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1.1 Aanleiding 

De Metropoolregio Utrecht is een erg aantrekkelijke plek om te wonen, werken en verblijven. Dit resulteert in forse 

groei in de vraag naar woningen, het aantal arbeidsplaatsen en een sterke toename in de mobiliteit in, vanuit en 

door de regio. In juni 2018 hebben rijk en regio in het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT (Meerjarenprogramma 

Infrastructuur Ruimte en Transport) daarom voor de Metropoolregio Utrecht afspraken gemaakt over het 

gebiedsgerichte programma U Ned. In het BO MIRT is het programmaplan in hoofdlijnen “U Ned, Voor bereikbare, 

gezonde groei in de Metropoolregio Utrecht” vastgesteld en is besloten om met dit programma te starten. 

 

Eén van de onderdelen van het programma is een mogelijke MIRT-verkenning naar de bereikbaarheidsproblemen 

naar en van Utrecht Science Park en op de Multimodale Knoop Utrecht Centraal. Daarmee wordt invulling gegeven 

aan het regeerakkoord waarin in de mobiliteitsparagraaf is opgenomen om aan de slag te gaan met een betere OV-

verbinding voor Utrecht Science Park/de Uithof dat ook dient als alternatief voor Utrecht Centraal. Rijk en regio 

hebben in het BO MIRT afgesproken als eerste stap te starten met een pre-verkenning, waarin onder meer scope, 

fasering en kostenschatting nader worden uitgewerkt. Als resultaat hiervan is dit Startdocument opgesteld. De 

opbrengst zoals opgenomen in dit Startdocument wordt benut voor een te nemen startbeslissing voor de MIRT-

verkenning.  

1.2 Wat voorafging 

Het startdocument is het rechtstreeks gevolg van de eerdere studiefase, de gezamenlijke onderzoeken die zijn 

uitgevoerd en de afspraken in het BO-MIRT van het najaar 2017 en voorjaar 2018, te noemen: 

• In 2016 is door Rijk en overheden in de regio Utrecht gewerkt aan de Gebiedsverkenning Utrecht Oost (GUO), 

inmiddels overgegaan in U Ned. De resultaten zijn vastgelegd in het ‘Eindrapport – Resultaten programma-

aanpak U Ned eerste fase’ welke is vastgesteld in het BO MIRT van het najaar 20171. 

• In mei 2017 is de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) gepresenteerd2. De NMCA is een analyse 

gericht op het in beeld brengen van potentiële bereikbaarheidsopgaven op de lange termijn. De NMCA 

signaleert waar de capaciteit van de netwerken in 2030 en in 2040 naar verwachting niet toereikend is en waar 

potentiële opgaven op het gebied van bereikbaarheid ontstaan, gebaseerd op de recente WLO-scenario’s 

(Welvaart en Leefomgeving, 2015). De NMCA is ten behoeve van U Ned verder verdiept3. 

• In de NMCA is station Utrecht Centraal genoemd als een van de treinstations met een of meerdere ernstige 

transferknelpunten. Ook zijn er potentiële knelpunten gesignaleerd op verschillende toeleidende trajecten van 

en naar station Utrecht Centraal, zowel op de trein-, tram- als buscorridors. Binnen het U Ned programma is een 

analyse uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in de knelpunten. De in mei 2018 opgeleverde analyse geeft 

inzicht in de potentieel zwakke schakels binnen de Multimodale Knoop Utrecht Centraal (MKUC) en de 

ontsluiting van Utrecht Science Park (USP) via de MKUC en reikt zoekrichtingen aan om deze knelpunten aan 

te pakken4. 

• Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst, 2017 – 20215, paragraaf 3.2 – Mobiliteit, Aanleg nieuwe 

infrastructuur: 

o “…gaat het kabinet met de regio Utrecht aan de slag met de Noordelijke Randweg en een betere OV-

verbinding voor Utrecht Science Park/de Uithof dat ook dient als alternatief voor Utrecht CS.”  

  

                                                           

1 Eindrapport – Resultaten programma-aanpak U Ned eerste fase, versie G, d.d. 20 september 2017. 

2 Aanbieding Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse, Kamerstuk 31 305/29 984, nr. 229 (d.d. 1 mei 2017). 

3 Rapportage ‘Mobiliteitsanalyse Gebiedsverkenning – Achtergrondrapportage knelpunten- en verdiepingsanalyse WLO-scenario’s’, 

vastgesteld in BO U Ned, d.d. 17 mei 2017 (managementrapportage). 

4 Analyse Multimodale Knoop Utrecht Centraal, inclusief verbinding Utrecht Centraal – Utrecht Science Park, versie C, d.d. 24 mei 2018. 

5 Regeerakkoord VVD-CDA-D66-CU, Vertrouwen in de toekomst, 2017 – 2021, d.d. 10 oktober 2017. 
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• BO MIRT december 20176: 

o Rijk en regio erkennen de urgentie van de majeure opgaven in de Metropoolregio Utrecht op het 

gebied van wonen, werken en bereikbaarheid (op basis van het rapport “Resultaten programma-

aanpak U Ned/ eerste fase” d.d. 20 september 2017 en NMCA d.d. 1 mei 2017).  

o Rijk en regio spreken samen de intentie uit om tot een programma U Ned te komen door als eerste 

stap gezamenlijk een kwartiermakersfase te doorlopen. In dit programma worden de 

bereikbaarheidsopgaven van de regio Utrecht uitgewerkt en wordt de koppeling gelegd met 

economische ontwikkeling en de majeure woningbouwopgave in de regio. Binnen dit kader worden a) 

de doelstellingen uit het Regeerakkoord betrokken, en b) de doelstellingen van Slimme en Duurzame 

Mobiliteit, uitgewerkt.  

o Het programmaplan wordt uiterlijk 1 mei 2018 vastgesteld, inclusief een aantal uitgewerkte korte-

termijn maatregelen (‘no-regret’), welke onder meer gebaseerd zijn op Slimme en Duurzame Mobiliteit.  

o Rijk en regio zorgen samen voor het benodigde werkbudget van circa € 500.000 per jaar, waarvan Rijk 

en regio ieder de helft bijdraagt.  

o Rijk en regio agenderen de voortgang van het gebiedsgericht programma U Ned voor het BO MIRT 

van najaar 2018. 

• BO MIRT juni 20187: 

o Rijk en Regio stellen het programmaplan in hoofdlijnen ”U Ned, Voor bereikbare, gezonde groei in de 

Metropoolregio Utrecht” vast en besluiten te starten met dit programma.  

o Uitwerkingen van het programmaplan worden geagendeerd voor het BO MIRT van najaar 2018. Indien 

blijkt dat het tijdens het BO MIRT van december 2017 beschikbaar gesteld werkbudget van € 500.000 

ontoereikend wordt, treden partijen met elkaar in overleg.  

o Een van de onderdelen van het programma is een mogelijke MIRT-verkenning naar de 

bereikbaarheidsproblemen naar en van Utrecht Sciencepark en op de Multimodale Knoop Utrecht CS. 

Rijk en regio spreken af als eerste stap te starten met een pre-verkenning, waarin onder meer scope, 

fasering en kostenschatting nader worden uitgewerkt. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de al 

beschikbare informatie. De opbrengst van deze fase kan worden benut voor een te nemen 

Startbeslissing voor de MIRT-verkenning. De voortgang van de pre-verkenning wordt besproken in het 

BO MIRT najaar 2018.  

o Rijk en regio spreken af om in het BO MIRT najaar 2018 een plan van aanpak voor een MIRT 

Onderzoek “Wonen, Werken, Bereikbaarheid en Leefbaarheid in de MRU” te bespreken. Dit plan van 

aanpak is gebaseerd op twee of meer integrale, gezamenlijke, lange termijn toekomstperspectieven, in 

relatie tot het OV Toekomstbeeld.  

o Rijk en regio starten binnen het programma een Korte Termijn Aanpak (KTA), die bijdraagt aan de 

brede doelstellingen van het programma. Rijk en regio doen dit gefaseerd, waarbij de maatregelen 

periodiek op basis van gezamenlijk vast te stellen criteria worden geselecteerd en geprioriteerd en 

afspraken worden gemaakt over de financiering. Vooruitlopend hierop stellen Rijk en regio op basis 

van een 50-50 verdeling samen € 15 miljoen inclusief BTW beschikbaar voor de financiering van de 

eerste tranche 2018-2019 om de overgang van het Actieprogramma Slim en Duurzaam naar de KTA te 

garanderen.  

o Rijk en regio spreken af om één ervaren en onafhankelijke programmamanager aan te stellen met een 

mandaat namens rijk en regio. Deze programmamanager krijgt de opdracht de programmaorganisatie 

te formeren, waarbij de inbreng van de verenigde werkgeversorganisaties in Midden-Nederland (de 

U15) geborgd is, en te starten met de uit te werken punten hetgeen in een Werkplan 2018-2019 wordt 

vastgelegd. 

