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1.1 Aanleiding 

In een eerste fase van het MIRT Onderzoek Metropoolregio Utrecht is gewerkt met een aantal 
verstedelijkingsmodellen die met behulp van een boordelingskader met elkaar zijn vergeleken. In november 2019  
zijn uit deze eerste verkenning 7 inzichten geformuleerd: 
1. De regionale én nationale mobiliteitssystemen staan zonder de veronderstelde verstedelijkingsopgave op de 

middellange termijn al onder hoge druk 
2. Generieke mobiliteitsmaatregelen hebben potentie 
3. Het doorontwikkelen van knopen is een kansrijke koers 
4. Groei kleine kernen voor vitaliteit 
5. Kwaliteitsimpuls Nieuwe Hollandse Waterlinie goed voor vestigingsklimaat 
6. Ontwikkeling van de A12-zone kan veel opleveren, maar is complex 
7. Grootschalige infrastructurele maatregelen kunnen effectief zijn voor de opgave in de regio. 
 
Op basis van deze inzichten is in de periode van december 2019 tot en met jun 2020 verder gewerkt in een aantal 
denkstappen: 
Denkstap 0: Planvoorraad tot 2030  
Denkstap 1: Benutten verstedelijking bij bestaande infrastructuur 
Denkstap 2: Aanpassen bestaande verstedelijking en infrastructuur 
Denkstap 3: Nieuwe verstedelijking en infrastructuur 
 
In denkstap 3 is een aantal ‘focusgebieden’ verkend met een ‘lage’ en ‘hoge’ verstedelijking en verschillende 
pakketten aan infrastructuur en mobiliteit. Deze focusgebieden zijn met het beoordelingskader dat in een eerdere 
fase van het MIRT onderzoek is vastgesteld op hoofdlijnen beoordeeld. Daarnaast zijn van verschillende 
mobilteitspakketten mini-Maatschappelijke Kosten-batenanalyses (mini-MKBA’s) gemaakt. In dit rapport doen we 
verslag van de beoordeling van de focusgebieden en de mini-MKBA’s.  

1.2 Doel en werkwijze 

In eerste instantie waren de mini-MKBA’s in deze fase bedoeld om te kijken of op basis van globale inzichten al een 
schifting mogelijk zou zijn. Zijn er in deze fase al gebieden en vooral mobiliteitsmaatregelen waarvan we op grond 
van een eerste beeld van de kosteneffectiviteit kunnen zeggen of ze kansrijk zijn of juist niet? Door het 
aggregatieniveau van de gekozen pakketten/focusgebieden zijn bepaalde voor- en nadelen van gebieden en 
mobiliteitspakketten in beeld gebracht, maar uitspraken over specifieke bouwstenen zijn nog niet mogelijk. Het 
modelinstrumentarium is echter wel zodanig verder ontwikkeld dat individuele maatregelen in een vervolg snel 
kunnen worden beoordeeld. 
 
Het beoordelingskader is gebruikt om bijdrage van de ontwikkelingen in focusgebieden (woningbouw, 
arbeidsplaatsen, mobiliteitsmaatregelen) aan de gestelde beleidsdoelen te duiden. Daarbij is gebruik gemaakt van 
de eerdere ervaringen en vooral kwalitatieve invulling die in de voorgaande fase is gedaan op een aantal 
verstedelijkingsmodellen. Daarnaast is op een aantal indicatoren gebruik gemaakt van verkeersmodelmatige 
berekeningen en zijn kwantitatieve scores toegevoegd. Daarbij dient opgemerkt dat deze binnen een zeer korte 
doorlooptijd zijn verwerkt. De beoordeling heeft daarmee een schetsmatig karakter.  
 
Naast het invullen van het beoordelingskader is voor een aantal focusgebiedspeficieke mobiliteitspakketten gekeken 
wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van het toevoegen van deze pakketten. Er is gewerkt met globale 
verkeerscijfers en kostenramingen en ook hier geldt dat sprake is geweest van een zeer korte doorlooptijd. Vandaar 
de kwalificatie mini-MKBA.  
 

1 Inleiding 
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Bij de beoordeling en mini-MKBA’s is gebruik gemaakt van de volgende inputs:  
• Verstedelijking in deelgebieden (in overleg met de regio)  
• Globale grondexploitaties (GREX)  
• Globale kostenschattingen van de infrastructuur  
• Effecten mobiliteit (verkeersmodel) 
• Analyse van effecten leefomgeving (o.a. op basis van verkeersmodel) 
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De focusgebieden zijn mogelijke windrichtingen waarin de regio zich verder zou kunnen ontwikkelen. Vanuit de 
inzichten uit de voorgaande fasen van het MIRT-onderzoek en het ontwikkelpotentieel op de knopen is eerst 
gekeken wat er op de verschillende plekken al gepland is en wat er (in theorie) mogelijk is. Dit is gedaan aan de 
hand van een aantal denkstappen: 
• Denkstap 0: Planvoorraad tot 2030  
• Denkstap 1: Benutten verstedelijking bij bestaande infrastructuur 
• Denkstap 2: Aanpassen bestaande verstedelijking en infrastructuur 
• Denkstap 3: Nieuwe verstedelijking en infrastructuur 

2.1 Potentie van benutten en aanpassen (denkstap 0, 1, 2)  

Denkstap nul is een projectie van de planvoorraad tot 2030. Er worden 67.000 woningen gebouwd tussen 2015 en 
2030.  
 
In denkstap 1 is verkend wat de maximaal theoretische potentie van verstedelijking bij bestaande knopen is. Daarbij 
is onderscheid gemaakt naar binnenstedelijke en buitenstedelijke locaties. Vervolgens heeft een reality-check 
plaatsgevonden, waarna de inschatting dat een aanvullende 32.500 woningen mogelijk, in combinatie met 17.200 
arbeidsplaatsen 
 

 
 
In denkstap 2 is verder verkend welke mogelijkheden het aanpassen van de bestaande verstedelijking en 
infrastructuur rond de knopen biedt. Na een reality check en een check op de waarschijnlijkheid van de 
mogelijkheden van het verhogen van de netwerkwaarde is de inschatting dat er op deze wijze een aanvullende 
29.600 woningen en 15.600 arbeidsplaatsen kunnen worden gerealiseerd. 
 
 
 
 
 

2 Opbouw focusgebieden 
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2.2 Nieuwe verstedelijking en infrastructuur in de focusgebieden (denkstap 3) 

Een mogelijke verdere verstedelijking is gezocht in ‘focusgebieden’ aan de noord-, oost- en zuidzijde van de regio. 
Hier is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een 37.000 woningen te realiseren (ontwikkeling ‘Laag’) en wat 
de potentie is om in dezelfde richting door te ontwikkelen (ontwikkeling ‘Hoog’).  
 
Bij de verkenning van de huidige en toekomstige mobiliteitsknelpunten is een pakket aan kansrijke maatregelen 
uitgewerkt die onderdeel vormen van alle drie de focusgebieden. Daarbij gaat het om een aantal generieke 
maatregelen als prijsbeleid (een cordonheffing), parkeerbeleid en non-stop fietsroutes, maar ook om een aantal 
specifieke OV-maatregelen. Het gaat om:  
• IC Maastricht - Alkmaar via Lunetten 
• ICE / IC+ (Frankfurt-)Arnhem - Schiphol 
• IC Nijmegen-Schiphol via Driebergen-Zeist 
• IC Almere - Utrecht CS via Utrecht Overvecht 
• Sprinter Hoofddorp - Utrecht CS via Utrecht Overvecht 
• Sprinter Almere - Utrecht CS via Hollandse Rading en Overvecht 
• Sprinter Houten-Castellum - Woerden via Utrecht CS 
• Sprinter Amsterdam - Rotterdam via Woerden 
• Sprinter Amsterdam - Rotterdam via Woerden 4x 
• Sprinter Den Haag - Utrecht - Houten 
• Sneltram CS – Westraven 
• HOV Leidsche Rijn - Papendorp - Westraven 

2.2.1 Focusgebied Noord 
In focusgebied Noord wordt de ontwikkeling geconcentreerd langs de bestaande infrastructuur richting Amsterdam. 
Daarbij is de verwachting dat hier op langere termijn (ontwikkeling Hoog) 68.800 woningen zijn te realiseren. Om 
deze ontwikkelingen (Laag en Hoog) mogelijk te maken is uitgegaan van het volgende aanvullende 
mobiliteitspakket:  
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• Sprinter Breukelen – Lage Weide - Driebergen-Zeist 
• Sprinter Sloterdijk - Veenendaal via Lage Weide 
• HOV Overvecht - Zullen - Leidsche Rijn - P&R Reijerscop 
 
Daarnaast is onderzocht wat het mogelijke effect is van een pakket van een aantal specials. Deze zijn alleen 
doorgerekend bij ontwikkeling ‘Hoog’. Het gaat om: 
• S-bahn: 6 x .. - Bijlmer - Loenersloot - Breukelen - Maarssen - Lage Weide - Zuilen - Overvecht - Rijnsweerd - 

