslag of andere negatieve 

effecten wordt echter niet gegarandeerd. Ons uitgangspunt is dat extra kosten die ontstaan bij andere 

wegbeheerders ten gevolge van doseermaatregelen voor rekening komen van degene die de doseermaatregel 

treft. Er bestaat behoefte aan een plan van aanpak waarin de te doorlopen stappen in dit proces van het 

betrekken van regiopartners bij de totstandkoming van de doseermaatregelen worden weergegeven alsmede 

de ruimte die er is voor alternatieven of effectbeperkende maatregelen. Daarbij moet bijvoorbeeld worden 

gedacht aan extra opstelruimte of stadinwaartse verplaatsing van doseerlocaties. Wij zijn van mening dat in dit 

plan van aanpak aandacht moet zijn voor de samenhang met het programma ‘Beter Benutten’ en de plannen 

voor de NRU. Het programma ‘Beter Benutten’ en de plannen voor de NRU staan immers meer doorstroming 

voor van het autoverkeer in en rond de stad Utrecht. Vanzelfsprekend zullen ook deze maatregelen op 

effectiviteit moeten worden onderzocht. Wij bieden onze expertise aan en willen graag meedenken over de 

oplossingsrichtingen. Denk hierbij aan de mogelijkheden van regionaal verkeersmanagement. 

 

Wij willen de afstemming met regiopartners koppelen aan: 

a) Een helder plan van aanpak met de te doorlopen stappen, de te betrekken regionale partners en de 

samenhang met ‘Beter Benutten’ en de NRU. Wij bieden onze expertise aan en willen graag meedenken over 

de oplossingsrichtingen. Denk hierbij aan de mogelijkheden van regionaal verkeersmanagement. 

b) Ruimte in het proces voor de inbreng van alternatieven of effectbeperkende maatregelen zoals extra 

opstelruimte of stadinwaartse verplaatsing van doseerlocaties. 

c) Financiële verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer voor extra kosten die ontstaan bij andere 

wegbeheerders. 

 

4. Met uitvoering van het generieke maatregelpakket zonder de doseringsmaatregel, blijken de overgebleven 

bijna knelpunten voor luchtkwaliteit vooral gelegen te zijn langs het gemeentelijke deel van de NRU en in het 

centrum (figuur 9a). Er liggen (met uitzondering van het gemeentelijke deel van de NRU) geen bijna knelpunten 

vlak bij de geplande doseermaatregelen langs de invalswegen van de N230, de N237, de N411 en de N408. 

Verder blijkt dat een alternatieve maatregel, het uitbreiden van de milieuzone tot de ‘stadsring’ op wegen buiten 

de huidige milieuzone met relatief hoge concentraties (Amsterdamsestraatweg, Albastrosstraat, Kruisstraat, 

Vondellaan) ook een aanvullend effect kan opleveren. 
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Wij stellen voor om de maatregel “uitbreiden milieuzone tot de stadsring” in reserve te houden en mee te nemen 

in de discussie als alternatief voor de doseringsmaatregelen. 

 

5. RoyalHaskoning DHV en TNO stellen in hun onderzoek voor om de verkeersstromen te monitoren door 

middel van een kwaliteitsnet waarmee real time informatie van de verkeersafwikkeling ter hoogte van 

kruispunten kan worden verkregen. Zij merken op dat de uiteindelijke vorm van de meeste maatregelen nu 

moeilijk te voorspellen is. Daardoor kunnen de uiteindelijk te behalen effecten nog fluctueren en is monitoring 

nuttig. 

 

Wij stellen voor om de verkeersstromen bij eventueel uitgevoerde doseringsmaatregelen te monitoren met een 

kwaliteitsnet.  

 

Samenvattend doen wij de volgende voorstellen: 

1. Wij verzoeken u de maatregel ‘dosering aan de rand van de stad’ niet op te nemen als besluit maar  

als beleidsvoornemen, zodat pas nadat bekend is wat de effecten zijn op de luchtkwaliteit en de 

doorstroming een definitief besluit wordt genomen. 

2. Voordat een besluit genomen wordt over de maatregel ‘dosering aan de rand van de stad’, eerst een 

regiobreed en samenhangend onderzoek uitvoeren naar de effecten van de doseer- en andere 

verkeerskundige maatregelen op luchtkwaliteit, doorstroming, veiligheid en economie. 

3. Afstemming met de regiopartners organiseren aan de hand van een plan van aanpak waarin aandacht 

is voor inbreng van alternatieven of effectbeperkende maatregelen zoals extra opstelruimte of 

stadinwaartse verplaatsing van doseerlocatie, kostenconsequenties van doseermaatregelen (financiële 

verantwoordelijkheid initiatiefnemer) en de samenhang met ‘Beter Benutten’ en de NRU. Wij bieden 

onze expertise aan en willen graag meedenken over de oplossingsrichtingen. Denk hierbij aan de 

mogelijkheden van regionaal verkeersmanagement. 

4. Wij stellen voor om de maatregel “uitbreiden milieuzone tot de stadsring” in reserve te houden en mee 

te nemen in de discussie als alternatief voor de doseringsmaatregelen. 

5. Wij stellen voor om de verkeersstromen bij eventueel uitgevoerde doseringsmaatregelen te monitoren 

met een kwaliteitsnet.  

 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Secretaris, 

 

 


