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Status
Dit document betreft een beschrijvend achtergronddocument welke nog niet
bestuurlijk is vastgesteld. Het document bevat bouwstenen voor de
oordeelsvorming voor integrale P+R visie Utrecht.
1

INLEIDING

1.1

Aanleiding

De provincie Utrecht staat nu en in de toekomst voor grote opgaves op het gebied van mobiliteit en
verstedelijking. Nu al is de provincie onderdeel van een sterk verstedelijkte metropoolregio, waarin de
leefbaarheid en bereikbaarheid van gebieden onder druk staan. Het mobiliteitsnetwerk van de provincie is
voor de verschillende modaliteiten al zwaar belast.
Daarbovenop staat de provincie voor een belangrijke verstedelijkingsopgave. Met de extra woningen en
werkgelegenheid die tot 2030 en er na worden gerealiseerd neemt het aantal inwoners en arbeidsplaatsen
verder toe. Als we niets doen zal het aantal verplaatsingen door die groei sterk toenemen. Het
mobiliteitsnetwerk in de huidige vorm heeft onvoldoende capaciteit om die groei op te vangen. De provincie
Utrecht zet daarom in op gezonde verstedelijking waarbij de kwaliteit van de leefomgeving, nabijheid,
bereikbaarheid en economische ontwikkeling hand in hand gaan. De verstedelijking dient de ruimtelijke
kwaliteit en de leefbaarheid in de stad te verbeteren. De openbare ruimte wordt groener, langzaam verkeer
krijgt meer de ruimte en het wordt een plek om meer te verblijven en elkaar te ontmoeten.
Tegelijkertijd vindt deze verstedelijkingsopgave plaats met een forse duurzaamheidsopgave, waarin de
uitstoot van broeikasgassen en fijnstof dient te worden verminderd.
De met de verstedelijking optredende mobiliteitsgroei zal anders dan nu moeten worden opgevangen. En
ook de duurzaamheidsopgave vraagt om een mobiliteitstransitie. Deze transitie behelst enerzijds ander
gedrag zoals niet reizen (thuis werken), spreiding (andere tijdstippen, niet in de spits reizen) en anderzijds
duurzamer reizen zoals wandelen, fiets en OV. In de uitwerking van de verstedelijking en bereikbaarheid van
de regio Utrecht in 2040 in Utrecht Nabij, komt de mobiliteitstransitie nadrukkelijk naar voren; het is geen
keuze tussen het één of het ander maar kiezen voor en, en, en. Want soms is het reizen met de auto toch
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noodzakelijk. Voor bewoners in een wijk met lage parkeernorm betekent dat bijvoorbeeld deelmobiliteit of
parkeren op afstand. Voor mensen die zijn aanwezen op de auto vanuit hun herkomstadres kan P+R de
mobiliteitstransitie ondersteunen. Dit kan een P+R nabij of aan de ring Utrecht zijn (bestemming P+R) of
dichter bij de woonplaats (herkomst P+R). In deze visie wordt het verder ontwikkelen van P+R als onderdeel
van de mobiliteitstransitie verder uitgewerkt.

1.2

Vraag om P+R visie

P+R is een belangrijke schakel voor de mobiliteitstransitie. De afgelopen jaren is het gebruik van de P+R's
in de regio en provincie Utrecht sterk toegenomen. Door de schaarste aan ruimte en parkeervoorzieningen in
de stad verschuift de parkeerdruk naar de ring en in de tijd verder de regio in. Op sommige plaatsen heeft dat
zelfs tot capaciteitsproblemen geleid. Om P+R een belangrijke bijdrage te laten leveren aan de
mobiliteitstransitie dient de capaciteit van P+R op de juiste locaties te groeien. Een groot deel van de
bestaande P+R's liggen aan NS-stations in de regio en een ander deel aan tram- of buslijnen dichter op of in
de stad Utrecht. Om P+R op juiste wijze te laten groeien – dus aansluitend op de doelstellingen - dient een
visie te worden ontwikkeld op welke wijze dit dient te gebeur en: dichtbij Utrecht en/of in de regio, kleine
en/of grote P+R, nabij een NS-station/ander OV-lijn en/of langs de snelweg. Om deze visie te ontwikkelen en
concreet gestalte te geven is samenwerking tussen een groot aantal partijen noodzakelijk. Naast een
inhoudelijke visie op de ontwikkeling van het P+R-netwerk bestaat vanuit de provincie Utrecht de behoefte
om haar rollen, en die van andere actoren, ten aanzien van P+R explicieter te maken. Dit biedt de andere
partijen en stakeholders duidelijkheid wat zij wel en wat zij niet van de provincie kunnen en mogen verwachten.

1.3

Doelstelling P+R

Om invulling te geven aan de enorme bereikbaarheidsopgave van de provincie Utrecht is een
mobiliteitstransitie noodzakelijk. Een stevige verschuiving van autogebruik naar duurzamere vormen zoals
wandelen, fiets, openbaar vervoer en deelmobiliteit zal moeten plaatsvinden om verstedelijking en meer
ruimtelijke kwaliteit mogelijk te maken en om de toekomstige groei van de provincie te kunnen faciliteren.
Met het opstellen en toepassen van deze integrale P+R visie worden de volgende drie doelstellingen
nagestreefd:
1 de leefbaarheid van gebieden dient te worden verbeterd. Daarvoor dient de overlast en hinder van
autoverkeer in binnenstedelijk gebied en woonwijken te worden beperkt;
2 de bereikbaarheid van bestemmingen in de provincie dient (in overeenstemming met de
verstedelijkingsopgave) te worden gehandhaafd en verbeterd. Bereikbaarheid zorgt ervoor dat inwoners
van de provincie hun bestemmingen op sociaal en economisch vlak kunnen bereiken. De provincie
streeft hierbij naar tevreden klanten van het OV en andere modaliteiten;
3 de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 dient te worden verminderd om klimaatdoelstellingen te
bereiken.
In deze visie zetten we het middel P+R in om zo veel mogelijk invulling te geven aan deze doelstellingen.
Uiteraard moeten de mobiliteitstransitie en de doelstellingen ook op andere manieren worden bereikt. De
uitwerking hiervan valt buiten de scope van deze visie. De raakvlakken en samenhang wordt wel verder in
deze notitie aangeduid.