USP 
• S-bahn: 6 x .. - Bijlmer - Loenersloot - Breukelen - Maarssen - Lage Weide - Zuilen - Leidsche Rijn - Terwijde - 

Vleuten/de Meern 
• N201 (100 km/uur en ongehinderde afwikkeling op de aansluitingen) 
• A2 Bypass 
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2.2.2 Focusgebied Oost 
In focusgebied Oost is de verdere verstedelijking gezocht in de richting van de Heuvelrug. De verwachting is dat hier 
op langere termijn (ontwikkeling Hoog) 70.000 woningen zijn te realiseren. Om deze ontwikkelingen (Laag en Hoog) 
mogelijk te maken is uitgegaan van het volgende aanvullende mobiliteitspakket:  
• IC Nijmegen - Schiphol via De Klomp, Koningsweg, Utrecht CS 
• IC Schiphol-Venlo via Lunetten 
• IC Schiphol - Nijmegen via Utrecht CS, Koningsweg, De Klomp 
• Sprinter Breukelen - Koningsweg - Driebergen-Zeist  
• Sprinter Sloterdijk - Veenendaal via Koningsweg 
• IC Den Haag - Deventer via Utrecht Overvecht 
• IC Den Haag - Enschede via Utrecht Overvecht 
• HOV Hollandse Rading P&R - USP 
• HOV Bilthoven - USP - Bunnik P&R - Houten - Nieuwegein 
• Tram USP - Zeist 
• HOV Amersfoort - Soesterberg - USP - Lunetten - Westraven 
• HOV Overvecht - Rijnsweerd - USP 
 
Bij dit focusgebied zijn daarnaast de effecten van het volgende pakket specials onderzocht (weer alleen in 
combinatie met Hoog):  
• Doortrekken tram USP - Zeist – Amersfoort 
• S-Bahn Hilversum - Hollandse Rading (P+R) - Rijnsweerd 
• S-Bahn Hilversum - Voordorp - Rijnsweerd - USP  
• N227 (verkennen effect van 100 km/uur en ongehinderde afwikkeling op de aansluitingen) 
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2.2.3 Focusgebied Zuid 
In focusgebied Zuid is de brede A12-zone het gebied waar de verdere verstedelijking plaatsvindt. De verwachting is 
dat hier op langere termijn (ontwikkeling Hoog) ruim 130.000 woningen zijn te realiseren, dus meer dan in Noord of 
Oost. Om deze ontwikkelingen (Laag en Hoog) mogelijk te maken is uitgegaan van het volgende aanvullende 
mobiliteitspakket:  
• IC Nijmegen - Schiphol via De Klomp, Koningsweg, Utrecht CS 
• IC Schiphol - Venlo via Lunetten 
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• IC Schiphol - Nijmegen via Utrecht CS, Koningsweg, De Klomp 
• Sprinter Leiden - Woerden-Molenvliet - Utrecht CS 
• HOV Driebergen-Zeist - Westraven - Woerden - Molenvliet P&R 
• HOV Reijerscop P&R - De Meern P&R – Westraven 
 
Bij dit focusgebied zijn daarnaast de effecten van het volgende pakket specials onderzocht (weer alleen in 
combinatie met Hoog):  
• A2 Bypass 
• N227 (100 km/uur en ongehinderde afwikkeling op de aansluitingen) 
• A12 parallelstructuur 
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3.1 Inleiding 

Het beoordelingskader voor het MIRT Onderzoek dat in de voorgaande fase met input van verschillende partijen tot 
stand is gekomen is samengevat in onderstaande tabel. 
 

 

Hoofddoel Subdoelen Kernindicatoren
Bevorderen gezonde leefs t ijl Fietsgeb ruik

Geluid

Emiss ies  luchtverontreinig ing

Verkeersveiligheid

Kansen voo r klimaatadap tat ie; o .a. beperken 
wateroverlas t , waterveiligheid  en hit tes tress

Kansen voo r klimaatadap tat ie

CO2-emiss ies  verkeer  

Kansen voo r energ ietrans it ie

Bruto  Reg ionaal Product  (BRP)

Aantal arbeid sp laatsen (economische opgave)

Vers terken van het  ves t ig ingsklimaat Vers terking  ves t ig ingsklimaat

Gerealiseerde woningen b innen de reg io

Reserve-p lancapaciteit

Zicht  op  vo ldoende d ivers iteit  woonmilieus  (kwaliteit ) Zicht  op  vo ldoende d ivers iteit  woonmilieus  

Toegang  to t  voo rzieningen verbeteren vanuit  
woongeb ieden 

Nab ijheid  s tedelijke centra (%  woningen b innen 3km 
van centra) 

Toegang  to t  werk verg ro ten vanuit  woongeb ieden Gemiddelde woon-werk reis t ijd  per modaliteit

Verhogen van de ruimtelijke kwaliteit  van het  s tedelijk 
geb ied  

Kansen verhog ing  ruimtelijke kwaliteit  s tedelijk geb ied  

Verhogen van de ruimtelijke kwaliteit  van het  landelijk 
geb ied  

Kansen verhog ing  ruimtelijke kwaliteit  landelijk geb ied  

Behouden vers terken van de intrins ieke natuurwaarden Kansen voo r natuur

Behouden en vers terken van de cultuurhis to rische 
waarden 

Kansen voo r landschap  

Ruimtebes lag  g roen

Bereikbaarheid  in reis t ijd som to taal per modaliteit , 
lokaal, reg ionaal en doo rgaand  verkeer

Aantal woningen nab ij bes taande OV-knopen (met 
res tcapaciteit )

Bereikbaarheid  van arbeid sp laatsen per modaliteit
          fiets /OV
          auto

Impact   op  NMCA knelpunten

Ontlas ten Utrecht  Centraal

Vers terken robuus theid  infras tructuurnetwerken  Vers terken robuus theid  infras tructuurnetwerken

Verg ro ten van reizigerscomfo rt , betrouwbaarheid  en 
beleving  

Verg ro ten van reizigerscomfo rt , betrouwbaarheid  en 
beleving

Verg ro ten toegankelijkheid  van het  verkeer- en 
vervoersys teem 

Verg ro ten toegankelijkheid  van het  verkeer- en 
vervoersys teem

Zicht  op  uitvoering  (technische complexiteit , 
d raagvlak, fys ieke inpass ing , jurid isch) 

Uitvoerbaarheid

Mate van adap tiviteit  en toekomstvas theid  Adap tiviteit / flexib iliteit

GREX saldo  (mln Euro )

OV-exp lo itat ie (Euro  o f kwalitat ief)

Inves teringskos ten Inves teringen infras tructuur (Euro )

Beheer en exp lo itat iekos ten , incl. opb rengs ten

B e vo rd e re n van e e n g e z o nd e ,  d uurz ame  e n 
e ne rg ie ke  re g io   

Bevorderen gezonde leefomgeving  (o .a. terugd ringen 
hinder geluid  en emiss ies ) 

Kansen voo r energ ietrans it ie 

Agg lomerat iekracht  verg ro ten

Zicht  op  vo ldoende p lancapaciteit  (kwantiteit )

Vo ldoende capaciteit  infras tructuurnetwerken en 
op lo ss ing  urgente (sys teem) knelpunten (Fiets , Spoo r, 
Stedelijk OV, Transfer, Weg) 

Ec o no mie  ve rs t e rke n: A anjag e n 
e c o no mis c he  g ro e i  van d e  re g io  

V e rs t e d e lijking s o p g ave  f ac i l i t e re n 

R uimt e lijke  kw a lit e it  ve rho g e n 

S limme  e n To e ko ms t vas t e  mo b il it e it  
f ac i l i t e re n 

Haa lb aarhe id  

Ko s t e n e n o p b re ng s t e n ( f inanc ie e l)  

3 Toepassing beoordelingskader  
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3.2 Focusgebied Noord 

 
 

Bevorderen van een gezonde, duurzame en energieke regio   
• De nu gebruikte indicator voor het fietsgebruik (fietskilometers in een ochtendspitsuur in de U16) laat zien dat 

een verdere verstedelijking in focusgebied Noord in Hoog leidt tot een stevige groei van het fietsverkeer. In 
Laag worden een vergelijkbare hoeveelheid kilometers afgelegd als in focusgebied Oost, iets meer dan in Zuid. 
De toenamen bij een verdere verstedelijking in Hoog is relatief sterk. Dat betekent dat er een ruim 
bovengemiddelde toename van het fietsverkeer is, ook een veel sterkere groei dan in de andere twee 
focusgebieden (waarbij in Hoog Zuid nog veel meer inwoners zijn verondersteld. Overigens kan ook meespelen 
dat verplaatsingsafstanden gemiddeld langer zijn. Dan zijn meer afgelegde afstanden nog steeds gezond, maar 
dat zal door veel inwoners toch als onaantrekkelijke worden beschouwd. Specials (extra OV en 
weginfrastructuur) hebben nauwelijks effect op de afgelegde fietskilometers.  