                                                           

6 Afsprakenlijst Bestuurlijk overleggen MIRT december 2017, bijlage bij Kamerstuk 34775-A nr. 56. 

7 Afspraken gebiedsgericht programma U Ned, juni 2018, bijlage bij Kamerstuk 34775-A nr. 72. 
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1.3 Afbakening: projectgebied en studiegebied 

In het vastgestelde Programmaplan U Ned is een eerste integraal beeld van mogelijke nieuwe locatie- en 

netwerkkeuzes in de Metropoolregio Utrecht opgenomen. Die integrale ontwikkelrichting bestaat uit de volgende 

elementen en globale fasering: 

• Voortzetten van een stevige inzet op vraagbeïnvloedingsmaatregelen om bestaande capaciteiten beter te 

benutten. Werkgeversaanpak, doelgroepenbeleid en nieuwe mobiliteitsdiensten zijn hierin belangrijke pijlers; 

• Doorgaan met verdere verdichting van wonen en werken binnenstedelijk nabij OV- en multimodale knooppunten 

in onderlinge balans. Dit betekent ‘lege’ plekken rond bestaande (OV-)knopen beter benutten en de capaciteit 

van bestaande (OV-)verbindingen rond al aanwezige hoge dichtheden vergroten; 

• Voorsorteren op het ‘ringmodel’ van poorten, multimodale overstappunten én ontwikkellocaties, te beginnen in 

zuidoostelijke richting. In dit deel is de urgentie hoog omdat er al capaciteitsknelpunten zijn en de 

woningbouwontwikkeling hard gaat. Om in dit tempo door te kunnen gaan, zullen woningbouw én verbetering 

van de bereikbaarheid samen moeten gaan; 

• Parallel aan het accommoderen van een voortgaande groei van wonen, werken en mobiliteit ook verder 

verdichten van overig binnenstedelijk gebied en/of bouwen bij OV- en multimodale knooppunten in de regio; 

• Bij verdere voortgaande groei agenderen van een duurzame en integrale ontwikkeling van de A12-zone in 

goede samenhang en fasering met het benutten van verdere ontwikkelingen in de A2-zone (waaronder 

Papendorp, Leidsche Rijn en op termijn Lage Weide). En dit in combinatie met een goede borging van de 

nationale knooppuntfunctie van Utrecht via het spoor (bijvoorbeeld met een extra intercitystation ter ontlasting 

van Utrecht Centraal) en over de weg (via een robuust netwerk van Ring, aansluitende snelwegen en 

aansluitingen tussen hoofdwegen- en onderliggend wegennet). 

 

Binnenkort verschijnen belangrijke bouwstenen om de wenselijkheid en haalbaarheid van deze ontwikkelrichting - 

met een fasering van ontwikkellocaties en bereikbaarheidsmaatregelen - beter te kunnen onderbouwen. Zo wordt in 

de regionale uitwerking van het OV Toekomstbeeld gewerkt aan een voorkeursalternatief voor de OV-

netwerkkeuzes voor Midden-Nederland. In de nieuwe provinciale en gemeentelijke Omgevingsvisies zullen binnen 

twee jaar nieuwe verstedelijkingsstrategieën voor de periode 2030-2040 worden verkend. In de Woonagenda gaan 

Rijk en regio binnenkort afspraken maken over hoe de woningbouwproductie kan worden versneld. De (mogelijke) 

Verkenning moet continu worden gevoed vanuit deze trajecten om uit te gaan van de meest recente informatie. 

 

 

Figuur 1. Conceptueel model integrale ontwikkelrichting Metropoolregio Utrecht 2040 (bron: Programmaplan U Ned). 
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De scope van een mogelijke MIRT-Verkenning ‘Verbeterde OV-verbinding Multimodale Knoop Utrecht Centraal 

(MKUC) – Utrecht Science Park/De Uithof (USP/De Uithof)’ sluit hierop aan en bestaat uit een projectgebied en een 

studiegebied. 

 

Het projectgebied is het gebied, waar het probleem moet worden opgelost: Het betreft: 

• Verbeteren OV/fiets-bereikbaarheid USP/De Uithof; 

• Verbeteren van het functioneren van de MKUC; 

• Verbeteren OV/fiets verbindingen tussen MKUC en USP/De Uithof. 

 

De omvang van het studiegebied wordt bepaald door de te verwachten effecten van de te onderzoeken 

maatregelen. Het studiegebied zal daarom verschillen per te onderzoeken aspect en is logischerwijs gekoppeld aan 

de herkomst/bestemming. 

 

Figuur 2. Scope-afbakening: project- en studiegebied (mogelijke) MIRT-Verkenning. 

1.4 Leeswijzer 

Dit Startdocument volgt de indeling zoals voorgeschreven in het MIRT-Spelregelkader en is als volgt opgebouwd: 

• Dit hoofdstuk, hoofdstuk 1, beschrijft de aanleiding, wat voorafging en afbakening voor de mogelijke MIRT-

Verkenning.  

• Hoofdstuk 2 gaat in op doel, de probleemanalyse en opgaven van de mogelijke verkenning, waarin de meest 

recente inzichten zijn opgenomen. Ook de raakvlakken met andere projecten en ontwikkelingen zijn 

opgenomen. 

• Hoofdstuk 3 beschrijft het brede pakket aan oplossingsrichtingen dat onderzocht gaat worden, het 

beoordelingskader en potentiële meekoppelkansen. Uitgangspunt zijn hierbij de maakbaarheid, haalbaarheid en 

faseerbaarheid van de oplossingsrichtingen. 

• Hoofdstuk 4 beschrijft de organisatie (Governance) en participatieproces. 

• Hoofdstuk 5 beschrijft de te volgen procedure van een MIRT-Verkenning. 

• Hoofdstuk 6 beschrijft de bekostiging van oplossingsrichtingen. 

• Hoofdstuk 7 beschrijft de besluitvorming en vervolg. 

 



 

  

 

Pré-verkenning 28 september 2018 8 

2.1 De bereikbaarheid van MKUC en USP is van nationaal en regionaal belang 

De centraal gelegen Metropoolregio Utrecht is één van de meest aantrekkelijke, economisch sterke en dynamische 

gebieden van Nederland. Om die dynamiek te faciliteren willen Rijk en regio woningen en werklocaties ontwikkelen 

in het bestaande stedelijk gebied dichtbij voorzieningen en openbaar vervoerknooppunten. Zo kunnen toekomstige 

bewoners optimaal gebruik maken van bestaande infrastructuur en voorzieningen en wordt het waardevolle groen 

gespaard van de aantrekkelijke en kwetsbare landschappen om het stedelijke gebied. De regio Utrecht groeit snel 

uit naar een metropool. Gezonde verstedelijking is daarbij het leidende thema. Daarbij hoort een optimale 

bereikbaarheid. Optimale bereikbaarheid is van belang op verschillende schaalniveaus. In de eerste plaats voor het 

schaalniveau van het nationale netwerk van steden en regio’s, waarbinnen de Metropoolregio Utrecht een bijdrage 

levert aan de Nederlandse economie. Utrecht vervult in daarbij in het infrastructuurnetwerk van wegen en spoor een 

nationale knooppuntfunctie en zal dit ook in de toekomst blijven vervullen. In het Toekomstbeeld OV is MKUC 

benoemd als hoofdknoop in het nationale netwerk. In het licht van de ruimtelijk-economische kenmerken van de 

Metropoolregio Utrecht, onder andere met een forse woningbouwopgave spelen ook andere schaalniveaus een rol. 

Het tweede schaalniveau is het regionale netwerk binnen de Metropoolregio Utrecht (minimaal U16) waarbij wonen 

en werken zoveel mogelijk in en rond (OV)knooppunten wordt verdicht. Het derde schaalniveau gaat over het daily 

urban system van minimaal de U10. 

2.2 Urgente bereikbaarheidsopgave 

De analyses zoals reeds uitgevoerd in de eerste fase8 en rondom MKUC9 bevestigen het beeld uit de NMCA dat er 

sprake is van een bereikbaarheidsopgave rondom en op de Multimodale Knoop Utrecht Centraal, van en naar 

USP/De Uithof en op de verbinding tussen MKUC en USP. De geconstateerde knelpunten nemen zonder 

maatregelen sterk toe en er is sprake van een stapeling van knelpunten die de bereikbaarheid sterk onder druk 

zetten. Recente reizigersgegevens laten zien dat Utrecht Centraal (nog steeds) een knooppunt is waar mensen 

vooral in, uit, of overstappen op de trein, van/naar vele andere modaliteiten. Ruim 90% van de gebruikers van de 

OV-Terminal (OVT), reist (deels) met de trein. Qua aantallen treinreizigers ontwikkelt het station zich conform de 

prognoses uit 2006 (ontwerp OVT), maar in de samenstelling van het vervoer van/naar het station is de fiets 

belangrijker geworden dan verwacht, en de bus minder belangrijk. 