1.4

Stakeholders en raakvlakken

De verstedelijkings-, leefbaarheids- en bereikbaarheidsopgave voor de stad, regio en provincie Utrecht
wordt gezamenlijk opgepakt. In U Ned werken de ministeries van IenW, BZK en EZK, provincie Utrecht,
gemeente Utrecht, regio U10, ProRail en NS samen aan deze opgave voor de regio Utrecht. Daarnaast wordt
ook in de regio’s Amersfoort en Foodvalley samengewerkt aan een omvangrijk integrale
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(bereikbaarheids)opgaven in combinatie met de verstedelijking. Verder zijn er nog diverse andere
belangrijke stakeholders als het gaat om bereikbaarheid zoals regionale OV-aanbieders. In U Ned-verband
zijn diverse plannen gemaakt of in de maak voor de mobiliteitstransitie en P+R. In het kader van U Ned
wordt bijvoorbeeld nagedacht over het ontwikkelen van een Regionale Parkeerstrategie die bestaat uit de
volgende pijlers:
1 regulering van parkeren aan de bestemmingszijde (bijvoorbeeld betaald parkeren, afspraken met
werkgevers over parkeren op eigen terrein);
2 regulering van parkeren aan de herkomstzijde (bijvoorbeeld strengere parkeernomen, parkeren op
afstand, aanbieden deelmobiliteit);
3 aanbieden van een netwerk van overstappunten/P+R’s langs de Ring Utrecht (Ringhubs) en
snelwegcorridors (Regiohubs) met aansluiting op hoogwaardige OV-,fiets- en
deelmobiliteitsvoorzieningen.
Belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van een dergelijke strategie is samenwerking tussen de
verschillende partijen. In het kader van deze studie zijn vele stakeholders geïnformeerd en met een aantal
hebben verdiepende gesprekken plaats gehad.
P+R is geen op zichzelf staand concept. Integendeel: P+R heeft raakvlakken met bijna alle andere aspecten
van mobiliteit. P+R kan worden beschouwd als parkeren op een andere locatie dan je bestemming (en je
herkomst). Het vermindert daarmee parkeerdruk en autobewegingen op bestemmingslocaties, wat de
leefbaarheid op die locaties ten goede komt. Aan de andere kant, bij de P+R, zijn juist wel weer
parkeerplaatsen nodig. Ofwel, P+R heeft invloed op en vormt input voor de regionale parkeerstrategie.
Belangrijke stakeholders hiervan zijn gemeenten, die zowel parkeerplaatsen beheren bij
bestemmingslocaties als bij sommige P+R’s. Hoewel dat niet dezelfde gemeente hoeft te zijn. Vooral P+R in
de regio wordt door andere gemeenten beheerd dan de parkeerplaatsen bij bestemmingslocaties.
Daarnaast heeft P+R een belangrijke relatie met OV. P+R is van oorsprong een parkeerterrein bij een
treinstation waar men overstapt op de trein om de reis verder te vervolgen. Later zijn er ook P+R-terreinen
aan de randen van (binnen)steden ontwikkeld die met name aansluiten op het stads- en streekvervoer, zoals
P+R Westraven in Utrecht. P+R stelt hoge eisen aan aansluitend OV, maar zorgt ook voor een groei van het
aantal passagiers van aansluitende OV-lijnen. Ook is het wenselijk om de OV-lijnvoering aan te sluiten op
P+R, alsmede het regionale (snel-)fietsnetwerk. Belangrijke stakeholders zijn de NS, die veel P+R’s beheert
bij stations, evenals regionale vervoerders, die door een grootschalige toepassing van P+R meer reizigers
kunnen verwachten. Een andere stakeholder is RWS met een heel ander belang. Door goed gebruik van
P+R's wordt het aantal autokilometers verminderd, waardoor onderhoudskosten aan snelwegen mogelijk
lager worden of waardoor uitbreidingen van snelwegen kunnen worden uitgesteld of voorkomen. Anderzijds
kan de aanwezigheid van een P+R nabij een toe- en afrit van de snelweg van invloed zijn op de
doorstroming aldaar. Ook gemeenten, ontwikkelaars en bewoners zijn belangrijke stakeholders omdat zij
een meer leefbare stad krijgen door parkeren op afstand.

1.5

Analyse huidige situatie

Uit de analyse van het bestaande P+R netwerk in de regio Midden-Nederland1 blijkt dat het huidige netwerk
voornamelijk is georiënteerd op treinstations. 43 van de 54 P+R’s bevinden zich bij een treinstation. De
overige P+R’s bevinden zich bij een sneltram- en/of bushalte waarvan sommige ook aan het hoofdwegennet
liggen. Treinstations bevinden zich veelal in centrum- en woonmilieus op afstand van het hoofdwegennet.
Dit wordt bevestigd in de analyse bij de inventarisatie naar de afstand tussen een P+R en de dichtstbijzijnde
afrit van de snelweg. 7/54 P+R’s bevinden zich op minder dan 1 kilometer afstand van de snelweg. Het
overgrote deel (38/54) van de P+R’s bevinden zich op meer dan 2 kilometer bij een afrit vandaan. Dit zorgt
voor extra verkeer op het lokale wegennet, wat met name ongewenst is wanneer het niet om bewoners gaat
maar om reizigers die de P+R aan het station vanaf de snelweg willen bereiken. Groei van deze locaties is
1

Voor de analyse zijn zowel P+R’s meegenomen die binnen de provinciegrens Utrecht liggen (38) maar zijn ook de P+R’s net
buiten de provinciegrens meegenomen (16) omdat deze een belangrijke relatie hebben op de verplaatsingen van/naar Utrecht.
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daarom niet altijd mogelijk vanwege beperking van de fysieke ruimte en vaak ongewenst om extra verkeer
op het lokale wegennet te voorkomen.

Afbeelding 1.1 Resultaten analyse bestaande P+R netwerk regio Midden-Nederland
grondgebied Provincie Utrecht (38/54)

Locatie
Type OV knooppunt

IC-station (7/54)

buiten provincie Utrecht (16/54)

SPR-station (36/54)

sneltram-/bushalte (11/54)

gratis (41/54)

Gratis/betaald
Afstand P+R/snelweg

0km (7/54)

1km (3) 2km (6/54)

betaald (13/54)
> 2km (38/54)

Afbeelding 1.2 Overzicht knooppuntlocaties P+R’s: Intercitystation (blauw), Sprinterstation (geel) of sneltram- en/of busstation
(rood)

* Utrecht CS is niet opgenomen in bovenstaande afbeelding. Rondom Utrecht CS bevinden zich wel commerciële
parkeergarages maar geen voorzieningen met als functie P+R.

P+R’s zijn onder te verdelen in verschillende types aan de hand van de functie van een P+R. In deze visie
wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende drie types/functies:
- herkomst-P+R: dichtbij de herkomstlocatie van de reiziger. De reiziger legt het grootste deel van de reis
af met het OV. Deze vorm draagt het meest bij aan de mobiliteitstransitie. Deze P+R’s zijn overwegend
gelegen bij treinstations;
- bestemmings-P+R: dichtbij de bestemmingslocatie van de reiziger (stadsrand). Dit type P+R draagt
vooral bij aan minder autoverkeer in het stadscentrum. Het potentiële nadeel van dit type P+R is dat het
ook een aantrekkende werking kan hebben op autogebruik in verhouding met een volledige reis met het
OV. Ringhubs zijn voorbeelden van bestemmings-P+R’s;
- tussen-P+R: tussen de herkomst- en bestemmingslocatie van de reiziger en vóór een file-punt op de
snelweg. Regiohubs zijn voorbeelden van tussen-P+R’s.
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Investeringen in de diverse types P+R dragen in verschillende mate bij aan de mobiliteitstransitie, en soms
zelfs tegengesteld hieraan. Het vergroten van de capaciteit van een volle P+R bij de ring kan er voor zorgen
dat automobilisten die de hele reis met het OV maken terugvallen op de auto. Daarom is er een evenwichtig
pakket van maatregelen nodig om de Ring niet verder te belasten en de mobiliteitstransitie vorm te geven.