• Emissies lucht nemen in het algemeen toe. Dat komt vooral doordat er meer inwoners en arbeidsplaatsen zijn, 
dus ook meer verplaatsingen. Specifiek voor CO2-emissies is berekend dat deze in Laag door de 
mobiliteitsmaatregelen gelijk kunnen blijven aan de referentie. In Hoog is er een toename van 2%. Specials 
hebben voor emissies weinig effect.  

• Geluid: wonen in stedelijke gebied gaat gepaard met geluidbelasting. In Noord vallen alle toegevoegde 
woningen in categorieën boven de 50 dB. In Laag 32% boven de 60 dB, in Hoog 19%. Het toevoegen van 
nieuwe infrastructuur in de specials heeft een aanvullend negatief effect op de geluidbelasting. Er ontstaan 
namelijk nieuwe geluidbelaste plekken.  

• Verkeersveiligheid is niet beoordeeld. 

Hoofddoel Subdoelen Kernindicatoren Laag Hoog Hoog+specials
Bevorderen gezonde leefs t ijl Fietsgeb ruik (kms *1000) 590 630 630

Geluid 0 -/0 -
Emiss ies  luchtverontreinig ing 100 102 102
Verkeersveiligheid ? ? ?

Kansen voo r klimaatadap tat ie; o .a. beperken 
wateroverlas t , waterveiligheid  en hit tes tress

Kansen voo r klimaatadap tat ie + 0/+ 0/+
CO2-emiss ies  verkeer  100 102 102
Kansen voo r energ ietrans it ie 0/+ 0/+ 0/+0
Bruto  Reg ionaal Product  (BRP) 0/+ + +
Aantal arbeid sp laatsen (economische opgave)                    34.500                    45.600                    45.600 

Vers terken van het  ves t ig ingsklimaat Vers terking  ves t ig ingsklimaat 0/+ + +0
Gerealiseerde woningen b innen de reg io                    37.000                    68.800                    68.800 
Reserve-p lancapaciteit 0 + +

Zicht  op  vo ldoende d ivers iteit  woonmilieus  (kwaliteit ) Zicht  op  vo ldoende d ivers iteit  woonmilieus  0 0 0
Toegang  to t  voo rzieningen verbeteren vanuit  
woongeb ieden 

Nab ijheid  s tedelijke centra (%  woningen b innen 3km van centra) 57% (21.000) 54% (37.000) 54% (37.000)
Toegang  to t  werk verg ro ten vanuit  woongeb ieden Gemiddelde woon-werk reis t ijd  per modaliteit ? ? ?0
Verhogen van de ruimtelijke kwaliteit  van het  s tedelijk 
geb ied  

Kansen verhog ing  ruimtelijke kwaliteit  s tedelijk geb ied  + ++ ++
Verhogen van de ruimtelijke kwaliteit  van het  landelijk 
geb ied  

Kansen verhog ing  ruimtelijke kwaliteit  landelijk geb ied  + 0 0

Behouden vers terken van de intrins ieke natuurwaarden Kansen voo r natuur + + +
Behouden en vers terken van de cultuurhis to rische 
waarden 

Kansen voo r landschap  0 - - - -
Ruimtebes lag  g roen                         150                         500 500                        10560
Bereikbaarheid  in reis t ijd som to taal per modaliteit , lokaal, 
reg ionaal en doo rgaand  verkeer 96% 97% 95%
Aantal woningen nab ij bes taande OV-knopen (met 
res tcapaciteit ) 52%   (19000) 52%   (39500) 52%   (39500)
Bereikbaarheid  van arbeid sp laatsen (*1000) per modaliteit
          fiets /OV                         270                         280                         280 
          auto                         430                         450                         600 
Impact   op  NMCA knelpunten
          spoo r 97% 95% 109%
          auto 101% 106% 99%
Ontlas ten Utrecht  Centraal 100% 104% 98%

Vers terken robuus theid  infras tructuurnetwerken  Vers terken robuus theid  infras tructuurnetwerken 0/+ 0/+ +
Verg ro ten van reizigerscomfo rt , betrouwbaarheid  en 
beleving  

Verg ro ten van reizigerscomfo rt , betrouwbaarheid  en beleving ? ? ?
Verg ro ten toegankelijkheid  van het  verkeer- en 
vervoersys teem 

Verg ro ten toegankelijkheid  van het  verkeer- en vervoersys teem + + +0%
Zicht  op  uitvoering  (technische complexiteit , 
d raagvlak, fys ieke inpass ing , jurid isch) 

Uitvoerbaarheid - - - - -
Mate van adap tiviteit  en toekomstvas theid  Adap tiviteit / flexib iliteit

GREX saldo  (mln Euro )  -1100 à -1700  -1100 à -1800  -1100 à -1800 
OV-exp lo itat ie (Euro  o f kwalitat ief) ? ? ?

Inves teringskos ten Inves teringen infras tructuur (Euro )  -300 à -1000  -300 à -1000  -2200 à -3300 

V e rs t e d e lijking s o p g ave  
f ac i l i t e re n Zicht  op  vo ldoende p lancapaciteit  (kwantiteit )

B e vo rd e re n van e e n g e z o nd e ,  
d uurz ame  e n e ne rg ie ke  re g io   

Bevorderen gezonde leefomgeving  (o .a. terugd ringen 
hinder geluid  en emiss ies ) 

Kansen voo r energ ietrans it ie 

Ec o no mie  ve rs t e rke n: A anjag e n 
e c o no mis c he  g ro e i  van d e  
re g io  

Agglomerat iekracht  verg ro ten

R uimt e lijke  kw a lit e it  ve rho g e n 

S limme  e n To e ko ms t vas t e  
mo b il it e it  f ac i l i t e re n 

Voldoende capaciteit  infras tructuurnetwerken en 
op lo ss ing  urgente (sys teem) knelpunten (Fiets , Spoo r, 
Stedelijk OV, Transfer, Weg) 

Haalb aarhe id  

Ko s t e n e n o p b re ng s t e n 
( f inanc ie e l)  Beheer en exp lo itat iekos ten , incl. opb rengs ten
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• De kansen voor klimaatadaptatie (wateroverlast, overstroming, hittestress en droogte) zijn niet specifiek 
beoordeeld voor de focusgebieden. Er is aangesloten bij de beoordeling die in de voorgaande fase van het 
project is gegeven aan het ‘Vitale knopen’ model, dat relatief goed scoorde op de spreiding van risico’s voor 
overstroming en mogelijkheden om met hittestress. Bij de Hoge doorontwikkeling wordt dit echter complexer, 
waardoor daar een wat lagere score resulteert. 

• De kansen voor energietransitie worden als beperkt ingeschat. De indicator CO2-emissies is weinigzeggend; de 
toename wordt veroorzaakt door bevolkingsomvang en daardoor meer verplaatsingen. Het energiegebruik van 
woningen scoort ten opzichte van ‘Zuid’ relatief goed, maar de kansen voor energieneutrale woningen zijn juist 
lastiger. De ontwikkelingen in Oost zijn vergelijkbaar met die in Noord. De nabijheid van het Amsterdam 
Rijnkanaal biedt mogelijk kansen voor Thermische Energie uit Oppervlaktewater. 

Economie versterken: Aanjagen economische groei van de regio  
• Regionaal economische indicatoren zijn licht positief. Er worden arbeidsplaatsen toegevoegd, maar deze zijn 

niet onderscheidend in de focusgebieden. Bij hoog wordt er meer toegevoegd. Door de afwijkende aantallen in 
vooral Zuid is er hier wel een kwantitatief verschil.  

• Specifiek voor Noord geldt wel dat er relatief veel sprake is van transformatie (ca 60%). Daarmee is behoud van 
arbeid voor laaggeschoolden in de regio een serieus aandachtspunt. 

Verstedelijkingsopgave faciliteren 
• (Reserve) plancapaciteit is aanwezig in Hoog 
• Diversiteit woonmilieus sluit beperkt aan op de vraag. Volgens onderzoek van Companen is er veel vraag naar 

grondgebonden woningen. Op de stedelijke locaties wordt vooral in hogere dichtheden gebouwd.  
• Het aantal woningen gerealiseerd nabij stedelijke centra is meer dan 50%, neemt relatief af in Hoog, maar in 

absolute zin toe. De toegang tot voorzieningen is daarmee goed.   

Ruimtelijke kwaliteit verhogen 
• De ruimtelijke kwaliteit van het stedelijk gebied draait om aangename stedelijke woonmilieus en voldoende 

massa om draagvlak te creëren voor voorzieningen. De meeste winst valt te halen in gebieden die nu nog 
extensief gebruikt worden of gebieden die een kwaliteitsslag kunnen gebruiken. Met name de gebieden rond de 
acht eredivisie knopen scoren hier goed op. Tussen de verschillende focusgebieden zit geen duidelijk 
onderscheid. De hoge scenario’s scoren beter omdat er simpelweg meer massa in het stedelijk gebied wordt 
gecreëerd. 