 

Knelpunten die zich momenteel voordoen, nemen in de komende jaren in omvang toe als gevolg van de 

toenemende vervoersstromen bij alle modaliteiten van, naar en via de MKUC. Op meerdere corridors van en naar de 

multimodale knoop is sprake van een verdere beperking van de doorstroming en toename van de 

verkeersonveiligheid. De oversteekbaarheid van de wegen verslechtert voor fietsers en voetgangers en de 

onbetrouwbaarheid van de dienstregeling van bus en tram neemt toe. Als gevolg van deze ontwikkelingen 

vermindert het functioneren van de MKUC en neemt de aantrekkelijkheid van de MKUC als reizigersstation af door 

vertragingen en de beleving van discomfort 

 

In de NMCA is reeds erkend10 dat als de bereikbaarheid van de regio niet op orde is, dit de economische groei 

beperkt en Utrecht haar verstedelijkingsopgave binnenstedelijk niet kan verwezenlijken. Vergeleken met de situatie 

in 2015 doen zich op alle spoorcorridors van en naar Utrecht potentiële knelpunten voor; de grootste knelpunten 

bevinden zich in de richting Amersfoort en Amsterdam. Voor het binnenstedelijk OV (bus/tram) worden knelpunten 

geconstateerd op de binnenstadsas, de Uithoflijn, de busbaan door Utrecht Science Park (USP) en op de corridor 

Van Zijstweg-Europalaan. En aangezien veel van het vervoer via de OV-Terminal Utrecht Centraal wordt 

afgewikkeld, en hier sprake is van een toenemend aantal reizigers/overstappers, is hier sprake van een 

transferknelpunt. De nu al aanwezige knelpunten bij met name kruispunten en oversteeklocaties tussen bus en tram 

met andere modaliteiten (fiets en voetgangers) zullen daardoor verder toenemen. 

                                                           

8 Resultaten programma-aanpak U Ned/ eerste fase, versie G, d.d. 20 september 2017. 

9 Analyse Multimodale Knoop Utrecht Centraal, versie C, d.d. 24 mei 2018. 

10 Aanbieding Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse, Kamerstuk 31 305/29 984, nr. 229 (d.d. 1 mei 2017). 

2 Probleemanalyse en opgaven 
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Figuur 3. Uitkomsten Knelpuntenanalyse 2040 (WLO-Hoog), van links naar rechts: Spoor, Bus/Tram/Metro en Fiets. 

Specifiek voor de MKUC geldt dat hier diverse modaliteiten samenkomen; trein, tram, bus, fietsers, voetgangers, 

auto’s en taxi’s. Verdiepend onderzoek11 heeft inzicht gegeven in de zwakke schakels binnen de MKUC en in de 

ontsluiting van USP via de MKUC. De huidige knelpunten en aandachtspunten op het wegennet, de fietspaden en 

de OV-infrastructuur in en rond de MKUC zullen zich in de komende jaren steeds nadrukkelijker manifesteren als 

gevolg van de groeiende vervoersvraag van, naar en via de multimodale knoop. De interactie en samenhang tussen 

de verschillende modaliteiten en vervoersstromen versterken deze ontwikkeling. Vergroting van de capaciteit van de 

ene modaliteit leidt tot een grotere druk op de andere modaliteiten. Dit vraagt om oplossingen gericht op de gehele 

knoop en het directe invloedsgebied (op en rondom MKUC). 

 

 

Figuur 4. Overzicht knelpunten (rood) en aandachtspunten (geel) in huidige en toekomstige situatie voor de Multimodale Knoop Utrecht Centraal. 

Voor de (toekomstige) opgave geldt dat bij het afwikkelen van grote (reizigers)stromen geen nieuwe knelpunten 

willen laten ontstaan in en rondom MKUC en dat reeds gedane investeringen in met name RandstadSpoor(stations) 

beter willen laten renderen. De (mogelijke) Verkenning moet bijdragen aan het oplossen van de genoemde 

(NMCA)knelpunten in onder andere het binnenstedelijk OV (zie Figuur 3). 

 

Voor een verbeterd inzicht in de reizigersstromen van/naar USP/De Uithof (Herkomst/Bestemming) is gebruik 

gemaakt van het VRU model versie 3.3 GUO, zoals dat ook in eerdere analyses voor U Ned is toegepast en ook 

                                                           

11 Analyse Multimodale Knoop Utrecht Centraal, versie C, d.d. 24 mei 2018. 
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wordt gebruikt in het kader van de regionale uitwerking van OV Toekomstbeeld. De analyses zijn uitgevoerd op het 

oplossend vermogen/de effectiviteit van oplossingsrichtingen voor de geïdentificeerde knelpunten te toetsen. 

Uitgangspunt in de gehanteerde VRU-modelversie12 is dat rekening is gehouden met alle infrastructurele 

ontwikkelingen (NRU, Ring Utrecht) en wijzigingen in het OV zoals de invoering van het Programma Hoogfrequent 

Spoorvervoer en de opening van de Uithoflijn. Aangezien de woningbouw tot 2030 beleidsmatig in de RSU zijn 

vastgelegd, zijn er op basis van expert judgement aannames gedaan voor de periode erna (2030-2040). Hierbij is 

voor de gemeente Utrecht uitgegaan van extra woningbouw in de Merwedekanaalzone, Leeuwensteyn Zuid, 

Rijnsweerd, stationsgebied en USP. Eventuele nieuwe uit- en inbreidingslocaties als de A12-zone, Rijnenburg en de 

transformatie van Lage Weide zijn hierin (nog) niet meegenomen. In de verkenning zal bekeken moeten worden in 

hoeverre de modeluitkomsten gevoelig blijken te zijn voor de laatste inzichten rondom de ruimtelijke 

verstedelijkingsstrategie tot 2040.  

 

Volgens het VRU-model reisden er in het basisjaar 2015 dagelijks ca. 70.000 reizigers naar USP/De Uithof (auto, 

fiets en OV bij elkaar). Hiervan zitten er ca. 30.000 in de ochtendspits (7-9 uur). De absolute aantallen zijn 

opgenomen in onderstaande tabel (verkeer met bestemming USP/De Uithof). 

 

Periode Auto Fiets OV Totaal 

Ochtendspits (7-9 uur) 5.629 15.391 8.547 29.567 

Buiten ochtendspits 12.753 12.542 12.274 37.569 

Totaal etmaal 18382 27.933 20.820 67.135 

 

Achtereenvolgens zijn de herkomsten van verkeer met bestemming USP weergegeven voor de ochtendspits van 

2015, 2030 en 2040. 

 

 

Figuur 5. Herkomst/ bestemming Auto, OV- en Fiets reizigers (Ochtendspits 2015) op basis van analyse VRU 3.3 GUO. 

                                                           

12 Resultaten programma-aanpak U Ned/ eerste fase, versie G, d.d. 20 september 2017 (paragraaf 2.1). 
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Figuur 6. Herkomst/ bestemming Auto, OV- en Fiets reizigers (Ochtendspits 2030) op basis van analyse VRU 3.3 GUO. 

 

Figuur 7. Herkomst/ bestemming Auto, OV- en Fiets reizigers (Ochtendspits 2040) op basis van analyse VRU 3.3 GUO. 
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Zoals aangegeven in de NMCA is er sprake van een bereikbaarheidsopgave rondom en op de Multimodale Knoop 

Utrecht Centraal, van en naar USP/De Uithof, op de verbinding tussen MKUC en USP en op de corridor Van 

Zijstweg-Europalaan. Ten behoeve van de concretisering van specifieke knelpunten is een onderscheid gemaakt in 

vervoerknelpunten, infrastructuurknelpunten en verkeersknelpunten: 

• Vervoerknelpunten: huidige aantallen/geprognosticeerde aantallen reizigers kunnen niet vervoerd worden 

(capaciteitstekort). 

• Infrastructuurknelpunten: benodigde kwaliteit (o.a. punctualiteit, doorstroming) kan niet worden gerealiseerd met 

aanwezige infrastructuur (optreden vertraging, opstropen, filevorming). 

• Verkeersknelpunten: de oversteekbaarheid van de wegen verslechtert voor auto, fietsers en voetgangers en 

resulteert in kruisingsconflicten en (toenemende) verkeersonveiligheid. De onbetrouwbaarheid van de 

dienstregeling van bus en tram neemt toe. 