Afbeelding 1.3 Functie P+R in relatie tot Utrecht

De P+R’s zijn vrijwel allemaal gericht op bezoekers van het centrum van Utrecht. Uiteraard bieden de P+R’s
bij de treinstations ook verbindingen met andere stedelijke regio’s. Andere belangrijke
bestemmingsgebieden in de Metropoolregio Utrecht zoals het Utrecht Science Park en Papendorp worden
op dit moment nauwelijks via P+R bediend. Opvallend genoeg zijn in deze gebieden momenteel wel P+Rvoorzieningen aanwezig maar deze zijn bedoeld om het centrum van de stad te bedienen. De wens bestaat
om juist deze belangrijke bestemmingen buiten het centrum van de stad in de toekomst ook via P+R’s
elders (Ring- en Regiohubs) te gaan ontsluiten.
Onvoldoende informatie is beschikbaar om vast te stellen in welke mate P+R-locaties nu al worden gebruikt
als bestemmings-P+R voor Amersfoort, De gemeente zet in op autoluw beleid, waarmee ook daar het
belang van goede (bestemmings-)P+R-locaties voor reizen naar Amersfoort toeneemt.
De P+R’s bij treinstations dragen gezamenlijk het meeste bij aan de capaciteit van het totale netwerk van
P+R’s in de regio. Het totale P+R-netwerk in de regio Midden-Nederland bestaat uit circa 14.000
parkeerplaatsen waarvan circa 10.000 bij treinstations. Ter vergelijking, de totale beschikbaarheid van P+Rparkeerplaatsen in heel Nederland bedraagt 48.500 (bron: https://nieuws.ns.nl/ns-app-toont-of-pr-plekheeft/, 30 april 2021). Veel P+R-capaciteit bevindt zich daarnaast ook bij bestemming-P+R’s zoals
Westraven, Utrecht Science Park en Leidsche Rijn/Berlijnplein.
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Afbeelding 1.4 Overzicht capaciteit P+R-locaties

Een andere constatering die op basis van de analyse gedaan kan worden, is dat gebruik van P+R’s in de
huidige situatie veelal gratis is. Bij 13/54 P+R’s moeten reizigers betalen om te parkeren en op 8 van deze
betaalde locaties geldt een speciaal parkeren+OV-tarief, wat betekent dat reizigers die doorreizen met het
openbaar vervoer voor een gereduceerd tarief kunnen parkeren. Doordat de populariteit van P+R’s
toeneemt, en dit op sommige locaties parkeeroverlast oplevert in de directe omgeving, wordt er bij diverse
locaties nagedacht over het invoeren van betaald parkeren of een ander parkeerreguleringssysteem wat
automatisch betekent dat de bezetting (tijdelijk) omlaag zal gaan. En dat betekent dat automobilisten op
zoek gaan naar andere goedkopere parkeerlocaties, vaak gelegen in een andere gemeente. Dit vraagt om
regionale afstemming.

1.6

Beweegredenen gebruik P+R

Voor P+R’s op de Ring van Utrecht (bestemmings-P+R’s) geldt dat automobilisten hier parkeren om door te
reizen naar een bestemming rond het stationsgebied of in de binnenstad. Op deze locaties wordt P+R zowel
gebruikt om te reizen naar de werklocatie als naar een locatie voor vrije tijd (winkelen, bezoeken congres of
beur s). Automobilisten parkeren vooral op de P+R omdat parkeren op de eindbestemming te duur is, of
omdat er geen parkeerplaats op de eindbestemming te vinden is. (Bron: gebruikersonderzoek P+R voor
gemeente Utrecht uitgevoerd door Mobycon, 2018.)

1.7

OV-bestemmingen vanuit P+R

Uit het voorgaande blijkt dat restricties op parkeren bij de bestemming – financieel of in beschikbare
plaatsen - een belangrijke drijfveer is voor het gebruik van P+R. Hieruit valt ook af te leiden wat de
belangrijkste OV-bestemmingen voor het OV dient te zijn voor P+R: Utrecht Centrum en de gebieden
hieromheen, het centrum van Amersfoort, en de Uithof (Science Park). Reizen naar de stadscentra hebben
zowel een forenzen- als een vrijetijdsmotief. Reizen naar de Uithof hebben een studeer, forenzen- of zakelijk
motief. Daarnaast kan het voor de provincie wenselijk zijn om ook belangrijke economische gebieden mee te
nemen bij de OV-bediening. Hieronder vallen in de stad Utrecht naast het centrum en de Uithof, ook
bedrijventerreinen Westraven, Lageweide en De Wetering. Een reis naar deze gebieden heeft een forenzenof zakelijk motief.
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1.8

Rollen van de provincie

De provincie is op verschillende manieren betrokken als het gaat om P+R:
1. regievoering ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit in de provincie. Instrumenten
hierbij zijn de Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie met hieraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma’s,
waaronder een Uitvoeringsprogramma Multimodale knooppunten;
2. concessieverlener van het stads- en streekvervoer in de provincie en daarmee verantwoordelijk voor
het aanbieden van openbaarvervoerverbindingen van/naar P+R’s in Utrecht;
3. eigendom en beheer van provinciale assets zoals wegen, fietspaden, tram- en busremise,
carpoolplaatsen en, wat betreft P+R, op dit moment de P+R-terreinen bij station Breukelen;
4. financiering en subsidiëring van gewenste maatregelen die aansluiten bij het provinciaal beleid zoals
bijdrage aan investering en exploitatie (bijdrage P+R exploitatie Driebergen-Zeist);
5. gesprekspartner voor publieke en private partijen. Voorbeeld hiervan is de participatie aan U Ned. Ook
gesprekspartner BO MIRT met bewindslieden.

2

VOOR- EN NADELEN VERSCHILLENDE P+R'S

2.1

Algemeen

Het faciliteren van P+R heeft als voornaamste doel om de automobilist vroegtijdig ‘af te vangen’ en zijn of
haar reis te laten vervolgen met een ander vervoermiddel. Echter valt niet uit te sluiten dat bestaande OV
reizigers hun wijze van voortransport aanpassen wanneer P+R wordt aangeboden. NS heeft onderzocht dat
6 % van de treinreizigers in grotere steden en ongeveer 20 % in kleinere steden of dorpen bij het station met
de auto wil parkeren en dat wanneer parkeren geen mogelijkheid is, 25 % van de reizigers niet voor de trein
kiest (bron: https://nieuws.ns.nl/ns-app-toont-of-pr-plek-heeft/, 30 april 2021). Bij het realiseren of
uitbreiden van bestaande (herkomst-)P+R’s dient daarom rekening gehouden te worden met het
bijkomende (ongewenste) neveneffect van reizigers die hun vervoermiddelkeuze in het voortransport
aanpassen en voor de auto kiezen.
Zoals geconstateerd in de analyse van de huidige situatie zijn de meeste P+R locaties gratis. Er staan geen
slagbomen en er wordt niet gemeten hoeveel mensen er parkeren. Dit wordt steekproefsgewijs gemeten.
Wel is er een aantal elementen die bepalend zijn of mensen gebruik zullen maken van een P+R. Mensen
maken alleen gebruik van een P+R als ze er voordeel bij hebben. Mensen zijn “gewoontedieren” en moeten
in eerste instantie een aanleiding hebben om überhaupt het huidige verplaatsingspatroon te doorbreken.
Dat kan door een ingrijpende verandering of door een positieve prikkel of door een zeer negatieve ervaring
bij het oude patroon (file, betaald parkeren). Uit het eerder genoemde onderzoek van Mobycon is gebleken
dat voor de drie P+R’s op de ring van Utrecht de kosten van parkeren en schaarste van parkeerplaatsen op
de eindbestemming in de stad Utrecht een belangrijke reden is om gebruik te maken van de P+R.
Voor de (auto)mobilist dient P+R aan een aantal eisen te voldoen om een aantrekkelijk alternatief te zijn
voor een volledige autorit. De meeste van deze eisen gelden voor alle type reizigers maar ook valt er
onderscheid te maken tussen de behoeften van bijvoorbeeld forenzen, zakelijke reizigers en dagjesmensen
die gaan shoppen:
1. de P+R is bekend bij de automobilist en goed te vinden: zowel online informatie als fysieke
bewegwijzering;
2. een reis via de P+R biedt meer zekerheid van een beschikbare parkeerplaats dan doorrijden naar de
eindbestemming. Deze eis is met name van groot belang voor forenzen;
3. een reis via de P+R is qua reistijd concurrerend en betrouwbaar ten opzichte van doorrijden naar de
eindbestemming:
· de P+R is dus snel bereikbaar per auto;
· de wachttijd voor aansluitend OV is laag; het aansluitende OV is dus frequent;
· het aansluitende OV rijdt liefst rechtstreeks, en ten hoogste via één overstap, naar de bestemming
van de gebruiker;
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4. een reis via de P+R is goedkoper dan parkeren bij de eindbestemming. Deze eis geldt vooral voor
forenzen en dagjesmensen, in mindere mate voor zakelijke bestemmingen;
5. een reis via de P+R is een comfortabel alternatief voor doorrijden naar de eindbestemming: op de P+R is
actuele reisinformatie beschikbaar, de P+R is (sociaal) veilig.
Voor het bepalen van de voor- en nadelen, maken we onderscheid tussen de volgende P+R's:
- P+R nabij NS-stations (veelal in centrumgebied met een herkomstfunctie);
- P+R op de ring Utrecht (Ringhubs);
- P+R langs snelwegen nabij Utrecht (Regiohubs);
- P+R langs snelwegen in de wijdere regio.