• De ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied gaat met name om de kernen en structuren buiten Groot Utrecht. 
Belangrijke aspecten zijn toegankelijkheid van het landschap, draagvlak voor voorzieningen en impact op 
karakteristieken van het landelijk gebieden (hier is een raakvlak met indicator ‘Landschap’). In de lage 
scenario’s wordt een klein deel buiten groot Utrecht ontwikkeld. Dit biedt voor de kernen de nodige impulsen om 
de kwaliteit te verbeteren. In de hoge scenario’s landt meer ontwikkeling in deze kernen, wat een positieve 
bijdrage kan leveren. Tegelijkertijd heeft het een negatief effect op de karakteristieken van het landelijk gebied. 
Overall is deze indicator voor hoog nu neutraal gescoord. Specials, vooral de A2 bypass, hebben mogelijk een 
extra negatieve invloed (niet in de score, dit dient nader onderzocht te worden). 

• Er bevinden zich geen ontwikkellocaties in natuurgebieden (zoals NNN, natura 2000, etc). Ook zien wij geen 
ontwikkellocaties die grote impact kunnen hebben op natuurgebieden. Wel biedt ontwikkeling in stedelijk gebied 
kansen om natuurlijke structuren in de stad beter te integreren. Deze kans dient zich in alle modellen voor en is 
niet onderscheidend, maar kan wel positief bedragen. Dit heeft echter vooral met de uitwerking van de projecten 
te maken. Specials, vooral de A2 bypass, hebben een aanvullende negatieve invloed (niet in de score, dit dient 
nader onderzocht te worden) 

• Landschap: bij Noord is een effect te verwachten op de openheid van het Groene Hart in Hoog, vandaar de 
negatieve score Specials, vooral de A2 bypass, hebben mogelijk een aanvullende negatieve invloed (niet in de 
score, dit dient nader onderzocht te worden). 

• Ruimtebeslag groen neemt relatief sterk toe in Hoog. Het totale ruimtebeslag is vergelijkbaar met de geschetste 
ontwikkeling in Oost, maar veel minder dat in Zuid (in Hoog uiteraard door de grote hoeveelheid extra woningen, 
maar juist ook door de grotere inzet op buitenstedelijke locaties).  
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Slimme en Toekomstvaste mobiliteit faciliteren 
• Reistijden nemen af. Ritten worden gemiddeld korter. Ten opzichte van de situatie 2030 zonder de 

focusgebieden zijn reistijden over alle modaliteiten gemiddeld 3% tot 5% korter. De grootste daling is te zien bij 
het toevoegen van de Specials. 

• Het aandeel woningen nabij OV-knopen is ca. 52% in zowel Laag als Hoog. 
• De bereikbaarheid van arbeidsplaatsen per fiets en OV neemt relatief sterk toe in Hoog. Bij Specials is een 

duidelijk effect van de A2 bypass te zien: het aantal banen dat goed per auto bereikbaar is groeit aanzienlijk. 
• Hoog is negatief voor de intensiteiten op de NMCA knelpunten en het ontlasten van Utrecht Centraal. De 

Specials hebben in het algemeen wel een positief effect in het ontlasten van de bestaande knelpunten (met 
uitzondering van NMCA spoor). Overigens is alleen de verandering in de intensiteiten op deze knelpunten als 
gevolg van extra inwoners, arbeidsplaatsen en specifieke mobiliteitsingrepen hier weergegeven. Het effect van 
eventuele capaciteitsuitbreidingen op de knelpunten zelf zit hier dus nog niet in.  

• Vooral de specials zijn goed voor de robuustheid van de netwerken: er worden immers schakels toegevoegd 
aan de netwerken, waardoor verstoringen in het netwerk beter kunnen worden opgevangen (verkeer heeft met 
de nieuwe schakels meer alternatieven).  

• Over reizigerscomfort is met de beschikbare informatie geen uitspraak te doen. 
• De toegankelijkheid van het systeem voor lagere inkomensklassen neemt toe. 

Haalbaarheid, kosten en opbrengsten (financieel)  
• Vanwege relatief veel transformatie en versnipperd eigendom is uitvoerbaarheid complex, in hoog sterker dan in 

laag. 
• Over adaptiviteit en flexibiliteit is met de beschikbare informatie geen uitspraak te doen. 
• De grondexploitatie (GREX) is naar verwachting negatief (de kosten zijn hoger dan opbrengsten). 

Verantwoordelijk hiervoor is de complexe omgeving en daardoor de hoge kosten in bestaand bebouwd gebied. 
• Investeringen in infrastructuur zijn relatief beperkt, specials zorgen voor een aanzienlijke toevoeging. 
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3.3 Focusgebied Oost 

 

Bevorderen van een gezonde, duurzame en energieke regio   
• Er wordt meer gefietst, de ontwikkeling is in Laag vergelijkbaar met Noord. In Hoog blijft deze ontwikkeling wat 

achter bij noord, maar voor op Zuid. Specials zorgen voor een lichte afname: andere modaliteiten (auto, OV) 
zorgen ervoor dat een deel van de fietsers overstapt 

• Emissies lucht nemen in het algemeen toe. Dat komt vooral doordat er meer inwoners en arbeidsplaatsen zijn, 
dus ook meer verplaatsingen. Specifiek voor CO2-emissies is berekend dat deze in Laag door de 
mobiliteitsmaatregelen gelijk kunnen blijven aan de referentie. In Hoog is er een toename van 1%. Specials 
hebben voor emissies weinig effect.  

• Geluid: wonen in stedelijke gebied gaat gepaard met geluidbelasting. In Oost vallen alle woningen in Laag in 
categorieën boven de 50 dB, in Hoog is dat 78%. In Laag 24% boven de 60 dB, in Hoog 12%. Door het 
toevoegen van nieuwe infrastructuur in de specials ontstaat er geluidbelasting op plekken waar dit nu nog niet 
is. Dit wordt als negatief beoordeeld.  

• Verkeersveiligheid is niet beoordeeld. 
• De kansen voor klimaatadaptatie (wateroverlast, overstroming, hittestress en droogte) zijn niet specifiek 

beoordeeld voor de focusgebieden. Er is aangesloten bij de beoordeling die in de voorgaande fase van het 
project is gegeven aan het ‘Vitale knopen’ model, dat relatief goed scoorde op de spreiding van risico’s voor 
overstroming en mogelijkheden om met hittestress. Bij de Hoge doorontwikkeling wordt dit echter complexer, 
waardoor daar een wat lagere score resulteert. 

• De kansen voor energietransitie worden als beperkt ingeschat. De indicator CO2-emissies is weinigzeggend; de 
toename wordt veroorzaakt door bevolkingsomvang en daardoor meer verplaatsingen. Het energiegebruik van 

Hoofddoel Subdoelen Kernindicatoren Laag Hoog Hoog+specials
Bevorderen gezonde leefs t ijl Fietsgeb ruik (kms *1000) 590 600 590

Geluid 0 -/0 -
Emiss ies  luchtverontreinig ing 100 101 101
Verkeersveiligheid ? ? ?

Kansen voo r klimaatadap tat ie; o .a. beperken 
wateroverlas t , waterveiligheid  en hit tes tress

Kansen voo r klimaatadap tat ie + 0/+ 0/+
CO2-emiss ies  verkeer  100 101 101
Kansen voo r energ ietrans it ie 0/+ 0/+ 0/+0
Bruto  Reg ionaal Product  (BRP) 0/+ + +
Aantal arbeid sp laatsen (economische opgave)                    34.500                    44.200                    44.200 

Vers terken van het  ves t ig ingsklimaat Vers terking  ves t ig ingsklimaat 0/+ + +0
Gerealiseerde woningen b innen de reg io                    37.000                    70.000                    70.000 
Reserve-p lancapaciteit 0 + +

Zicht  op  vo ldoende d ivers iteit  woonmilieus  (kwaliteit ) Zicht  op  vo ldoende d ivers iteit  woonmilieus  0/+ 0/+ 0/+
Toegang  to t  voo rzieningen verbeteren vanuit  
woongeb ieden 

Nab ijheid  s tedelijke centra (%  woningen b innen 3km van centra) 57% (21.000) 50% (35.000) 50% (35.000)
Toegang  to t  werk verg ro ten vanuit  woongeb ieden Gemiddelde woon-werk reis t ijd  per modaliteit ? ? ?0
Verhogen van de ruimtelijke kwaliteit  van het  s tedelijk 
geb ied  

Kansen verhog ing  ruimtelijke kwaliteit  s tedelijk geb ied  + ++ ++
Verhogen van de ruimtelijke kwaliteit  van het  landelijk 
geb ied  

Kansen verhog ing  ruimtelijke kwaliteit  landelijk geb ied  + 0 0

Behouden vers terken van de intrins ieke natuurwaarden Kansen voo r natuur + + +
Behouden en vers terken van de cultuurhis to rische 
waarden 

Kansen voo r landschap  + - -
Ruimtebes lag  g roen                         150                         500                         500 

Bereikbaarheid  in reis t ijd som to taal per modaliteit , lokaal, 
reg ionaal en doo rgaand  verkeer 95% 96% 95%
Aantal woningen nab ij bes taande OV-knopen (met 
res tcapaciteit ) 64%   (23500) 43%   (30500) 43%   (30500)
Bereikbaarheid  van arbeid sp laatsen (*1000) per modaliteit
          fiets /OV                         270                         280                         280 
          auto                         430                         450                         620 
Impact   op  NMCA knelpunten
          spoo r 115% 119% 128%
          auto 101% 102% 101%
Ontlas ten Utrecht  Centraal 92% 92% 88%

Vers terken robuus theid  infras tructuurnetwerken  Vers terken robuus theid  infras tructuurnetwerken 0/+ 0/+ +
Verg ro ten van reizigerscomfo rt , betrouwbaarheid  en 
beleving  

Verg ro ten van reizigerscomfo rt , betrouwbaarheid  en beleving ? ? ?
Verg ro ten toegankelijkheid  van het  verkeer- en 
vervoersys teem 

Verg ro ten toegankelijkheid  van het  verkeer- en vervoersys teem + + +0%
Zicht  op  uitvoering  (technische complexiteit , 
d raagvlak, fys ieke inpass ing , jurid isch) 

Uitvoerbaarheid - - - -
Mate van adap tiviteit  en toekomstvas theid  Adap tiviteit / flexib iliteit

GREX saldo  (mln Euro )  -700 à -1300  -1300 à -2100  -1300 à -2100 
OV-exp lo itat ie (Euro  o f kwalitat ief) ? ? ?