Voor alle soorten knelpunten geldt dat de problematiek verergert als gevolg van de geprognosticeerde groei van 

auto, fiets en OV. De interactie en samenhang tussen de verschillende modaliteiten en vervoersstromen versterken 

deze ontwikkeling. Vergroting van de capaciteit van de ene modaliteit leidt tot een grotere druk op de andere 

modaliteiten. Een overzicht van alle geïdentificeerde knelpunten is opgenomen in onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 8. Knelpunten op en rond MKUC, van/naar USP/De Uithof en op de verbinding tussen beiden, op te lossen in mogelijke MIRT-Verkenning. 

2.3 Doelstelling van mogelijke MIRT-verkenning 

De doelstelling van de mogelijke MIRT-Verkenning is het oplossen van de huidige en toekomstige 

bereikbaarheidsopgaven/knelpunten, zoals in de NMCA voor de verschillende modaliteiten geïdentificeerd en in 

paragraaf 2.2 geconcretiseerd, dan wel het uitstellen van het moment van optreden van de knelpunten, door: 

1. Het verbeteren van de OV/fiets-bereikbaarheid USP/De Uithof,  

2. Het verbeteren van het functioneren van de MKUC en 

3. Het verbeteren van de OV/fiets verbindingen tussen MKUC en USP/De Uithof 

Hierdoor kan de betrouwbaarheid van de reistijd in het netwerk verbeteren en nemen de bereikbaarheidsproblemen 

af. Zodoende levert de mogelijke MIRT-Verkenning een bijdrage aan de economische, duurzame ontwikkeling op 

drie niveaus: nationaal, regionaal en lokaal. Het is hierbij noodzakelijk om in gezamenlijkheid de gedefinieerde 

opgaven aan te pakken, omdat knelpunten onderlinge samenhang hebben en oplossingen invloed kunnen hebben 

op meerdere knelpunten. 
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Een aantal geïdentificeerde knelpunten vormen geen onderdeel van de mogelijke MIRT-Verkenning: 

• Het oplossen van het knelpunt ‘Te volle intercity’s’: Dit knelpunt wordt meegenomen in de netwerkuitwerking 

van OV Toekomstbeeld. 

• Het oplossen van het knelpunt ‘Perron 5’: Dit knelpunt wordt opgepakt via het uit te voeren 

capaciteitsvergrotingsplan (door ProRail) en het monitoren van de overige perrons. 

• Het oplossen van knelpunten rondom stijgpunten (trein), stationshal en looproutes door middel van het 

monitoren van loopstromen (apart te beleggen binnen U Ned programma). Met behulp van monitoring kan 

vroegtijdig gesignaleerd worden of er een knelpunt ontstaat omdat er nu (nog) onvoldoende informatie is. 

 

Op basis van hetgeen is benoemd in paragraaf 2.2 is het overzicht van (NMCA)knelpunten, zoals weergegeven in 

Figuur 4 en Figuur 8, gecombineerd in één ‘stoplichtentabel’. De geïdentificeerde knelpunten die geen onderdeel 

vormen van de mogelijke MIRT-Verkenning zijn hieruit weggelaten, terwijl de knelpunten in de verbinding MKUC-

USP en op het USP hieraan zijn toegevoegd.  

 

Figuur 9. Integraal overzicht knelpunten (rood) en aandachtspunten (geel) in huidige en toekomstige situatie voor de (mogelijke) MIRT-Verkenning 

Multimodale Knoop Utrecht Centraal – Utrecht Science Park. 

2.4 Raakvlakken met andere projecten en ontwikkelingen 

In de (directe) omgeving van MKUC en USP/De Uithof is sprake van de volgende relevante ontwikkelingen en 

projecten die (mogelijk) van invloed zijn op de opgave:  

• MIRT-Onderzoek Wonen, Werken, Bereikbaarheid U Ned 2040 (ook onderdeel van het gebiedsgerichte 

programma U Ned). De hierin te maken verstedelijking strategieën hebben een directe relatie met de 

ontwikkeling van de gedefinieerde knelpunten (o.a. komen deze eerder of juist later). 

• Toekomstbeeld OV 2040, regionale uitwerking lange termijn. Hierin worden ontwikkelrichtingen van het OV-

netwerk in de regio Utrecht geschetst. Effecten (van o.a. systeemsprong) moeten meegenomen worden in de 

Verkenning. Basis is het Conceptueel model zoals weergegeven in Figuur 1. 

• Studie Lange termijn ontsluitingsstructuur gebieden Utrecht Science Park en Rijnsweerd (levert belangrijke 

bouwstenen voor de door de gemeente Utrecht op te stellen Omgevingsvisie voor het gebied). 

• Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (specifiek de corridors Amsterdam-Utrecht-Eindhoven en Schiphol-

Utrecht-Nijmegen). Met name voor de corridor Schiphol-Utrecht-Nijmegen geldt dat de treinbediening nog 

onderwerp van gesprek is en invloed kan hebben op enerzijds de knelpunten en anderzijds op de 

oplossingsrichtingen. 

• Diverse binnenstedelijke woningbouwprogramma’s, waaronder Merwede Kanaalzone (MWKZ). 

• Korte Termijn Aanpak. In het BO-MIRT van het voorjaar 2018 is afgesproken dat Rijk en regio starten met een 

Korte Termijn Aanpak (KTA), die bijdraagt aan de brede doelstellingen van het programma. Maatregelen 

worden periodiek op basis van gezamenlijk vast te stellen criteria geselecteerd en geprioriteerd.  
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• Minder Hinder/ Aanpak Ring Utrecht (MIRT-Realisatie). Minder Hinder heeft tot doel de gevolgen van 

werkzaamheden aan de Ring Utrecht voor de gebruikers te verminderen. Ook in dit traject worden 

oplossingsrichtingen uitgewerkt. 

• Woonagenda Rijk/regio. In de Woonagenda gaan Rijk en regio binnenkort afspraken maken hoe de 

woningbouwproductie kan worden versneld. 

 

In de mogelijke MIRT-Verkenning wordt uitgewerkt hoe de raakvlakken met deze relevante ontwikkelingen en 

projecten worden beheerst. Deze zijn niet limitatief en moeten worden aangevuld met laatst opgedane inzichten. 

Mogelijk leveren deze ontwikkelingen ook meekoppelkansen op. 

2.5 Gedragen beeld van de opgave 

Het aanpakken van de huidige en toekomstige bereikbaarheidsopgaven/knelpunten het verbeteren van de OV/fiets-

bereikbaarheid USP/De Uithof, het verbeteren van het functioneren van de MKUC en het verbeteren van de OV/fiets 

verbindingen tussen MKUC en USP/De Uithof, is niet alleen nationale opgave. Het Startdocument is dan ook het 

gezamenlijk product van Rijk en regio. 

 

De verschillende onderzoeken die vooraf gingen aan het opstellen van dit Startdocument zijn steeds samen met 

bestuurlijke partners uitgevoerd waarbij maatschappelijk partners uitgebreid geraadpleegd zijn. Dit Startdocument 

dat dient voor de besluitvorming over een mogelijke MIRT-Verkenning is in nauw overleg met de bestuurlijke 

partners uit de regio tot stand gekomen (die waren vertegenwoordigd in een Projectgroep):  

• Provincie Utrecht; 

• Gemeente Utrecht; 

• Rijk (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)); 

• NS; 

• ProRail. 

 

De stakeholders met wie is gesproken (o.a. U10-gemeenten), onderkennen de problematiek en de 

bereikbaarheidsopgave MKUC en USP/De Uithof en hechten belang aan het goed in beeld brengen van 

oplossingsrichtingen en meekoppelkansen. Dit zal in het participatietraject gedurende de verkenning verder moeten 

worden ingevuld. 
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In de mogelijke MIRT-Verkenning worden effectiviteit en wenselijkheid van maatregelen onderzocht. Voor het 

startdocument is inzicht nodig in zowel potentiële (combinaties van) oplossingsrichtingen voor de gedefinieerde 

opgaven en de ordegrootte van investeringen die hierbij horen. In de set aan oplossingsrichtingen moeten 

maatregelen vallen die uitvoerbaar zijn voor knelpunten die zich voordoen (infraknelpunten, vervoerskundige 

knelpunten, verkeerskundige knelpunten). Essentiële onderdelen zijn: 

• Haalbaar: is oplossing realistisch?  

• Maakbaar: is oplossing bouwbaar/realiseerbaar? 

• Faseerbaar: is oplossing in delen te realiseren (in de tijd - we moeten eerst doen wat eerst moet)13?  