2.2

P+R nabij NS-stations

De “traditionele” P+R is het parkeerterrein bij een treinstation. Hiervandaan wordt de reis vervolgd met de
trein. In de provincie Utrecht en er net buiten is een uitgebreid netwerk van P+R’s bij NS stations, bijna alle
stations hebben een P+R. Het gaat om ongeveer 10.000 parkeerplaatsen van de totaal ruim 14.000 plaatsen.
In de provincie Utrecht heeft 28 van de 32 operationele treinstations een P+R waarbij het gaat om circa
5.500 plaatsen. De meeste zijn gratis. De laatste jaren groeit de bezetting op veel van deze locaties waarbij er
schaarste ontstaat (met name op de gratis P+R’s). De stations zijn meestal gelegen in centra van steden,
wijken en dorpen waarbij ook rond deze stations druk komt op verstedelijking. De ruimte is of wordt schaars.
Het concept van de reis met de auto en de trein is een redelijk succes. Het past in de mobiliteitstransitie om
dit fijnmazige netwerk van P+R’s te laten groeien. Echter gezien de druk op deze locaties en ook de
bereikbaarheids- en leefbaarheidsaspecten in deze steden lijkt grootschalige groei niet meer mogelijk.
Echter, veel locaties een beetje laten groeien kan toch bijdrage aan de mobiliteitsstrategie. Tevens kan
gezocht worden naar nieuwe locaties langs het spoor bijvoorbeeld op een locatie waar een station op
zichzelf niet van de grond komt maar mogelijk wel in combinatie met een P+R. Gezien de beperkte
mogelijkheden zal het slechts om een enkele locatie gaan bijvoorbeeld Maartensdijk (combinatie herkomstP+R en Regiohub).
Voordelen
- Goed openbaar vervoer (trein) nabij;
- een goed dekkend netwerk van veel (relatief kleine) P+R's;
- gaat totaal om ongeveer 5.500 parkeerplaatsen (parkeerplaatsen bij treinstations in alleen de provincie
Utrecht) en bijna 10.000 met de treinstations direct om de provincie;
- bedient waarschijnlijk meer eigen stad/dorp en directe omgeving (HB niet echt bekend);
- draagt bij aan bezetting van de trein.
Nadelen
- Treinbediening afhankelijk van locatie, vaak maar 2-4 maal per uur een trein terwijl frequente
aansluitende OV verbinding vereiste is (minimaal kwartierfrequentie);
- er is meestal geen intercity bediening mogelijk waardoor de reis per trein nog relatief lang duurt voor de
ver gelegen P+R’s (en mogelijk meerdere overstappen kent). Nadeel Intercity verbinding is verder de
lage frequentie en de Intercity halteert alleen op grote stations;
- ligt meestal in centrum van stad/dorp, waardoor belasting van autoverkeer naar station;
- afstand tot snelweg meestal groter 2 km, waardoor weinig afvang van de snelweg;
- ook rond vele van deze stations is/wordt ruimte schaars en druk op verstedelijking groeit waardoor groei
lastig zal zijn (geen grote hoeveelheden);
- P+R deels gevuld met bewoners op fietsafstand en andere bewoners en werknemers die het gebruiken
als goedkope parkeerplaats;
- laatste jaren een toename van het gebruik, zit aan einde capaciteit;
- alleen reizen tussen stations mogelijk (alleen interessant voor bestemmingen in de stationsomgeving) of
aanvullend natransport zoals tram of bus.
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Bijdrage aan opgave
De bijdrage van deze P+R's aan de opgaves zoals benoemd in hoofdstuk 1 kent twee kanten. Enerzijds gaat
het om substantiële aantallen, aansluitend bij een goed functionerend OV-systeem, anderzijds roept het
ongewenst verkeer op in de betreffende centra.
Rolverdeling
De NS is hierbij de belangrijke stakeholder, met de diverse gemeenten. De provincie kan er hier voor kiezen
om het aan de partijen over te laten alleen waar passend subsidie te verstrekken. Maar de provincie kan ook
een meer proactieve rol nemen. Op dit moment ontbreekt het nog aan een inventarisatie van kansen en
bedreigingen per station en onderlinge afstemming tussen stations en gemeenten (integraal plan voor P+R’s
en afstemming parkeerbeleid). De provincie lijkt de aangewezen instantie om dit in haar rol regievoering ten
aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit op te pakken. En verder is de provincie
concessieverlener van stads- en streekvervoer en heeft de kennis en het netwerk om dit adequaat in te
vullen als nodig rond deze P+R’s.

2.3

P+R op de ring Utrecht (Ringhubs)