Inves teringskos ten Inves teringen infras tructuur (Euro )  -1000 à -4000  -1000 à -4000  -1400 à -4500 

B e vo rd e re n van e e n g e z o nd e ,  
d uurz ame  e n e ne rg ie ke  re g io   

Bevorderen gezonde leefomgeving  (o .a. terugd ringen 
hinder geluid  en emiss ies ) 

Kansen voo r energ ietrans it ie 

Ec o no mie  ve rs t e rke n: A anjag e n 
e c o no mis c he  g ro e i  van d e  
re g io  

Agglomerat iekracht  verg ro ten

R uimt e lijke  kw a lit e it  ve rho g e n 

S limme  e n To e ko ms t vas t e  
mo b il it e it  f ac i l i t e re n 

Voldoende capaciteit  infras tructuurnetwerken en 
op lo ss ing  urgente (sys teem) knelpunten (Fiets , Spoo r, 
Stedelijk OV, Transfer, Weg) 

Haalb aarhe id  

Ko s t e n e n o p b re ng s t e n 
( f inanc ie e l)  Beheer en exp lo itat iekos ten , incl. opb rengs ten

V e rs t e d e lijking s o p g ave  
f ac i l i t e re n Zicht  op  vo ldoende p lancapaciteit  (kwantiteit )
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woningen scoort ten opzichte van ‘Zuid’ relatief goed, maar de kansen voor energieneutrale woningen zijn juist 
lastiger. De ontwikkelingen in Oost zijn vergelijkbaar met die in Noord. 

 

Economie versterken: Aanjagen economische groei van de regio  
• Regionaal economische indicatoren zijn licht positief. Er worden arbeidsplaatsen toegevoegd, maar deze zijn 

niet onderscheidend in de focusgebieden. Bij hoog wordt er meer toegevoegd. Door de afwijkende aantallen in 
vooral Zuid is er hier wel een kwantitatief verschil. 

Verstedelijkingsopgave faciliteren 
• (Reserve) plancapaciteit is aanwezig in Hoog 
• Diversiteit woonmilieus sluit iets beter aan op de vraag 
• Aantal woningen gerealiseerd nabij stedelijke centra is meer dan 50%, neemt relatief (meer dan Noord) af in 

Hoog, maar in absolute zin toe. De toegang tot voorzieningen is goed, maar in Hoog waarschijnlijk iets minder 
dan in Noord.   

Ruimtelijke kwaliteit verhogen 
• De ruimtelijke kwaliteit van het stedelijk gebied draait om aangename stedelijke woonmilieus en voldoende 

massa om draagvlak te creëren voor voorzieningen. De meeste winst valt te halen in gebieden die nu nog 
extensief gebruikt worden of gebieden die een kwaliteitsslag kunnen gebruiken. Met name de gebieden rond de 
acht eredivisie knopen scoren hier goed op. Tussen de verschillende focusgebieden zit geen duidelijk 
onderscheid. De hoge scenario’s scoren beter omdat er simpelweg meer massa in het stedelijk gebied wordt 
gecreëerd. 

• De ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied gaat met name om de kernen en structuren buiten Groot Utrecht. 
Belangrijke aspecten zijn toegankelijkheid van het landschap, draagvlak voor voorzieningen en impact op 
karakteristieken van het landelijk gebieden (hier is een raakvlak met indicator ‘Landschap’). In de lage 
scenario’s wordt een klein deel buiten groot Utrecht ontwikkeld. Dit biedt voor de kernen de nodige impulsen om 
de kwaliteit te verbeteren. In de hoge scenario’s landt meer ontwikkeling in deze kernen, wat een positieve 
bijdrage kan leveren. Tegelijkertijd heeft het een negatief effect op de karakteristieken van het landelijk gebied. 
Overall is deze indicator voor hoog nu neutraal gescoord. Specials hebben mogelijk een extra negatieve invloed 
(niet in de score, dit dient nader onderzocht te worden). 

• Er bevinden zich geen ontwikkellocaties in natuurgebieden (zoals NNN, natura 2000, etc). Ook zien wij geen 
ontwikkellocaties die grote impact kunnen hebben op natuurgebieden. Wel biedt ontwikkeling in stedelijk gebied 
kansen om natuurlijke structuren in de stad beter te integreren. Deze kans dient zich in alle modellen voor en is 
niet onderscheidend, maar kan wel positief bedragen. Dit heeft echter vooral met de uitwerking van de projecten 
te maken. Specials, hebben een aanvullende negatieve invloed (niet in de score, dit dient nader onderzocht te 
worden) 

• Landschap: er zijn kansen voor landschap in Laag (stadsranden verbeteren) maar aantasting is te verwachten 
in Hoog, maar vermoedelijk minder dan in Noord. 

• Ruimtebeslag groen neemt relatief sterk toe in Hoog. Het totale ruimtebeslag is vergelijkbaar met ontwikkeling in 
Noord, maar veel minder dat in Zuid (in Hoog uiteraard door de grote hoeveelheid extra woningen, maar juist 
ook door de grotere inzet op buitenstedelijke locaties). 

Slimme en Toekomstvaste mobiliteit faciliteren 
• Reistijden nemen af. Ritten worden gemiddeld korter. Ten opzichte van de situatie 2030 zonder de 

focusgebieden zijn reistijden over alle modaliteiten gemiddeld 4% tot 5% korter.  
• Het aandeel woningen nabij OV-knopen is ca. 64% in Laag, maar daalt naar 43% in Hoog. Dit heeft te maken 

met de specifieke locaties en woonmilieus die worden toegevoegd. Overigens is ook hier nog een verdere 
verstedelijking op de knopen zichtbaar in absolute zin. 

• Bereikbaarheid arbeidsplaatsen per fiets/OV en auto stijgt in Hoog. Bij de specials is weer een duidelijk effect 
van nieuwe autoinfrastructuur te zien (N227). 

• Laag en Hoog zijn negatief voor de intensiteiten op de NMCA knelpunten, maar goed voor het ontlasten van 
Utrecht Centraal. De Specials hebben in het algemeen een positief effect in het ontlasten van de bestaande 
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knelpunten (weer met uitzondering van NMCA spoor). Overigens is alleen de verandering in de intensiteiten op 
deze knelpunten als gevolg van extra inwoners, arbeidsplaatsen en specifieke mobiliteitsingrepen hier 
weergegeven. Het effect van eventuele capaciteitsuitbreidingen op de knelpunten zelf zit hier dus nog niet in.  

• Vooral de specials zijn goed voor de robuustheid van de netwerken: er worden immers schakels toegevoegd 
aan de netwerken, waardoor verstoringen in het netwerk beter kunnen worden opgevangen (verkeer heeft met 
de nieuwe schakels meer alternatieven).  

• Over reizigerscomfort is met de beschikbare informatie geen uitspraak te doen. 
• De toegankelijkheid van het systeem voor lagere inkomensklassen neemt toe. 

Haalbaarheid, kosten en opbrengsten (financieel)  
• Vanwege relatief veel transformatie en versnipperd eigendom is uitvoerbaarheid complex, in hoog sterker dan in 

laag. 
• Over adaptiviteit en flexibiliteit is met de beschikbare informatie geen uitspraak te doen. 
• De grondexploitatie (GREX) is naar verwachting negatief (de kosten zijn hoger dan opbrengsten). 

Verantwoordelijk hiervoor is de complexe omgeving en daardoor de hoge kosten in bestaand bebouwd gebied. 
• Investeringen in infrastructuur zijn in het gebiedsspecifieke pakket zeer fors, specials zorgen voor een beperkte 

toevoeging. 
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3.4 Focusgebied Zuid 

 

Bevorderen van een gezonde, duurzame en energieke regio   
• De gebruikte indicator voor het fietsgebruik (fietskilometers in een ochtendspitsuur in de U16) laat zien dat een 

verdere verstedelijking in focusgebied Zuid leidt tot minder fietskilometers dan de andere focusgebieden. Dit 
heeft te maken met het karakter van de ontwikkeling, dat iets minder (hoog)stedelijk is. 