3.1 Breed pakket aan oplossingsrichtingen 

In lijn met de ‘nieuwe werkwijze van het MIRT’ en in lijn met de geschetste ontwikkelpaden in het vastgestelde 

Programmaplan U Ned, is gekozen voor een adaptief pakket aan quickwins en oplossingsrichtingen. Adaptief wordt 

ingevuld door nadrukkelijk te kijken naar de faseerbaarheid van oplossingsrichtingen. In de set aan 

oplossingsrichtingen moeten maatregelen vallen die uitvoerbaar zijn vóór knelpunten zich gaan voordoen. Voor de 

opgaven op en rond MKUC, van/naar USP/De Uithof en de verbinding tussen MKUC en USP/De Uithof is dit vanaf 

2025, het moment dat de knelpunten zich gaan voordoen. Zo kan ook rekening worden gehouden met 

onzekerheden en nieuwe ontwikkelingen. Bij het vormgeven van de oplossingsrichtingen wordt de aanpak op basis 

van de vijf I’s gevolgd14.  

 

 

Figuur 10. Combinatie van de 5I’s met de drie zoekrichtingen. 

  

                                                           

13 Als het (voor-)uitzicht op financiering nog onzeker is en blijft, is de mate van faseerbaarheid van oplossingsrichtingen van belang. Tot 

2030 is het MIRT (vrijwel) volledig belegd; na 2030 is er in het Mobiliteitsfonds meer ruimte. 

14 1. Inrichten: ruimtelijke keuze. 2. In stand houden: combinaties maken met beheer en onderhoud. 3. Informeren: gebruikers stimuleren 

om slimme keuzes te maken. 4. Innoveren: innovatieve oplossingen in techniek, gedrag en samenwerking. 5. Infrastructuur: ingrepen in de 

infrastructuur van de verschillende vervoerswijzen. 

3 Afbakening oplossingsrichtingen 
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Ten behoeve van de Pré-verkenning zijn drie zoekrichtingen gedefinieerd: 

1. Vraagbeïnvloeding: spreiding in tijd, bijvoorbeeld door ontspitsen met een werkgeversaanpak en overige 

vraagbeïnvloeding (zoals spreiding collegetijden, vergadertijden voor en na de spits, parkeerbeleid, 

knooppuntbeleid etc.). Daarbij wordt in de verkenning ook verkend op welk moment vraagbeïnvloeding niet 

meer toereikend is15. 

2. Alternatieve routes: afleiden van doorgaande reizigersstromen OV en Fiets die niet via de routes hoeven 

te lopen waar zich knelpunten voor doen. 

3. Optimaliseren van de capaciteit voor alle modaliteiten, zoals verhogen frequenties en toevoegen extra 

fietsenstallingscapaciteit. 

3.2 Verschillende oplossingsrichtingen worden in alternatieven uitgewerkt 

Zoals aangegeven, is uit U Ned Eerste Fase en de in het voorgaande hoofdstuk verder verdiepte Probleemanalyse 

gebleken, dat de effecten zonder investeringen onvoldoende zijn om de problematiek in de huidige situatie en de 

groei van het verkeer en vervoer van en naar USP/De Uithof in de toekomstige situatie te kunnen opvangen. Het is 

daarom volgens de huidige inzichten aannemelijk dat er investeringen (5e I) noodzakelijk zullen zijn. In de MIRT-

verkenning wordt daarom de effectiviteit en wenselijkheid van maatregelen(pakketten)/(combinaties van) 

oplossingsrichtingen onderzocht. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in: 

• Potentiele (combinaties van) oplossingsrichtingen voor het verbeteren van de OV/fiets-bereikbaarheid USP/De 

Uithof, het verbeteren van het functioneren van de MKUC en het verbeteren van de OV/fiets verbindingen tussen 

MKUC en USP/De Uithof. 

 

Het doel is om de MIRT-verkenning te starten met potentiële oplossingsrichtingen die aansluiten bij de gezamenlijke 

opgave/doelen. Het is niet de bedoeling om in het Startdocument nu al informatie te verzamelen tot het detailniveau 

dat benodigd is om een keuze te maken tussen de oplossingsrichtingen. Daar is de MIRT-verkenning zelf voor. De 

tijdshorizon richt zich op de middellange termijn, waarbij haalbaarheid, maakbaarheid en faseerbaarheid zijn 

getoetst. In de set aan oplossingsrichtingen vallen ook maatregelen die uitvoerbaar zijn vóór knelpunten zich gaan 

voordoen. Voor de verbinding MKUC-USP is dit vanaf 2025. Voor de oplossingsrichtingen (of 

pakketten/combinaties) is een kosteninschatting gemaakt gebaseerd. De ordegrootte van investeringen die hierbij 

horen (kosteninschatting) komt aan de orde in Hoofdstuk 6. 

 

In gezamenlijke sessies met betrokkenen (projectgroep verband) zijn: 

• Losse oplossingsrichtingen gedefinieerd; 

• Oplossingsrichtingen geordend (trein, bus/tram, fiets en overig); 

• Oplossingsrichtingen geclusterd tot logisch samenhangende pakketten; 

• De geclusterde pakketten zijn beoordeeld op doelbereik en haalbaarheid, maakbaarheid, faseerbaarheid en 

voorzien van een kosteninschatting. 

 

Voor de MIRT-verkenning wordt voorgesteld om de volgende maakbare, haalbare en faseerbare 

oplossingsrichtingen mee te nemen en verder te onderzoeken (elk van de oplossingsrichtingen zijn effectief voor de 

gestelde doelen/opgaven):  

  

                                                           

15 In U Ned Eerst Fase (Achtergrondrapportage ‘Perspectieven’) is de conclusie opgenomen dat met alleen vraagbeïnvloeding geen 

definitieve oplossing te verwachten is uitgaande van de omvang van de gesignaleerde knelpunten. Wel kan vraagbeïnvloeding bijdragen 

aan het reduceren van de knelpunten. In de verkenning zal onderzocht moeten worden wanneer vraagbeïnvloeding voor de knelpunten 

binnen de scope van deze studie niet meer toereikend is. 
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Pakket oplossingsrichtingen Toelichting Effectiviteit 

0. Nul alternatief Geen aanpassingen (behalve nu al juridisch onherroepelijke 

besluiten).  

--- 

1. Vraagbeïnvloeding Niet-infrastructurele oplossing: maximaal toepassen van 

vraagbeïnvloeding. Het gaat hierbij met name om spreiden van 

werk- en vergadertijden, maar vooral ook aanvangstijden van 

colleges (een kwartier of halfuur eerder/later kan al helpen). 

Hyperspits wordt zo brede spits, pieken worden lager en 

knelpunten treden later op. 

+ 

2. Korte Termijn Aanpak 

doorzetten 

Overeengekomen KTA-maatregelen voor de korte termijn, 

doortrekken in de middellange termijn, waardoor wellicht 

grootschalige investeringen kunnen worden uitgesteld of 

voorkomen. 

0/+ 

3. Capaciteitsvergroting 

Uithoflijn 

De frequentie van de Uithoflijn gaat omhoog naar 20x of 24x per 

uur om het capaciteitsprobleem op te lossen en de bereikbaarheid 

van het USP te verbeteren. Dit vergt ongelijkvloerse kruisingen en 

gescheiden routes voor bus en tram op het USP, waarmee 

veiligheid en doorstroming kunnen verbeteren. De 

transfercapaciteit op MKUC wordt geoptimaliseerd, waardoor deze 

beter functioneert (uitbreiding trappen). Oplossing vraagt ook om 

aanpassingen van onder meer de keervoorzieningen, remise en 

vraagt om meer materieel. 

++ 

4. Verbetering functioneren 

binnenstadsas 

Met alternatieve busroutes ‘om de Noord’ en ‘om de Zuid’ wordt de 

binnenstadsas ontzien. In Zeist takken regiobussen aan op de 

doorgetrokken Uithoflijn (gebruik ‘tegenspitsrichting’), waarmee het 

aantal bussen op de binnenstadsas kan worden gereduceerd en 

doorstroming wordt verbeterd. Het functioneren van het MKUC 

verbetert door het gereduceerd aantal busbewegingen. 

+ 

5. Verbeteren gebruik 

RandstadSpoorstations/ 

reizen via ‘voorstad’-stations 

Met Intercity’s die stoppen op voorstadstations wordt het MKUC 

ontlast, maar ook de Uithoflijn, de binnenstadsas en andere OV- en 

fietscorridors van/naar het MKUC. In die corridors hoeft dan 

niet/minder geïnvesteerd worden. Vanaf de voorstadstations zijn 

snelle OV- en fietsverbindingen van/naar met name het USP nodig. 

+++ 

6. Bereikbaarheid USP (OV- en 

Fiets) vanuit omliggende 

gemeenten 

Met comfortabele, snelle en rechtstreekse verbindingen vanuit de 

omliggende gemeenten naar het USP wordt de bereikbaarheid 

verbeterd en reizen minder mensen via de MKUC en het centrum. 