Rond Utrecht aan de Ring zijn een aantal bestemmings P+R’s (Ringhubs): Westraven, Utrecht Science Park,
Berlijnplein (Leidsche Rijn) en Papendorp. De P+R-voorziening op Papendorp is op het moment van
schrijven nog een tijdelijk terrein op maaiveldniveau. De gemeente Utrecht werkt aan een plan voor een
Mobiliteitshub XL Papendorp, een gebouwde voorziening die zowel bedoeld is voor het parkeren van
bewoners van nieuwe ontwikkelgebieden in de stad zoals het Jaarbeur skwartier (parkeren op afstand) als
voor het parkeren van bezoekers (P+R). De gemeente Utrecht heeft de ambitie om ook de andere Ringhubs,
die nu nog exclusief bedoeld zijn voor bezoekers, op termijn een dubbelfunctie te geven voor zowel
bewoners als bezoekers van de stad. Het idee is dat bezoekers van de stad voor het gebruik van de Ringhubs
een hoger tarief gaan betalen dan voor gebruik van de Regiohubs. Deze locaties worden bediend met tram
en bus, waarbij de provincie concessieverlener is. Deze parkeerbeweging wordt voor een belangrijk deel
ingezet door de verstedelijkings- en leefbaarheidsopgave. De ontwikkeling van Ringhubs is één van de
beoogde onderdelen van de Regionale Parkeerstrategie binnen U Ned. In de toekomst is het mogelijk om
parkeren voor bezoekers nog minder aantrekkelijk te maken of zelfs te verbieden en alleen bewoners
gebruik te laten maken van deze locaties. Bezoekers zullen in dat geval eerder (bij de Regiohubs)
afgevangen moeten worden.
Voordelen
- omdat men reeds op de ring van Utrecht is, is het natransport relatief kort en kan met OV of zelfs met
fiets worden verder gereisd;
- een aantal P+R’s aan de Ring wordt door meerdere OV lijnen ontsloten (in de toekomst wanneer Wiel
met Spaken concept gereed is) waardoor meerdere locatie in de stad direct vanaf de P+R kunnen worden
bereikt;
- via de Ring kan men met de auto naar de juiste P+R om vanaf daar efficiënt de reis te vervolgen zonder
overstap;
- gebruik door zowel bewoners als bezoekers vergroot het draagvlak voor hoogwaardig OV.
Nadelen
- Bezoekers maken de gehele reis tot aan Utrecht met de auto. De toeleidende wegen worden belast en
om aan de goede kant van Utrecht te komen, wordt ook de Ring Utrecht belast;
- parkeercapaciteit aan de Ring wordt in toenemende mate gebruikt door bewoners van de stad (parkeren
op afstand) omdat in de stad steeds minder parkeerruimte is (lage parkeernorm bij nieuwbouw).
Hierdoor komt mogelijk minder parkeerruimte beschikbaar voor bezoekers;
- gebruik van de Ringhubs door zowel bewoners als bezoekers kan voor een zware belasting van het
omliggende wegennet zorgen.
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Bijdrage aan opgave
De bijdrage van deze P+R's aan de benoemde opgaves is enerzijds positief door de goede aansluiting op
bestaand OV en de relatief hoge capaciteit. Anderzijds wordt de ring wel belast en kunnen bezoekers van het
centrum op den duur worden ‘verdrongen’ door de bewoners. In die zin worden ze minder interessant en
dragen ze minder bij aan de opgaves.
Rolverdeling
De gemeente Utrecht is trekker van de ontwikkeling van de Ringhubs en ook eigenaar/exploitant van de
hubs. De rol van de provincie is in dit gremium met name ontsluiten van de belangrijkste woon-, werk- en
P+R-locaties met OV op een efficiënte wijze. Het OV moet een volwaardig gewicht krijgen in de
besluitvorming. Mogelijk levert de provincie ook een bijdrage aan de regionale fietsroutes vanuit haar rol.
RWS zorgt voor toegankelijkheid van af het hoofdwegennet met voldoende capaciteit.

2.4

P+R langs snelwegen nabij Utrecht (Regiohubs)

Het betreft hier bestemmings-P+R nabij Utrecht maar wel buiten de Ring. Voorbeelden van Regiohubs op
relatief korte afstand van Utrecht zijn Breukelen (A2), Driebergen-Zeist (A12) en Soesterberg (A28). Deze
P+R’s hebben tevens een belangrijke functie als herkomst-P+R. In het kader van de Regionale
Parkeerstrategie binnen U Ned zijn er ideeën om op termijn langs de diverse snelwegcorridors meer P+R’s te
gaan ontwikkelen. Hierbij wordt gedacht aan1 locaties zoals Woerden-Oost, Harmelen en/of De Meern (A12west), Vianen, Nieuwegein en/of IJsselstein (A2-zuid), Houten (A27-zuid), Maartendijk (A27-noord), Zeistnoord/Den Dolder (A28) en Bunnik (A12-oost, uitbreiding bestaand of nieuw). Voor de regio Amersfoort
wordt gedacht aan A28 zuid en A1 bij Bunschoten.
Enkele van deze beoogde1 Regiohubs worden bediend met zowel trein- als stads- en streekvervoer. Dit zijn
Breukelen, Driebergen-Zeist, Maartensdijk en mogelijk Bunnik (afhankelijk van locatie). De overige hubs
moeten worden bediend door het stads- en streekvervoer waarvoor de provincie concessieverlener is. Het is
tevens de bedoeling om deze Regiohubs aan te sluiten op het regionale (snel)fietsroutenetwerk.
Op dit moment wordt er nagedacht1 of er in het kader van de Minder Hinder-aanpak van RWS
mogelijkheden zijn om op korte termijn enkele sobere/eenvoudige P+R’s te ontwikkelen op de A2-, A12- en
A28-corridor. Deze sobere P+R’s zouden dan wellicht op langere termijn doorontwikkeld kunnen worden tot
volwaardige Regiohubs.
Voordelen
- de Ring Utrecht wordt met de reis niet belast;
- er zijn mogelijkheden om de P+R te bedienen met bestaande buslijnen, door ze iets om te leggen of te
verlengen;
- afhankelijk van de bestemming is de fiets of scooter (elektrisch) ook een mogelijk alternatief voor de
vervolgreis;
- eventueel zijn er meerdere bestemmingen met een directe OV-lijn in de stad Utrecht mogelijk (niet
alleen centrum van de stad).
Nadelen
- De huidige buslijnen die de P+R gaan bedienen zijn mogelijk te ontsluitend waardoor de vervolgreis te
lang duurt en de ketenreis niet concurrerend is;
- bestaande buslijnen hebben onvoldoende capaciteit en uitbreiding van de lijn is inefficiënt;
- de P+R is weliswaar vrij dicht bij de stad maar het natransport vergt nog enige tijd waardoor een
overstap niet aantrekkelijk is. De hinder met de auto op het laatste stuk van de reis wordt voor lief
genomen;
1

Met voorbeelden wordt de situatie concreter geschetst. Het betreffen ideeën die nog nader uitgewerkt dienen te worden en waar
nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Dit zal gebeuren o.a. in afstemmen met de geplande participatietrajecten
in het kader van U Ned. Vervolgens zullen de Raden en Staten op passende wijze worden betrokken.
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-

-

de vervoerstromen tussen de P+R’s en de bestemmingsgebieden zijn vaak niet groot genoeg om
rechtstreekse hoogwaardige OV-lijnen te bieden. Voor diverse bestemmingen is een overstap op het te
realiseren OV-Wiel van Utrecht nodig.
gegeven de ruimtedruk in regio is het vinden van geschikte locaties lastig. Omgeving zit vaak niet te
wachten op extra verkeer als gevolg van Regiohub (wel de lasten, niet de lusten).

Bijdrage aan opgave
De bijdrage van deze P+R's aan de opgaves kan hoog zijn, mits er behoorlijk wordt geïnvesteerd in
aansluitend OV en de terreinen veel capaciteit hebben. Met name voor deze P+R's geldt dat ‘alles' moet
kloppen wil de reiziger verleid worden.
Rolverdeling
De rol van de provincie is in dit gremium met name ontsluiten van deze P+R-locaties met OV op een
efficiënte wijze. Het OV moet een volwaardig gewicht krijgen in de besluitvorming. Het efficiënt en
aantrekkelijk maken van deze P+R locaties met bestaande OV lijnen is niet makkelijk gezien de lengte van de
vervolgreis met het OV. Mogelijk levert de provincie ook een bijdrage aan de doorgaande regionale
fietsroutes vanuit haar rol. Voor de Regiohubs is denkbaar dat de provincie mogelijk trekker/ontwikkelaar,
medefinancier en eigenaar/exploitant wordt. RWS zorgt voor toegankelijkheid van af het hoofdwegennet
met voldoende capaciteit.