• Emissies lucht nemen in het algemeen toe. Voor CO2-emissies is berekend dat deze in Laag door de 
mobiliteitsmaatregelen gelijk kunnen blijven aan de referentie. Door de forse extra hoeveelheid inwoners en 
arbeidsplaatsen in Hoog ten opzichte van de andere focusgebieden is er en toename van bijna 5%. Specials 
hebben voor emissies een aanvullende negatief effect door de focus op weginfrastructuur (A12 parallelstructuur, 
A2 bypass en N227).  

• Geluid: wonen in stedelijke gebied gaat gepaard met geluidbelasting. In Zuid vallen alle toegevoegde woningen 
in Laag in categorieën boven de 50 dB. In Hoog is dat 92%. In Laag zit 25% boven de 60 dB, in Hoog eveneens 
25%. Het toevoegen van nieuwe infrastructuur in de specials heeft een aanvullend negatief effect op de 
geluidbelasting. Er ontstaan namelijk nieuwe geluidbelaste plekken.  

• Verkeersveiligheid is niet beoordeeld. 
• De kansen voor klimaatadaptatie (wateroverlast, overstroming, hittestress en droogte) zijn niet specifiek 

beoordeeld voor de focusgebieden. Er is aangesloten bij de beoordeling die in de voorgaande fase van het 
project is gegeven aan het ‘Vitale knopen’ model, dat relatief goed scoorde op de spreiding van risico’s voor 
overstroming en mogelijkheden om met hittestress. Bij de Hoge doorontwikkeling wordt dit echter complexer, 
waardoor daar een wat lagere score resulteert. 

Hoofddoel Subdoelen Kernindicatoren Laag Hoog Hoog+specials
Bevorderen gezonde leefs t ijl Fietsgeb ruik (kms *1000) 580 590 590

Geluid 0 - - -
Emiss ies  luchtverontreinig ing 100 104 105
Verkeersveiligheid ? ? ?

Kansen voo r klimaatadap tat ie; o .a. beperken 
wateroverlas t , waterveiligheid  en hit tes tress

Kansen voo r klimaatadap tat ie + 0/+ 0/+
CO2-emiss ies  verkeer  100 104 105
Kansen voo r energ ietrans it ie 0 -/0 -/00
Bruto  Reg ionaal Product  (BRP) 0/+ ++ ++
Aantal arbeid sp laatsen (economische opgave)                    34.500                    82.800                    82.800 

Vers terken van het  ves t ig ingsklimaat Vers terking  ves t ig ingsklimaat 0/+ ++ ++0
Gerealiseerde woningen b innen de reg io                    37.000                  132.700                  132.700 
Reserve-p lancapaciteit 0 ++ ++

Zicht  op  vo ldoende d ivers iteit  woonmilieus  (kwaliteit ) Zicht  op  vo ldoende d ivers iteit  woonmilieus  0 0/+ 0/+
Toegang  to t  voo rzieningen verbeteren vanuit  
woongeb ieden 

Nab ijheid  s tedelijke centra (%  woningen b innen 3km van centra) 57% (21.000) 47% (63.000) 47% (63.000)
Toegang  to t  werk verg ro ten vanuit  woongeb ieden Gemiddelde woon-werk reis t ijd  per modaliteit ? ? ?0
Verhogen van de ruimtelijke kwaliteit  van het  s tedelijk 
geb ied  

Kansen verhog ing  ruimtelijke kwaliteit  s tedelijk geb ied  + ++ ++
Verhogen van de ruimtelijke kwaliteit  van het  landelijk 
geb ied  

Kansen verhog ing  ruimtelijke kwaliteit  landelijk geb ied  + 0 0

Behouden vers terken van de intrins ieke natuurwaarden Kansen voo r natuur + + +
Behouden en vers terken van de cultuurhis to rische 
waarden 

Kansen voo r landschap  0 - - - -
Ruimtebes lag  g roen                         200                      1.300                      1.300 

Bereikbaarheid  in reis t ijd som to taal per modaliteit , lokaal, 
reg ionaal en doo rgaand  verkeer 96% 98% 98%
Aantal woningen nab ij bes taande OV-knopen (met 
res tcapaciteit ) 35%   (13000) 41%   (54500) 41%   (54500)
Bereikbaarheid  van arbeid sp laatsen (*1000) per modaliteit
          fiets /OV                         270                         310                         310 
          auto                         440                         520                         670 
Impact   op  NMCA knelpunten
          spoo r 96% 106% 105%
          auto 89% 96% 93%
Ontlas ten Utrecht  Centraal 101% 103% 102%

Vers terken robuus theid  infras tructuurnetwerken  Vers terken robuus theid  infras tructuurnetwerken 0/+ 0/+ +
Verg ro ten van reizigerscomfo rt , betrouwbaarheid  en 
beleving  

Verg ro ten van reizigerscomfo rt , betrouwbaarheid  en beleving ? ? ?
Verg ro ten toegankelijkheid  van het  verkeer- en 
vervoersys teem 

Verg ro ten toegankelijkheid  van het  verkeer- en vervoersys teem + ++ ++0%
Zicht  op  uitvoering  (technische complexiteit , 
d raagvlak, fys ieke inpass ing , jurid isch) 

Uitvoerbaarheid - - - -
Mate van adap tiviteit  en toekomstvas theid  Adap tiviteit / flexib iliteit

GREX saldo  (mln Euro )  -1300 à -2100  -1700 à -3100  -1700 à -3100 
OV-exp lo itat ie (Euro  o f kwalitat ief) ? ? ?

Inves teringskos ten Inves teringen infras tructuur (Euro )  -800 à -1700  -800 à -1700  -2700 à -3800 

V e rs t e d e lijking s o p g ave  
f ac i l i t e re n Zicht  op  vo ldoende p lancapaciteit  (kwantiteit )

R uimt e lijke  kw a lit e it  ve rho g e n 

B e vo rd e re n van e e n g e z o nd e ,  
d uurz ame  e n e ne rg ie ke  re g io   

Bevorderen gezonde leefomgeving  (o .a. terugd ringen 
hinder geluid  en emiss ies ) 

Kansen voo r energ ietrans it ie 

Ec o no mie  ve rs t e rke n: A anjag e n 
e c o no mis c he  g ro e i  van d e  
re g io  

Agglomerat iekracht  verg ro ten

S limme  e n To e ko ms t vas t e  
mo b il it e it  f ac i l i t e re n 

Voldoende capaciteit  infras tructuurnetwerken en 
op lo ss ing  urgente (sys teem) knelpunten (Fiets , Spoo r, 
Stedelijk OV, Transfer, Weg) 

Haalb aarhe id  

Ko s t e n e n o p b re ng s t e n 
( f inanc ie e l)  Beheer en exp lo itat iekos ten , incl. opb rengs ten
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• De kansen voor energietransitie worden als beperkt ingeschat. De indicator CO2-emissies is weinigzeggend; de 
toename wordt veroorzaakt door bevolkingsomvang en daardoor meer verplaatsingen. Het energiegebruik van 
woningen scoort in ‘Zuid’ minder goed (grotere woningen, lagere dichtheden), maar de kansen voor 
energieneutrale woningen zijn juist gunstiger. Belangrijk aandachtspunt is dat forse uitbreidingen in 
buitengebied in Zuid mogelijk concurreert met ruimte voor elektriciteitsopwekking. 

Economie versterken: Aanjagen economische groei van de regio  
• Regionaal economische indicatoren zijn licht positief. Er worden arbeidsplaatsen toegevoegd, maar deze zijn 

niet onderscheidend in de focusgebieden in Laag. Bij hoog wordt er meer toegevoegd vooral in Zuid, vandaar 
dat in dit focusgebied de grootste economische effecten zijn te verwachten. 

Verstedelijkingsopgave faciliteren 
• (Reserve) plancapaciteit is verreweg het grootst in Zuid in Hoog. 
• De diversiteit van woonmilieus sluit beter aan op de vraag dan in de andere focusgebieden. 
• Aantal woningen gerealiseerd nabij stedelijke centra is meer dan 50%, neemt relatief af in Hoog, maar in 

absolute nog steeds sterk toe 9door grote toevoeging van het aantal woningen). De toegang tot voorzieningen 
is daarmee goed.   

Ruimtelijke kwaliteit verhogen 
• De ruimtelijke kwaliteit van het stedelijk gebied draait om aangename stedelijke woonmilieus en voldoende 

massa om draagvlak te creëren voor voorzieningen. De meeste winst valt te halen in gebieden die nu nog 
extensief gebruikt worden of gebieden die een kwaliteitsslag kunnen gebruiken. Met name de gebieden rond de 
acht eredivisie knopen scoren hier goed op. Tussen de verschillende focusgebieden zit geen duidelijk 
onderscheid. De hoge scenario’s scoren beter omdat er simpelweg meer massa in het stedelijk gebied wordt 
gecreëerd. 