+(+) 

7. Functiemenging rondom 

knooppunten en USP 

Door menging van functies op knooppunten en het USP wordt 

mogelijk een deel van de (spits)mobiliteit voorkomen of van richting 

omgedraaid (tegenspitsrichting). Bijvoorbeeld meer wonen op het 

USP. Belangrijke relatie met lange termijn verstedelijkingsstrategie 

(onderdeel van MIRT-Onderzoek U Ned). 

0/+ 

(Lange 

termijn) 

8. Fiets als modaliteit (spreiden 

van fietsstromen), inclusief 

stallingscapaciteit 

Snelle en comfortabele fietsroutes om MKUC en centrum heen, 

waarmee wordt bereikt dat MKUC zelf beter kan functioneren. In 

MKUC is zodoende alleen bestemmingsverkeer, met extra 

stallingscapaciteit (besloten fietsenstallingen openbaar maken, 

nieuwe capaciteit waar nodig). 

++ 

9. Verbeteren binnenstedelijke Snellere tram- en HOV-assen, waardoor bussen kunnen aantakken + 
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doorstroming  of bundelen/integreren. Minder haltes, ongelijkvloerse kruisingen, 

vrijliggende infrastructuur, knooppunten en P+R voor multimodale 

verknoping. 

 

De MIRT-Verkenning moet antwoord geven op de vraag welk alternatief of combinatie van alternatieven het meest 

effectief is. Hierbij is het van belang de onderlinge keuzen en samenhang in het oog te houden. Een voorbeeld van 

dergelijke keuzen en samenhang is in Figuur 11 weergegeven. Feitelijk zijn meerdere ontwikkelingsperspectieven 

mogelijk, die mede afhankelijk zijn van andere ontwikkelingen (o.a. in de gedefinieerde raakvlakprojecten). 

 

 

Figuur 11. Voorbeeld van keuzen en samenhang tussen de diverse oplossingsrichtingen. 

De figuur geeft aan dat vanuit de gedefinieerde knelpunten/opgaven meerdere ontwikkelingsperspectieven bestaan 

die in de Verkenning moeten worden afgewogen op onder andere te verwachten effect (doelbereik). Het voorkomen 

van pieken (spitsmijden) door middel van onder andere vraagbeïnvloeding en de Korte Termijn Aanpak (KTA) vormt 

hierin een No Regret richting. Er zijn een aantal oplossingen die vallen in de categorie ‘Capaciteitsuitbreiding 

bestaand systeem’ en een aantal in de categorie ‘Alternatieve routes en reismogelijkheden’. Binnen elk van die 

categorieën zijn er meerdere samenhangende oplossingen. Mogelijk zijn er nog meerdere keuzen en andere 

samenhangen te definiëren, bijvoorbeeld in relatie tot Toekomstbeeld OV uitkomsten. Dit moet in de Verkenning 

verder worden uitgewerkt. De kosteninschatting is opgenomen onder hoofdstuk 6. 

3.3 Meekoppelkansen 

Bij meekoppelkansen gaat het om het benutten van kansen die zich aandienen, het bereiken van meerwaarde of 

werk-met-werk kunnen maken. Het benoemen van meekoppelkansen betekent niet dat de uitwerking of realisatie 

daarvan onder de scope van de verkenning gaat vallen. Betrokken partijen kunnen afzonderlijke afspraken maken 

over de uitwerking, financiering of uitvoering van een meekoppelkans. Daarnaast kunnen meekoppelkansen ingezet 

worden als mogelijk mitigerende of compenserende maatregel, als negatieve effecten van de alternatieven dat 

noodzakelijk zouden maken.  

 

Potentiële meekoppelkansen zullen in de mogelijke MIRT-Verkenning in beeld gebracht worden. Uitvoering van de 

verkenning kan aanleiding geven tot aanpassingen en aanvullingen. Ook uit de analyse naar ambities en kansen op 

het gebied van duurzaamheid kunnen nieuwe meekoppelkansen naar voren komen. 

 

De volgende potentiële meekoppelkansen zijn al in beeld:  

• Reeds overeengekomen maatregelen voor Korte Termijn Aanpak ook voor de langere termijn inzetten. 

• Te nemen maatregelen vallen samen met vervanging, renovatie en/of Beheer & Onderhoud. 

• Meerwaarde vanuit koppelen Verkenningsmaatregelen met maatregelen, zoals opgenomen in Provinciale 

Mobiliteitsvisie en/of Gemeentelijke visie SRSRSB en/of Minder Hinder en/of bereikbaarheid USP. Het gaat 

hierbij in eerste instantie om de al overeengekomen maatregelen. 
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3.4 Beoordelingskader 

In de MIRT-verkenning worden verschillende oplossingsrichtingen naast elkaar gezet en uitgewerkt. De 

oplossingsrichtingen worden ‘gezeefd’ om te komen tot een combinatie van maatregelen (voorkeursoplossing), 

inclusief de fasering er naar toe. De oplossingsrichtingen moet enerzijds voldoende oplossend vermogen hebben en 

uitvoerbaar zijn vóór knelpunten zich gaan voordoen. Voor de verbinding MKUC-USP is dit vanaf 2025. Anderzijds 

passen de oplossingsrichtingen ook binnen een robuuste lange termijnoplossing (2040). Het beoordelen vindt plaats 

aan de hand van een beoordelingskader dat voor de verkenning wordt ontwikkeld. Het beoordelingskader volgt uit 

de opgave van het project enerzijds en uit bijvoorbeeld relevante beleidsdocumenten anderzijds. 

 

In onderstaande tabel is een eerste, voorlopige operationalisering gegeven van de aspecten van het 

afwegingskader. Bij de start van het programma zal een nulmeting worden uitgevoerd en zal een verdere uitwerking 

en invulling worden gegeven van de indicatoren en targets. Deze eerste uitwerking van het afwegingskader is als 

bijlage opgenomen in het in het BO-MIRT (juni 2018) vastgestelde Programmaplan. 

 

 

Figuur 12. Eerste uitwerking van het afwegingskader (bron: Programmaplan U Ned). 
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4.1 Rijk en regio werken samen aan de verkenning 

Het Programma U Ned organiseert zijn activiteiten vanuit drie programmalijnen. Elke programmalijn staat voor een 

integrale opgave die een aanpak vraagt voor de korte, middellange en lange termijn. Vanuit de drie programmalijnen 

samen wordt gewerkt aan een toekomstbeeld dat wordt vertaald in het Ontwikkelpad MRU. De programmalijnen zijn:  

1. Slim benutten van bestaande locaties, knopen en netwerken in stad en regio;  

2. Nieuwe locatie- en netwerkkeuzes voor een grootstedelijke schaalsprong in verstedelijking én mobiliteit;.  

3. Multimodale doorontwikkeling van de (inter)nationale knooppuntfunctie van Utrecht in relatie met de 

doorontwikkeling van toplocaties voor de internationale concurrentiepositie. 

De (mogelijke) MIRT-Verkenning valt onder/binnen Programmalijn 3. De Governance is weergegeven in 

onderstaande figuur. 

 

Figuur 13. Governance van het Programma U Ned. 

De verantwoordelijkheid en het trekkerschap voor de (mogelijke) MIRT-verkenning berust namens het Rijk bij het 

Directoraat-Generaal Mobiliteit (DGMo) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Regionale partijen 

(provincie en gemeente) en vervoerders (bus, tram, spoor) hebben een belangrijke rol als kennisleverancier. IenW 

(DGMo) functioneert samen met de regionale partners via de Programmaraad als opdrachtgever. 

 

De Programmadirecteur U Ned fungeert als opdrachtnemer. De projectgroep MIRT-Verkenning Verbeterde OV-

Verbinding MKUC-USP voert de verkenning uit (mocht het daartoe komen). Omdat Rijk en regio samen aan de 

verkenning werken, zijn de regionale partijen (provincie Utrecht, gemeente Utrecht) lid van de projectgroep. De 

overige stakeholders, zoals NS, ProRail, Syntus en U10 zijn vooralsnog gedacht binnen de Raad van Advies. De 

projectgroep rapporteert aan het Programmateam. Het Programmateam heeft als belangrijkste taak het meedenken, 

meewerken en afstemmen met de projectgroep. In de het programmateam kunnen ook discussies plaatsvinden 

vanuit de belangen van de betrokken partijen. Daarnaast heeft het programmateam de taak de vergaderingen van 

de Programmaraad voor te bereiden.   