2.5

P+R langs snelwegen in de wijdere regio

Het betreft hier P+R’s langs de snelweg op grotere afstand in de provincie Utrecht of zelfs erbuiten. Hierbij
kan gedacht worden aan de P+R’s Veenendaal-De Klomp (A12), Barneveld-Noord (A1) en Meerkerk (A27).
Deze P+R’s hebben een herkomstfunctie voor de directe omgeving maar kunnen tevens functioneren als
tussen-P+R.
P+R langs snelwegen op een grotere afstand van de stad Utrecht blijkt met name succesvol als het
gekoppeld is aan een treinstation, en dan vooral als het gekoppeld is aan een station waar ook intercity’s
stoppen. Als op grotere afstand een geheel nieuwe P+R wordt ontwikkeld en er is geen bestaand HOV direct
naar Utrecht (trein of Bus Rapid Transit (BRT)) dan is het moeilijk om de lijn aantrekkelijk en voldoende
kostendekkend te maken (bijvoorbeeld vanuit Breda). Vanuit kostendekkingsgraad van het OV gezien dient
de P+R groot te zijn, maar dit verhoogt de (exploitatie)kosten van de P+R en risico’s bij geen succes. Hier zit
een dilemma. Voorbeelden uit het verleden waren geen succes. Echter naar de toekomst met de noodzaak
tot mobiliteitstransitie is het niet uit te sluiten.
Voordelen
- De toeleidende wegen en de Ring van Utrecht worden ontlast;
- het succes is met name te danken aan een treinstation met een snelle verbinding naar de centrale
steden, bijvoorbeeld Veenendaal-De Klomp met intercity bediening (de extra stop is wel een nadeel voor
de doorgaande treinreizger);
- kansen voor ontwikkeling van nieuwe hubs, bijvoorbeeld in de vorm van woningbouw (versterken functie
als herkomst-P+R).
Nadelen
- Het natransport naar de bestemming is nog erg lang (afhankelijk van serviceniveau OV);
- de OV-verbinding bedient met name het centrumgebied van de stad. Voor andere bestemmingen dient
meestal extra te worden overgestapt;
- nog geen visie op kansrijkheid van BRT en kansen voor P+R-hubs hieraan.
Bijdrage aan opgave
De bijdrage van deze P+R's aan de opgaves kan eveneens hoog zijn door de langer af te leggen afstand met
het OV. Dit dient dan wel snel en verbindend te zijn.
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Rolverdeling
Voor deze P+R’s ligt er een belangrijke rol voor NS en de betreffende gemeente. De rol van de provincie is
afhankelijk van de ontsluiting van deze P+R. Indien de P+R nabij een treinstation is gelegen, is de rol van de
provincie klein. De rol van de provincie is mogelijk als wegbeheerder van de weg tussen snelweg en P+R of
met een financiële bijdrage. Indien de P+R wordt ontsloten met een BRT lijn dan is de provincie wel
betrokken als mogelijk concessie verlener. Ontsluiting van een P+R op grotere afstand met BRT is nieuw en
het is nog onbekend of dit een succes kan worden. Dit concept kent grote financiële risico’s.

2.6

Samenvatting P+R’s

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste bevindingen samengevat voor de vier soorten P+R’s die in dit
hoofdstuk zijn onderscheiden.

Tabel 2.1 Belangrijkste bevindingen voor de vier soorten P+R’s
P+R nabij NS-stations

P+R op de ring
Utrecht (Ringhubs)

P+R langs snelwegen
nabij Utrecht
(Regiohubs)

P+R langs snelwegen in
de wijdere regio

voornaamste
functie P+R

herkomstfunctie

bestemmingsfunctie

tussenfunctie
met name
bestemmingsfunctie
maar ook
herkomstfunctie voor
directe omgeving

tussenfunctie
met name
herkomstfunctie voor
directe omgeving

plaats

centrumgebied

op de Ring Utrecht

op korte afstand van de
Ring Utrecht

op grote afstand van
Utrecht

voorbeelden

Soest-Zuid, Woerden

Westraven, Utrecht
Science Park,
Papendorp

Breukelen (A2),
Driebergen-Zeist (A12),
Soesterberg (A28)

Veenendaal-De Klomp
(A12), Barneveld-Noord
(A1), Meerkerk (A27)

type OV aanwezig
voor overstap

trein

sneltram en/of bus

trein of bus

trein of bus

voordelen

fijnmazig netwerk van
(relatief kleine) P+R’s
met goed openbaar
vervoer

relatief kort natransport
en dubbelfunctie
mogelijk (functie voor
bewoners op termijn
uitbreiden)

Ring Utrecht wordt
ontlast

toeleidende wegen
inclusief Ring Utrecht
worden ontlast

nadelen

ruimte is er schaars en
toestroom van
autoverkeer naar het
station is ongewenst

toeleidende wegen
inclusief Ring Utrecht
worden belast

overstap is vaak
noodzakelijk en
bestaande succesvolle
lijnen zitten vol.
Uitbreiden/omleggen
van buslijn vaak
inefficiënt.

natransport naar
bestemming is vaak nog
erg lang en er is nog
geen visie op de
kansrijkheid van BRT
i.c.m. P+R

belangrijkste
stakeholder(s)

NS en gemeenten

Rijkswaterstaat en
gemeente Utrecht

Rijkswaterstaat en
desbetreffende
gemeenten

Rijkswaterstaat en
desbetreffende
gemeenten

rol Provincie

meepraten, evt.
subsidiëren

gemeente Utrecht
ondersteunen en
concessieverlening OV
en fietsroutes

naast concessieverlening OV en
fietsroutes ook
trekker/ontwikkelaar,
medefinancier en
eigenaar/exploitant

meepraten,
concessieverlening BRT
lijn en evt. subsidiëren
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3

SCENARIO’S

Om meer gevoel te krijgen voor de ontwikkelingen, het aantal P+R's en parkeerplaatsen, de mogelijke rol
van de provincie en andere partijen en de financiële consequenties, zijn drie scenario’s kort uitgewerkt. Voor
deze scenario’s zijn aannames gedaan wat betreft aantal en grootte van de P+R’s die passen bij de
ervaringen met bestaande P+R’s. De scenario’s zijn onderscheidend in ambitie: in het aantal parkeerplaatsen
(per locatie en totaal):
- scenario laag: uitnutten van bestaande locaties met name bij NS stations, totaal 500 - 1000
parkeerplaatsen;
- scenario midden: uitbreiden met kleine/middel grootte locaties, totaal 1500 - 2000 parkeerplaatsen;
- scenario hoog: uitbreiden met grote P+R locaties, totaal 6000 - 8000 parkeerplaatsen.
Deze scenario’s kunnen enerzijds op zich worden beschouwd anderzijds kunnen ze ook volgordelijk in de tijd
worden gezet. Afhankelijk van de ambities en noodzaak vanuit het beleid past scenario laag op korte en
middellange termijn (tot 2030), scenario midden op de middellange termijn (rond 2030) en scenario hoog op
lange termijn (2030-2040).
De scenario’s worden verder onderbouwd met voorbeeldberekeningen voor OV exploitatie en P+R
investeringen en exploitatie. Hierbij zijn aannamen gedaan over hoeveelheid locaties, parkeerplaatsen en
karakteristieken van het aansluitend OV om gevoel te krijgen voor de problematiek. Het is daarmee geen
direct advies om zoveel plaatsen te realiseren.
Rekenvoorbeeld OV-exploitatie
Om een idee te krijgen van de exploitatiekosten van het OV die gemoeid zijn met de verschillende
scenario’s, is een aantal rekenvoorbeelden gemaakt. Hiervoor zijn per scenario een aantal aannames
gedaan voor het aantal parkeerplaatsen, nieuwe OV-capaciteit, afstanden en snelheden. Om de
passagiers van de P+R te faciliteren in hun reis naar de eindbestemming dient er per scenario een impuls
aan de frequentie van bestaande lijnen te worden gegeven of dienen zelfs enkele nieuwe lijnen te
worden gemaakt. We gaan uit van een ingroeimodel, waar na realisatie 25% van het aantal P+R-reizigers
wordt behaald van het aantal reizigers van ±4 jaar later. Opgemerkt wordt dat de exploitatiekosten zeer
sterk samenhangen met de gemiddelde snelheid van het OV. Door de snelheid verder te verhogen, kan
worden bespaard op exploitatiekosten.
Rekenvoorbeeld P+R-exploitatie
Voor de parkeerexploitatie van de P+R scenario's wordt uitgegaan van een reeds aanwezige exploitatie
die kostendekkend is. Aangenomen wordt dat de parkeercapaciteit pas wordt uitgebreid indien daar ook
daadwerkelijk behoefte aan is. Met andere woorden dat er direct gebruik gemaakt zal worden van de
uitbreiding van de P+R. Vanaf realisatie gaan we uit van een ingroei gedurende 4 jaar. Bij alle exploitaties
wordt grondwaarde niet meegenomen in de exploitatie. Deze is afhankelijk van de locatie. Wel wordt
meegenomen of alleen op maaiveld wordt geparkeerd of dat er sprake is van een één of meerlaagse
parkeergarage. Gezien de locaties en de kosten worden alleen bovengrondse en geen ondergronds
parkeergarages beschouwd.