• De ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied gaat met name om de kernen en structuren buiten Groot Utrecht. 
Belangrijke aspecten zijn toegankelijkheid van het landschap, draagvlak voor voorzieningen en impact op 
karakteristieken van het landelijk gebieden (hier is een raakvlak met indicator ‘Landschap’). In de lage 
scenario’s wordt een klein deel buiten groot Utrecht ontwikkeld. Dit biedt voor de kernen de nodige impulsen om 
de kwaliteit te verbeteren. In de hoge scenario’s landt meer ontwikkeling in deze kernen, wat een positieve 
bijdrage kan leveren. Tegelijkertijd heeft het een negatief effect op de karakteristieken van het landelijk gebied. 
Overall is deze indicator voor hoog nu neutraal gescoord. Specials hebben mogelijk een extra negatieve invloed 
(niet in de score, dit dient nader onderzocht te worden). 

• Er bevinden zich geen ontwikkellocaties in natuurgebieden (zoals NNN, natura 2000, etc). Ook zien wij geen 
ontwikkellocaties die grote impact kunnen hebben op natuurgebieden. Wel biedt ontwikkeling in stedelijk gebied 
kansen om natuurlijke structuren in de stad beter te integreren. Deze kans dient zich in alle modellen voor en is 
niet onderscheidend, maar kan wel positief bedragen. Dit heeft echter vooral met de uitwerking van de projecten 
te maken. Specials, hebben een aanvullende negatieve invloed (niet in de score, dit dient nader onderzocht te 
worden) 

• Landschap: er zijn kansen voor landschap in Laag (stadsranden verbeteren) maar aantasting is te verwachten 
in Hoog, zeker gezien de grote toevoegingen buitenstedelijk. 

• Ruimtebeslag groen neemt relatief sterk toe in Hoog. Het totale ruimtebeslag is (veel) groter dan in de andere 
gebieden, door de grote hoeveelheid extra woningen in Hoog, maar ook door de grotere inzet op 
buitenstedelijke locaties. 

Slimme en Toekomstvaste mobiliteit faciliteren 
• Reistijden nemen af. Ritten worden gemiddeld korter. Ten opzichte van de situatie 2030 zonder de 

focusgebieden zijn reistijden over alle modaliteiten gemiddeld 2% tot 4% korter.  
• Het aandeel woningen nabij OV-knopen is ca. 35% in Laag en stijgt 41% in Hoog. Dit heeft te maken met de 

specifieke locaties en woonmilieus die worden toegevoegd. De absolute en relatieve stijging komt door de 
verdere verstedelijking ook bij nieuw knopen. 
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• Bereikbaarheid arbeidsplaatsen per fiets/OV en auto stijgt in Hoog. Bij de specials is weer een duidelijk effect 
van nieuwe autoinfrastructuur te zien (A12 parallelstructuur, A2 Bypass en N227). Er is geen effect fiets/OV 
omdat er geen aanvullende OV-maatregelen bij de Specials zitten. 

• Licht positief effect op NMCA knelpunten in Laag, door de forse toevoeging in Hoog neemt de belasting weer 
toe. Specials hebben een licht positief effect, er is sprake van een modal shift naar de auto. 

• Vooral de specials zijn goed voor de robuustheid van de netwerken: er worden immers schakels toegevoegd 
aan de netwerken, waardoor verstoringen in het netwerk beter kunnen worden opgevangen (verkeer heeft met 
de nieuwe schakels meer alternatieven).  

• Over reizigerscomfort is met de beschikbare informatie geen uitspraak te doen. 
• De toegankelijkheid van het systeem voor lagere inkomensklassen neemt toe. 

Haalbaarheid, kosten en opbrengsten (financieel)  
• Vanwege relatief veel transformatie en versnipperd eigendom is uitvoerbaarheid complex, in laag relatief sterker 

dan in hoog 
• Over adaptiviteit en flexibiliteit is met de beschikbare informatie geen uitspraak te doen. 
• De grondexploitatie (GREX) is naar verwachting negatief (de kosten zijn hoger dan opbrengsten). 

Verantwoordelijk hiervoor is de complexe omgeving en daardoor de hoge kosten in bestaand bebouwd gebied. 
• Investeringen in infrastructuur houden in het gebiedsspecifieke pakket het midden tussen Noord en Oost. De 

specials zorgen voor forse aanzienlijke investeringen. 
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De mobiliteitspakketten zijn met mini-MKBA’s beoordeeld. Daarbij is de situatie met de mobiliteitspakketten 
vergeleken met dezelfde ruimtelijke ontwikkeling zonder de gebiedsspecifieke mobiliteitspakketten. De resultaten 
geven een indicatie van de maatschappelijke kosten en baten van alleen de aanvullende mobiliteitsmaatregelen die 
in de focusgebieden zijn verondersteld, niet van de integrale gebiedsontwikkeling en de basis-
mobiliteitsmaatregelen.  
 

 
 
Als referentie is dus de gebiedsontwikkeling Laag en Hoog in het focusgebied verondersteld. Vervolgens is 
nagegaan wat de kosten en baten zijn van het realiseren van de maatregelen.  
 

 Noord Oost Zuid 
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• Sprinter Breukelen – Lage Weide - 
Driebergen-Zeist 

• Sprinter Sloterdijk - Veenendaal via 
Lage Weide 

• HOV Overvecht - Zullen - Leidsche Rijn 
- P&R Reijerscop 

 

• IC Nijmegen - Schiphol via De Klomp, 
Koningsweg, Utrecht CS 

• IC Schiphol-Venlo via Lunetten 
• IC Schiphol - Nijmegen via Utrecht CS, 

Koningsweg, De Klomp 
• Sprinter Breukelen - Koningsweg - 

Driebergen-Zeist  
• Sprinter Sloterdijk - Veenendaal via 

Koningsweg 
• IC Den Haag - Deventer via Utrecht 

Overvecht 
• IC Den Haag - Enschede via Utrecht 

Overvecht 
• HOV Hollandse Rading P&R - USP 
• HOV Bilthoven - USP - Bunnik P&R - 

Houten - Nieuwegein 
• Tram USP - Zeist 
• HOV Amersfoort - Soesterberg - USP - 

Lunetten - Westraven 
• HOV Overvecht - Rijnsweerd - USP 
 

• IC Nijmegen - Schiphol via De Klomp, 
Koningsweg, Utrecht CS 

• IC Schiphol - Venlo via Lunetten 
• IC Schiphol - Nijmegen via Utrecht CS, 

Koningsweg, De Klomp 
• Sprinter Leiden - Woerden-Molenvliet - 

Utrecht CS 
• HOV Driebergen-Zeist - Westraven - 

Woerden - Molenvliet P&R 
• HOV Reijerscop P&R - De Meern P&R 

– Westraven 
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€ 300 mln à €  1.000 mln 
In MKBA is gerekend met het gemiddelde 

€ 700 mln 

€ 1.000 mln à € 4.000 mln 
In MKBA is gerekend met het gemiddelde 

€ 2.400 mln 

€ 800 mln à € 1.700 mln 
In MKBA is gerekend met het gemiddelde 

€ 1.200 mln 

Resu ltaat  min i -MKBA's  van  mobi l i tei tspakketten  tov al leen  RO pakket , in  mln  euro's , con tan te waarden
Noord Oost Zu id

+Specials +Specials +Specials
Laag Hoog Hoog Laag Hoog Hoog Laag Hoog Hoog

Financ iële ef fec ten
Investeringen -700              -700              -2.700           -2.500           -2.500           -2.900           -1.300           -1.300           -3.200           
B&O -300              -300              -1.200           -1.100           -1.100           -1.300           -600              -600              -1.400           
Totaal  Financ iële ef fec ten -1.000      -1.000      -3.900      -3.600      -3.600      -4.200      -1.900      -1.900      -4.600      

Bereikbaarheidsef fec ten
Reis t i jdef fec ten 1.800       2.100       3.800       2.200       3.100       4.300       1.100       2.500       2.900       

fiets 400               500               700               400               500               600               300               500               500               
auto 500               800               1.400            400               800               900               300               1.100            1.500            
Bus en tram 200               200               300               300               400               400               100               200               200               
Trein 700               600               1.400            1.100            1.400            2.400            400               700               700               

Betrouwbaarheid 200          300          500          200          300          400          200          400          500          
Totaal  bereikbaarheidsef fec ten 2.000       2.400       4.300       2.400       3.400       4.700       1.300       2.900       3.400       

E f fec ten  leefomgeving
Luchtkwaliteit 40                 40                 40                 40                 40                 50                 70                 40                 40                 
Klimaat 30                 70                 70                 20                 70                 90                 50                 80                 70                 
Geluid 30                 20                 20                 20                 20                 30                 40                 30                 30                 
Totaal  ef fec ten  leefomgeving 100          130          130          80            130          170          160          150          140          