  

De Programmaraad U Ned adviseert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het te nemen 

voorkeursalternatief. Aan het eind van de MIRT-Verkenning beslist de Minister uiteindelijk welk voorkeursbesluit zij 

naar de Tweede Kamer stuurt. De Programmaraad U Ned bestaat uit bestuurders vanuit de volgende partijen: 

• Provincie Utrecht; 

• Gemeente Utrecht; 

• Vertegenwoordiging uit de metropoolregio Utrecht; 

• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/ RWS; 

• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;  

• Ministerie van Economisch Zaken en Klimaat; 

4 Betrokken partijen 
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• Voorzitter Raad van Advies16. 

4.2 Participatieproces: belangrijke bouwsteen 

Voor een succesvolle verkenning is, naast een solide projectorganisatie en afstemming met aanpalende projecten, 

de samenwerking met stakeholders onontbeerlijk. Om de verkenning als project goed te laten functioneren, is het 

belangrijk stakeholders in de juiste rol te betrekken. Het uitgangspunt daarbij is onderscheid maken in de rollen 

meeweten, meedenken, meewerken en meebeslissen. Zowel overheden, publieke en maatschappelijke 

organisaties, alsook direct belanghebbenden, waaronder bewoners en bedrijven in de directe omgeving van het 

MKUC, USP en langs de verbinding ertussen, zullen gedurende de verkenning en in de fases daarna worden 

betrokken. 

 

In de Verkenning worden door middel van een gedetailleerde stakeholderanalyse in beeld gebracht. Hierbij wordt 

vooralsnog een onderscheid gemaakt in stakeholders en shareholders: 

• Shareholders (binnen U Ned organisatie) en 

• Stakeholders (buiten U Ned), zoals spoorsector, fietsersbond, werkgevers van U15, USP partners (waaronder 

de onderwijssector) en de U10. 

De stakeholdersanalyse vormt input voor de participatieaanpak (wie wordt betrokken op welk moment en waarvoor). 

De participatieaanpak dient in de (mogelijke) verkenning verder te worden uitgewerkt in een participatieplan. 

                                                           

16  De Raad van Advies bestaat uit partners die niet substantieel (financiële) middelen bijdragen aan het programma, maar wel belangen, 

kennis en/of informatie inbrengen voor de besluitvorming. Deze Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd adviseren over de scope en 

de besluiten van het programma. 
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5.1 Vier fasen in MIRT-Verkenning: start, analyse, beoordeling, besluitvorming 

De aanpak sluit aan bij het MIRT-spelregelkader17. Het MIRT-spelregelkader gaat 

ervan uit dat er bij projecten via een getrechterde en gefaseerde besluitvorming op 

verantwoorde, transparante en beheerste wijze naar een eindresultaat wordt gewerkt. 

De MIRT-Verkenningsfase kent vervolgens vier deelfasen/-stappen: 

• Startfase; 

• Analysefase; 

• Beoordelingsfase; 

• Besluitvormingsfase. 

De crux is om het onderzoek in de verkenning te richten op de te bereiken doelen en 

onderscheidend vermogen: niet gedetailleerder dan nodig is voor deze fase. 

 

Startfase 

Het Startdocument is opgesteld als onderlegger voor de besluitvorming over een Startbeslissing van de MIRT-

Verkenning ‘Verbeterde OV-verbinding MKUC-USP/De Uithof. De in de uiteindelijk genomen Startbeslissing 

geformuleerde opgaven worden verder aangescherpt en onderbouwd op basis van de informatie uit diverse eerder 

uitgevoerde onderzoeken. Daarnaast zullen onder andere de oplossingsrichtingen en het beoordelingskader nader 

worden uitgewerkt. Tenslotte worden de benodigde effectenonderzoeken voorbereid. 

      

Figuur 14. Onderdelen MIRT-Verkenning. Startfase (links) en Analysefase (rechts). 

Analysefase 

Tijdens deze fase van de MIRT-Verkenning worden de oplossingsrichtingen uitgewerkt in kansrijke alternatieven. Bij 

het ontwikkelen van de kansrijke alternatieven zal de kennis van eindgebruikers, omgevingspartijen en de markt 

zoveel mogelijk worden betrokken. De alternatieven worden voorzien van (expert)beoordeling op hoofdlijnen. 

Resultaat van deze fase is een beperkt aantal kansrijke alternatieven voor de lange termijn, die worden vastgelegd 

in de notitie kansrijke oplossingsrichtingen. Dit resulteert in een bestuurlijk afgestemde keuze voor de meest 

kansrijke oplossingsrichtingen: ‘zeef 1’. Meestal zullen drie (twee tot vijf) (combinaties van) alternatieven worden 

gekozen. Het is van belang dat de motivatie van de keuze goed wordt vastgelegd (dit betreft zowel de keuze voor de 

kansrijke oplossingsrichtingen, als de afgevallen oplossingsrichtingen). 

                                                           

17 Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), d.d. november 2016. 

5 Aanpak 
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Beoordelingsfase 

In deze fase van de MIRT-Verkenning worden de effecten van de kansrijke oplossingsrichtingen in beeld gebracht 

om te komen tot de selectie van een voorkeursalternatief. Doel van deze fase is het leveren van objectieve 

beslisinformatie op basis waarvan in de volgende fase een voorkeursbeslissing genomen kan worden. Bij deze ‘zeef 

2’ wordt gebruik gemaakt van instrumenten als kosten/batenanalyse. 

 

…  

Figuur 15. Onderdelen MIRT-Verkenning: Beoordelingsfase (links) en besluitvormingsfase (rechts). 

Besluitvormingsfase 

De laatste fase van de MIRT-Verkenning is gericht op het samenbrengen van de informatie uit de verkenning, ter 

voorbereiding op de vaststelling (door de Minister van I&W) van een voorkeursbeslissing (bestuurlijke verankering). 

In deze fase wordt onder andere het eindrapport van de Verkenning opgesteld. Hierop volgt een 

bestuursovereenkomst, na consultatie van stakeholders/omgeving. 
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5.2 Planning 

De MIRT-verkenningsfase kent een tijdsperiode van 3 maanden tot maximaal 2 jaar. De periode kan verdeeld 

worden over de:  

• Startfase (opstart en probleemanalyse): 4 maanden 

• Analytische fase (genereren oplossingsrichtingen + zeef 1): 8 maanden 

• Beoordelingsfase (beoordelen en selecteren, zeef 2): 8 maanden 

• Besluitvormingsfase (voorkeursalternatief): 4 maanden 

De duur van elk van de fases is indicatief. Hiermee kan geschoven worden afhankelijk van de omvang van de 

opgave. Belangrijk is of bij het bepalen van een nieuw tijdsbestek de gewenste kwaliteit nog steeds geleverd kan 

worden. 

5.3 Verduurzaming MIRT 

In het kader van de vernieuwing van het MIRT is een voorstel opgesteld om ‘duurzaamheid’ beter te verankeren in 

het MIRT. Integratie van duurzaamheid in het MIRT is ook een kansrijk middel om concreet actie te ondernemen om 

eigen beleidsdoelen, Europese verplichtingen en mondiale afspraken op het gebied van duurzaamheid te realiseren.  

 

Het Rijk (IenW) heeft ter ondersteuning de Omgevingswijzer ontwikkeld18. De Omgevingswijzer helpt om op 

systematische wijze de duurzaamheid van opgaves en projecten inzichtelijk te maken. Hierbij komen zowel sociale 

(People), ecologische (Planet) als economische (Profit) duurzaamheid aan bod. Ieder van de drie aspecten is 

verdeeld in vier thema’s (zie onderstaande figuur). De Omgevingswijzer is daarmee opgebouwd uit een ‘wiel’ waarin 

in totaal twaalf thema’s een gelijkwaardige plek hebben. De Omgevingswijzer kan voor verschillende doeleinden 

toegepast worden:  

• Als checklist om alle facetten van duurzaamheid aan bod te laten komen;  

• Als vergelijkend instrument voor verschillende oplossingsrichtingen;  

• Voor beoordeling van de consistentie van duurzaamheidsambities gedurende de voortgang in verschillende 

projectfases.  

In de mogelijke MIRT-Verkenning wordt de Omgevingswijzer gebruikt om scores van oplossingsrichtingen op de 

belangrijkste meekoppelkansen in beeld te krijgen (zeef 1). 

 

Figuur 16. Sociale, ecologische en economische duurzaamheid als onderdeel van de Omgevingswijzer. 

                                                           

18 Handleiding Omgevingswijzer, versie december 2014. 
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Op de rijksbegroting zijn nog geen financiële middelen gereserveerd voor de MIRT-Verkenning Multimodale Knoop 

Utrecht Centraal – Utrecht Science Park. Conform de vernieuwde MIRT-spelregels moet zicht zijn op financiering 

van tenminste 75% van de globaal geschatte kosten van de bijdrage aan de gedefinieerde oplossingsrichtingen. 