Onderstaand worden de scenario’s nader uitgewerkt.

3.1

Scenario Laag: Uitnutten bestaande locaties, focus op NS stations

Het lage scenario maakt vooral gebruik van het bestaande fijnmazige netwerk van P+R’s. Het gaat om 28
P+R- locaties nabij stations in de provincie en een aantal grotere locaties rond de Ring Utrecht. De meeste
P+R’s hebben een grootte van 50 tot enkele honderden parkeerplaatsen. In dit scenario wordt ingestoken
om de bestaande locaties te behouden en waar mogelijk te laten groeien (orde grootte tientallen
parkeerplekken per locatie voor circa 15 locaties).
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Voordelen
Het voordeel is dat er gebuikt wordt gemaakt van het al bestaande netwerk met over het algemeen een
goede aansluiting op het OV. Het is voor de meeste locaties een bewezen concept gezien het gebruik ervan.
In het algemeen leveren deze extra parkeerplaatsen een beperkte groei van het reizigersaanbod op, die past
in de restcapaciteit van de voertuigen (met name trein). De investeringen zijn in dit scenario laag en het
risico is laag.
Nadelen
Deze P+R’s liggen meestal in het centrum van stad of dorp waar ruimte schaars is of wordt omdat ook hier
verstedelijkingsdruk gaat komen in de toekomst. Ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de stationslocatie
wordt steeds belangrijker en parkeren draagt daar meestal niet aan bij. Dus is er weinig ruimte voor groei en
wellicht in de toekomst zelfs minder parkeerplaatsen. Deze P+R’s liggen meestal verder van de snelweg en
dragen en vormen in die zin geen alternatief voor automobilisten op de snelweg en dragen dus weinig bij
aan ontlasting ervan. Daarbij bedienen deze P+R's vooral het centrum van de stad en zorgen daarmee niet
voor ontlasting van het OV-knooppunt Utrecht CS (doelstelling U Ned). De locaties zijn veelal niet geschikt
om substantieel uit te breiden. Indien dit wel gebeur t kan het leiden tot overlast op het onderliggende
wegennet rondom de P+R's.
Rekenvoorbeeld OV-exploitatie
Uitbreiden P+R op 5 locaties met bus OV met gemiddeld 50 parkeerplaatsen per locatie. Hiervoor dient de
frequentie van aansluitend bus of tram OV gemiddeld met 1x per uur te worden verhoogd. Dit scenario
vergt een bijdrage in de OV-exploitatie van ongeveer EUR 2 miljoen, en ongeveer EUR 1,75 miljoen na 4 jaar.
Voor de 10 NS locaties gelden geen aanvullende exploitatie kosten. Uitgangspunt is dat de reizigers nog in
de bestaande treindienst passen.
Rekenvoorbeeld P+R exploitatie
Bij de uitbreiding van kleine P+R locaties wordt uitgegaan van parkeren op maaiveld. De investering bij 15
locaties met 50 parkeerplaatsen bedraagt circa EUR 4,5 miljoen. Bij een afschrijving over 30 jaar en een
gemiddelde jaarlijkse rente van circe 4 %, zijn de jaarlijkse vastgoedlasten circa EUR 350.000,--. De jaarlijkse
beheer en exploitatielasten bedragen circa EUR 450.000,--. De totale jaarlijkse kosten voor deze uitbreiding
bedraagt dus EUR 800.000,-- (EUR 1.060,-- per parkeerplaats). Deze P+R locaties zullen in lijn met de huidige
P+R terreinen vooralsnog gratis zijn om te parkeren. Er staan dan ook geen inkomsten tegenover de kosten.
Rol van de provincie / dilemma voor de provincie
Dit scenario kent voor de provincie een beperkte financiële impact. Er zijn vier rollen die de provincie dient te
vertolken. Allereerst is de provincie sturend voor de OV-ontsluiting van een deel van de terreinen. Daarnaast
is het faciliteren en overtuigen van de exploitanten van de bestaande P+R's om de locaties te voorzien van
telapparatuur, en reserveringsapparatuur, om het aantal vrije plaatsen van P+R's te communiceren aan
reizigers, en om het mogelijk te maken om de totale reis te reserveren. De derde rol is het informeren van
(potentiële) reizigers met een marketingcampagne. In de huidige situatie ontbreekt het de reiziger aan de
kennis over de mogelijkheden en de keuzes die gemaakt kunnen worden. De vierde rol is die van aanjager,
kennisbank en verbinder tussen betrokken partijen.