MKBA saldo 1.100       1.530       530          -1.120      -70           670          -440         1.150       -1.060      
Baten/kosten  rat io 2,1           2,5           1,1           0,7           1,0           1,2           0,8           1,6           0,8           

4 Mini-MKBA’s mobiliteitspakketten 
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• S-bahn: 6 x .. - Bijlmer - Loenersloot - 
Breukelen - Maarssen - Lage Weide - 
Zuilen - Overvecht - Rijnsweerd - USP 

• S-bahn: 6 x .. - Bijlmer - Loenersloot - 
Breukelen - Maarssen - Lage Weide - 
Zuilen - Leidsche Rijn - Terwijde - 
Vleuten/de Meern 

• N201 (100 km/uur en ongehinderde 
afwikkeling op de aansluitingen) 

• A2 Bypass 
 

• Doortrekken tram USP - Zeist – 
Amersfoort 

• S-Bahn Hilversum - Hollandse Rading 
(P+R) - Rijnsweerd 

• S-Bahn Hilversum - Voordorp - 
Rijnsweerd - USP  

• N227 (verkennen effect van 100 km/uur 
en ongehinderde afwikkeling op de 
aansluitingen) 

 

• A2 Bypass 
• N227 (100 km/uur en ongehinderde 

afwikkeling op de aansluitingen) 
• A12 parallelstructuur 
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€ 1.900 mln à € 2.300 mln 
In MKBA is gerekend met  

afgerond € 2.000 mln 

€ 400 à € 500 mln 
In MKBA is gerekend met  

afgerond € 400 mln 

€ 1.900 à € 2.100 mln 
In MKBA is gerekend met  

afgerond € 1.900 mln 

 
De beheer en onderhoudskosten zijn benaderd met een percentage van de investeringsbedragen. We zijn uitgegaan 
van jaarlijks onderhoudskosten van 1% van de investeringen.  
 
De reistijdbaten zijn geschat aan de hand van de resultaten van het verkeersmodel. Daarbij zijn op basis van de 
totale reistijd per modaliteit en het aantal verplaatsingen gemiddelde reistijden bepaald. Vervolgens zijn de 
tijdwinsten gewaardeerd aan de hand tijdwaarderingen (Values of Time) en uitgezet in de tijd conform de WLO-
scenario’s. Betrouwbaarheid is benaderd met een opslag op de tijdwinsten van auto en fiets. Het beeld voor de 
verschillende modaliteiten is als volgt: 
• De bereikbaarheid voor fietsers blijft in Laag wat achter in zuid. De bereikbaarheidsbaten zijn 300 mln, vs 400 

mln in Noord en Oost. Dat heeft vooral te maken met de ruimtelijke configuratie. In ‘Hoog” scoren de 
focusgebieden allemaal gelijk met baten van 500 mln. Belangrijk om te realiseren is dat in Hoog in Zuid in totaal 
iets meer inwoners en arbeidsplaatsen zijn dan bij de andere focusgebieden. Het toevoegen van de specials 
leidt tot onderscheid: in Zuid zijn er geen additionele fietsbaten, in Oost ca. 100 mln in Noord ca. 200 mln. 

• De grootste baten voor autobereikbaarheid zijn bij Laag te zien in Noord (500 mln) gevolgd door Oost (400 
mln) en Zuid (300 mln). Dit komt vooral doordat generieke maatregelen en OV ervoor zorgen dat meer mensen 
kiezen voor OV en fiets, waardoor resterende automobilisten minder files ervaren. Dat deze baten in Hoog nog 
wat groter zijn kan er mee te maken hebben dat er ook meer automobilisten zijn die hiervan profiteren. Het forse 
effect in Zuid is overigens opvallend. In Noord en Zuid is wel een duidelijk effect te zien van de wegen-specials: 
deze leveren aanvullend 400 tot 600 mln aan baten. 

• Baten voor Bus- en tramreizigers zijn door het forse OV pakket in Oost in dit focusgebied het grootst. In Zuid 
zijn ze het kleinst, Noord houdt hierin het midden. Specials voegen eigenlijk alleen in Noord nog wat toe.  

• Iets vergelijkbaars geldt voor de baten voor treinreizigers: de grootste baten zien we in Oost, gevolgd door 
Noord, gevolgd door Zuid. In focusgebied Noord valt op dat het effect kleiner is Hoog dan in Laag. Daarnaast 
valt op de specials in Noord (800 mln) en vooral in Oost (1.000 mln) nog zeer forse extra effecten laten zien.  

  
De effecten op klimaat, luchtkwaliteit en geluid zijn gebaseerd op de afgelegde voertuigkilometers in de 
focusgebieden en emissiewaarden van de verschillende modaliteiten. De mobiliteitspakketten laten ten opzichte van 
alleen de ruimtelijke vulling altijd een verbetering zien (NB: dit is dus niet ten opzichte van de referentie). Het 
toevoegen van de wegen-specials in Zuid laat een afname zien ten opzichte van de combinatie van Hoog met de 
gebieds-specifieke pakket dat in de basis voor Hoog is bedacht. 
 
In alle focusgebieden zien we dat Hoog een positief saldo laat zien. Dit saldo is ook altijd hoger dan in laag en me 
toevoeging van de specials. De oorzaak hiervan is dat meer personen baat hebben bij de mobiliteitspakketten. 
Toevoeging van de specials zorgt voor aanzienlijke extra kosten, waar in ieder geval relatief minder baten tegenover 
staan. De berekende saldi zijn voor Noord altijd positief (de baten zijn groter dan de kosten).  
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De analyse van de focusgebieden laat wezenlijke verschillen zien in de ontwikkelrichtingen, maar ook veel 
overeenkomsten. Dat laatste heeft te maken met de basis: die wordt in alle gevallen gevormd door de inzichten uit 
de vorige fase van het MIRT onderzoek. De doorontwikkeling van de knopen is uitgangspunt geweest voor de vulling 
van alle focusgebieden. Bij de invulling van het beoordelingskader is ook gebleken dat de score op een aantal 
criteria afhankelijk is van de gedetailleerde programmering en een nadere uitwerking in ontwerp.  
 
Belangrijke bevindingen van deze tussentijdse analyse van focusgebieden zijn:  
• Alle GREXen zijn negatief, de ontwikkelkosten zijn hoger dan de opbrengsten. Dit komt door de complexe veelal 

stedelijke omgevingen waarin het merendeel van de ontwikkelingen plaatsvindt. Daarbij is ook duidelijk dat 
naarmate er meer op uitleglocaties wordt geprogrammeerd het resultaat van de GREX gunstiger wordt. Hierbij 
zijn bovenplanse voorzieningen en ontsluitingen meegenomen. Wat ook opvalt is dat afhankelijk van de 
‘doorontwikkelmogelijkheden’ de rangorde kan veranderen. De “onrendabele top” per woning is in Oost het 
laagst bij het toevoegen van 37.000 woningen (Laag), maar het hoogst bij wanneer bijna 70.000 woningen 
worden toegevoegd de  (is he laagst in Oost bij de uitbreiding met 37.000 woningen in Laag. Maar in Hoog is de 
onrendabele top per woning juist het hoogst.  

• (Kosten)effectiviteit van mobiliteitsmaatregelen is groter in hoog. Uit de mini-MKBA blijkt dat grotere dichtheden 
en meer woningen op de knopen het draagvlak voor de gebiedsspecifieke mobiliteitspakketten doet toenemen. 
Dat is op zich niet verassend, maar laat wel zien dat voor de Lage pakketten de mobiliteitspakketten wellicht 
overgedimensioneerd zijn. Tegelijkertijd weten we dat ook bij een Hoog programma nog niet alle ruimtelijke en 
mobiliteitsmaatregelen goed op elkaar zijn afgestemd.   

• Wat uit de beoordeling ook blijkt is dat de bestaande mobiliteitsknelpunten (NMCA-knelpunten, ontlasten 
Utrecht Centraal) door het ruimtelijk programma en de mobiliteitspakketten lang niet altijd worden ontlast. Wel 
kan het zijn dat door toevoeging van de capaciteit op de knelpuntlocaties er nog een dempend effect is. Maar 
dat neemt niet weg dat extra programma in de focusgebieden en soms ook mobiliteitsmaatregelen leiden tot 
extra druk op bestaande knelpunten. De specials bieden bijna zonder uitzondering wel verlichting. 

 
Een aanbeveling voor het vervolg is het nader onderzoeken van specifieke combinaties van ruimtelijke 
ontwikkelingen en mobiliteitspakketten, ook in mini-MKBA’s. Op dit moment is het de vraag hoe logisch de 
combinaties zijn van een aantal mobiliteits- en infrastructurele maatregelen en de ruimtelijke programmering in de 
focusgebieden. Door de nu opgedane ervaring met de beoordeling van de focusgebieden met mobiliteitspakketten 
en de specials, is de beoordeling van individuele maatregelen of nieuwe maatregelpakketten in een vervolgstap op 
zeer efficiënte wijze te zetten. 
 
Tot slot is gebleken dat een nadere economische onderbouwing van het aantal en type arbeidsplaatsen in de 
verschillende deelgebieden nodig is.  

5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 