 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 zijn tijdens de Pré-verkenning de clusters van oplossingen voorzien van een 

kosteninschatting. Deze schattingen kennen nog een grote onzekerheidsmarge. In de onderstaande tabel zijn deze 

schattingen opgenomen. Daarbinnen zijn de belangrijkste (grootste/duurste) onderdelen aangegeven. De 

schattingen zijn tot stand gekomen door gebruik te maken van binnen de regio beschikbare informatie. Nadrukkelijk 

geldt dat in deze fase nog geen ontwerpen zijn gemaakt en dus dat gedetailleerde kostenramingen (SSK-ramingen) 

ontbreken. Verder geldt dat de bedragen niet zondermeer kunnen worden opgeteld. Dit hangt af van de meest 

effectieve pakketten/combinaties van oplossingsrichtingen en de verdere uitwerking, zoals deze uit de MIRT-

Verkenning voortkomen.  

 

Pakket oplossingsrichtingen Globale kosteninschatting (investeringskosten excl. BTW) 

0. Nul alternatief - 

1. Vraagbeïnvloeding Ordegrootte € 25-35 mln. Belangrijkste elementen zijn doelgroepenaanpak, 

realisatie P+R-terreinen op afstand van USP langs HOV-assen, spreiding 

vergadermomenten/collegetijden en introductie MaaS.  

Wanneer daarnaast gekozen wordt voor het autoluw maken van het 

USP/De Uithof is uitplaatsing van parkeercapaciteit noodzakelijk (nieuwe 

garages, € 50-100 mln). 

2. Korte Termijn Aanpak 

doorzetten 

Nader te bepalen19 

3. Capaciteitsvergroting Uithoflijn Ordegrootte € 185 mln (exclusief exploitatie en beheer). Belangrijkste 

elementen zijn: Aanleg van vrije kruisingen tram met overig verkeer, aanleg 

vrije busbaan, uitbreiding keervoorziening, aanpassing beveiliging en 

vergroten transfer (trap)capaciteit Uithoflijn. 

4. Verbetering functioneren 

binnenstadsas 

Ordegrootte € 200 mln (exclusief exploitatie en beheer). Belangrijkste 

elementen zijn: Verlenging Uithoflijn naar Mooi Zeist, verbeteren busroutes 

(meer tangent, minder radiaal), verbetering fietsroutes en aanleg P+R bij 

eindpunt Mooi Zeist. 

5. Verbeteren gebruik 

RandstadSpoorstations/ reizen 

via ‘voorstad’-stations 

Ordegrootte € 75-160 mln voor Bilthoven of Overvecht, € 65-110 mln voor 

Lunetten en € 110-160 mln voor Bunnik/Koningsweg. Belangrijkste 

elementen zijn: realisering IC-haltering op betreffende station (incl. 

spooraanpassingen), realisering HOV-route vanaf station naar USP en 

verbetering fietsroutes. 

6. Bereikbaarheid USP (OV- en 

Fiets) vanuit omliggende 

gemeenten 

Ordegrootte 50-100 mln. Belangrijkste elementen zijn: Verbeteren van 

snel/doorfietsroutes vanuit omliggende gemeenten naar USP, het 

verbeteren en uitbreiden van de stallingscapaciteit. 

7. Functiemenging rondom 

knooppunten en USP 

Nader te bepalen (relatie met MIRT-Onderzoek) 

8. Fiets als modaliteit (spreiden 

van fietsstromen), inclusief 

stallingscapaciteit 

Ordegrootte € 60-80 mln. Belangrijkste elementen zijn: de aanleg van 

parallelle fietsroutes oost-west om MKUC heen naar USP (inclusief 

kruisingen) en het optimaliseren en uitbreiden van stallingscapaciteit. 

9. Verbeteren binnenstedelijke Ordegrootte € 500 mln. Belangrijkste elementen zijn: de aanleg van HOV-

                                                           

19 Voor de eerste tranche 2018-2019 hebben Rijk en regio op basis van een 50-50 verdeling gezamenlijk € 15 miljoen beschikbaar gesteld 

(inclusief BTW) voor de financiering.  

6 Financiën 
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Pakket oplossingsrichtingen Globale kosteninschatting (investeringskosten excl. BTW) 

doorstroming  banen, het ontvlechten van multimodale stedelijke kruispunten, P+R aan de 

randen van de stad en het versnellen van de SUNIJ-lijn. 

 

Op basis van bovenstaande tabel en de geschetste keuzes en samenhang in paragraaf 3.2 is minimaal een 

verwachte budgetindicatie in te schatten van € 300 – 500 mln voor elk van de ontwikkelperspectieven 

‘Capaciteitsuitbreiding bestaand systeem’ of ‘Alternatieve routes en reismogelijkheden’ (naast de benodigde 

middelen voor ‘No Regret/Vraagbeïnvloeding’. 

 

In de MIRT-Verkenning wordt bij het vaststellen van de voorkeursbeslissing en het bijbehorende maatregelenpakket 

een taakstellend budget voor de maatregelen vastgesteld. Op basis van afspraken in een dan te sluiten 

bestuursovereenkomst is het hierbij mogelijk dat bestuurlijke partners en/of private partijen financieel bijdragen aan 

de maatregelen. 

 

In de verkenning zal onderzocht worden hoe met zo groot mogelijk kosteneffectiviteit maximale waarde kan worden 

gecreëerd (probleemoplossend vermogen, kosteneffectief). Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de 

investeringskosten, maar ook naar de kosten op het gebied van beheer en onderhoud (‘Life Cycle Costing’-

benadering). Daarnaast worden ook economische, ruimtelijke en leefbaarheidseffecten zoveel als mogelijk 

gemonetariseerd. Normaliter moeten de kosten van oplossingsrichtingen inpasbaar zijn binnen de financiële kaders 

en moeten bij voorkeur ruim daarbinnen vallen. 
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Om te komen tot een goede stapsgewijze afweging van alternatieven, wordt in de verkenning gebruik gemaakt van 

het Nederlandse MIRT-spelregelkader. In dit startdocument, ter afronding van de pré-verkenning, wordt reeds 

begonnen met een scope afbakening van oplossingsrichtingen. In het BO-MIRT van het najaar 2018 wordt besloten 

over de daadwerkelijke start van een (MIRT-)Verkenning. Voor het opstarten van een verkenning is het van belang 

het eigenaarschap of trekkerschap vast te stellen en hierbij ook een voorstel te bespreken voor de verdeling van 

rollen, taken en bevoegdheden in de Verkenning (wie beslist waarover en wanneer?). 

 

In een (mogelijke) MIRT-Verkenning worden de genoemde oplossingsrichtingen verder uitgewerkt en wordt met 

gebruikmaking van het beoordelingskader gekomen tot een eerste (kwalitatieve) selectie van kansrijke 

oplossingsrichtingen (zeef 1). Hierbij worden dan ook de laatste ontwikkelingen betrokken in belangrijke 

raakvlakprojecten, zoals in OV Toekomstbeeld. In de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen wordt, als onderdeel van 

de daadwerkelijke verkenning, een voorstel voor de selectie uitgewerkt (om zo het ‘kaf van het koren’ te scheiden). 

Vervolgens worden overblijvende alternatieven verder uitgewerkt om met behulp van een kwantitatieve beoordeling 

(zeef 2) uiteindelijk te komen tot de selectie van het voorkeursalternatief. 

 

Aandachtspunt is ook het maken van afspraken over de geïdentificeerde knelpunten die geen onderdeel vormen van 

de mogelijke MIRT-Verkenning: 

• Het oplossen van het knelpunt ‘Te volle intercity’s’: Dit knelpunt wordt meegenomen in de netwerkuitwerking 

van OV Toekomstbeeld. 

• Het oplossen van het knelpunt ‘Perron 5’: Dit knelpunt wordt opgepakt via het uit te voeren 

capaciteitsvergrotingsplan (door ProRail) en het monitoren van de overige perrons. 

• Het oplossen van knelpunten rondom stijgpunten (trein), stationshal en looproutes door middel van het 

monitoren van loopstromen (apart te beleggen binnen U Ned programma). Met behulp van monitoring kan 

vroegtijdig gesignaleerd worden of er een knelpunt ontstaat omdat er nu (nog) onvoldoende informatie is. 

 

In de besluitvorming over een (mogelijke) verkenning moet nadrukkelijk de aansluiting op de Korte Termijn Aanpak, 

Toekomstbeeld OV en het MIRT-Onderzoek ‘Wonen-Werken-Bereikbaarheid’ worden meegenomen. 

7 Besluitvorming 
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Afkorting Verklaring 

MKUC Multimodale Knoop Utrecht Centraal 

USP Utrecht Science Park 

MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport 

BO Bestuurlijk Overleg 

NMCA Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 

GUO Gebiedsverkenning Utrecht-Oost 

IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

EZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

KTA Korte Termijn Aanpak 

MRU Metropool Regio Utrecht 
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