3.2

Scenario Midden: Uitbreiden met klein/middel grote P+R locaties

In dit scenario is de Provincie meer in de lead. Er worden circa 8-10 kleine/middel grote P+R’s van ongeveer
100-400 plaatsen toegevoegd (gemiddeld 200 plaatsen per locatie). Deze P+R’s worden vooral gezocht
langs bestaande tram- en buslijnen op niet al te grote afstand van de bestemming. De buslijn (tram) komt
reeds langs de locatie of moet iets omrijden. Verder gaat het om verbindende lijnen zodat het natransport
snel genoeg naar de bestemming rijdt.
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Voordelen
Door de kleinschaligheid van de locaties en de reeds aanwezige buslijnen zijn de investeringen relatief
beperkt.
Nadelen
Waar het ontsluitende buslijnen betreft is het niet concurrerend met een volledige autoverplaatsing
waardoor de P+R niet voor het bedachte doel zal worden gebruikt. Doordat de locaties momenteel nog niet
gebruikt worden als P+R is het nog geen automatisme voor mensen om de locatie ook te gaan gebruiken. Er
zal veel promotie nodig zijn om mensen te informeren over de geschiktheid van deze locatie.
Rekenvoorbeeld OV-exploitatie
Uitbreiden P+R op 8 locaties met gemiddeld 200 parkeerplaatsen per locatie. Hiervoor dient de frequentie
van aansluitend OV gemiddeld met 2x per uur te worden verhoogd. Dit scenario vergt een bijdrage in de
OV-exploitatie van ongeveer EUR 6 miljoen, en ongeveer EUR 5 miljoen na 4 jaar.
Rekenvoorbeeld P+R exploitatie
Locaties die worden uitgebreid met 200 parkeerplaatsen zullen naar alle waarschijnlijkheid uitgevoerd
worden met een parkeerdek. Voor de uitbreiding op maaiveld is er namelijk een oppervlak nodig van circa
6.000 m2. (190 meter x 32 meter). Dit is een groot oppervlak en niet altijd beschikbaar als braakliggend
terrein. De investering bij 8 locaties met 200 parkeerplaatsen bedraagt circa EUR 20 miljoen. Bij een
afschrijving over 30 jaar en een gemiddelde jaarlijkse rente van circe 4 %, zijn de jaarlijkse vastgoedlasten
circa EUR 1.500.000,--. De jaarlijkse beheer en exploitatielasten bedragen circa EUR 1.250.000,--. De totale
jaarlijkse kosten voor deze uitbreiding bedraagt dus EUR 2.750.000,--. Deze P+R locaties zullen in lijn met de
huidige P+R terreinen vooralsnog gratis zijn om te parkeren. Er staan dan ook geen inkomsten tegenover de
kosten.
Rol van de provincie / dilemma voor de provincie
De rollen voor de provincie in dit scenario zijn gelijk aan de rollen in scenario laag. Het gaat hier met name
om het exploiteren van OV. De provincie is niet de meest geëigende partij om de P+R's te exploiteren. Dit is
een rol voor de gemeenten, NS of private exploitanten. De provincie heeft de rol om het gehele netwerk aan
P+R's optimaal te gaan benutten en mensen te informeren en stimuleren om er gebruik van te gaan maken.
Om te voorkomen dat de provincie zelf een commercieel belang heeft in het optimaliseren van het gebruik
van de P+R's is het niet gepast om zelf P+R's te exploiteren.

3.3

Scenario Hoog: Uitbreiden met grote P+R locaties

In dit scenario gaan we uit van een aantal grote P+R parkeerlocaties buiten de Ring Utrecht. Deze P+R’s
leveren een substantieel aantal parkeerplaatsen, 1.500-2.000 per locatie. Door de omvang van deze P+R’s is
het noodzakelijk deze locaties te bedienen met nieuwe OV-lijnen (BRT-kwaliteit), mogelijk ook naar
verschillende locaties in Utrecht. Het gaat om snelle verbindende buslijnen zodat deze concurrerend kunnen
zijn met de auto.
Voordelen
Schaalvoordelen waardoor de kosten per parkeerplaats iets lager uitkomen. Ook is het mogelijk om de
locaties te combineren met andere voorzieningen van een hub. En een substantiële bijdrage aan de
mobiliteitstransitie, het verminderen van parkeerdruk in de stad Utrecht en rond de Ring.
Nadelen
Het aantal locaties kan gefaseerd worden, maar met een parkeergarage is het laten groeien van de locatie
niet echt een optie. Dit betekent een locatie in één keer in zijn geheel wordt gebouwd. Of de locatie echt
gebruikt gaat worden, is vaak moeilijk te voorspellen. Dat betekent dat dit soort grote P+R’s een behoorlijk
groot risico zijn. Verder dienen de BRT-verbindingen snel te zijn en dit vereist een aantal infrastructurele
voorzieningen. De kosten daarvan kunnen hoog oplopen. Daarnaast zijn er de jaarlijkse exploitatielasten
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voor het OV. Met name bij het uitblijven van voldoende gebruikers van het OV kunnen de
reizigersopbrengsten tegenvallen. Met als gevolg een relatief hoge bijdrage van de provincie.
Rekenvoorbeeld OV-exploitatie
Uitbreiden P+R op 4 locaties met gemiddeld 2.000 parkeerplaatsen per locatie. Hiervoor dient aansluitend
OV te worden gerealiseerd met een frequentie van 6x per uur overdag en 4x per uur ’s avonds. Dit scenario
vergt een bijdrage in de OV-exploitatie van ongeveer EUR 12 miljoen, en ongeveer EUR 5 miljoen na 4 jaar.
Daarnaast dient voor snelle BRT verbindingen gekozen te worden. Dit vergt ook de nodige infrastructurele
investeringen,
Rekenvoorbeeld P+R exploitatie
Bij een uitbreiding van 4 locaties van 2000 parkeerplaatsen gaat het om locaties waar veel parkeerders
verwacht worden. Dit zal rondom de ring van Utrecht plaatsvinden. Deze parkeervoorzieningen kunnen
alleen als gebouwde (bovengrondse) parkeergarages gerealiseerd worden. De investering bij 4 locaties met
2000 parkeerplaatsen bedraagt circa EUR 130 miljoen. Bij een afschrijving over 30 jaar en een gemiddelde
jaarlijkse rente van circe 4 %, zijn de jaarlijkse vastgoedlasten circa EUR 9.000.000,--. De jaarlijkse beheer en
exploitatielasten bedragen circa EUR 6.000.000,--. De totale jaarlijkse kosten voor deze uitbreiding bedraagt
dus EUR 15.000.000,--. Bij deze locaties zal er wel een inkomstenstroom zijn, aangezien er bij vergelijkbare
locaties eveneens betaald parkeren geldt. We gaan uit van een EUR 2,- per uur (EUR 6,- per dag voor P+R
bezoekers). Bij de bepaling van de inkomsten gaan we ervan uit dat de locatie goed gebruik zal worden.
Gemiddeld zullen de inkomsten per jaar circa EUR 11.000.000,-- bedragen. Dit betekent een jaarlijks tekort
van circa EUR 4.000.000,--. Hierbij is het risico dat de locaties niet zo gebruikt worden als bedacht, waardoor
het tekort hoger kan uitkomen (tot jaarlijks EUR 10.000.000,--).
Rol van de provincie / dilemma voor de provincie
Het gaat hier om een aantal grote parkeerlocaties. Of deze locaties gaan werken als P+R is moeilijk te
voorspellen. Dit is afhankelijk van allerlei ontwikkelingen in de stad Utrecht, Amersfoort en Amsterdam, op
de ring en ook het gedrag van mensen in de toekomst. De vraag is en blijft of op termijn de urgentie groot
genoeg is om P+R’s te gaan gebruiken. Tevens zijn de investeringen en exploitatiekosten hoog. Het risico op
een lage bezetting en dus financiële tegenvallers is groot. Dit scenario vraagt om een aanpak van de
gezamenlijke overheden, bijvoorbeeld via U Ned. En nadenken over aanvullende knooppuntvoorzieningen
om integrale meerwaarde te ontwikkelen.

3.4

Ontwikkeling scenario’s in de tijd

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de drie geschetste scenario’s separaat kunnen worden ingezet
maar ook gecombineerd en als logische stappen in de tijd. In essentie betekent dat het volgende:
Huidige situatie tot 2025 (scenario laag):
Het genereren van continue en actuele data is essentieel om een verandering en optimalisatie van het
gebruik van P+R's te bewerkstelligen. De huidige bezetting moet bekend zijn en het aantal nog beschikbare
plaatsen van de huidige P+R's. Deze data wordt als open data beschikbaar gesteld, zodat verschillende
mobiliteitsplatfoms (MaaS) de P+R's kunnen opnemen in een reserveringssysteem om de gehele reis te
reserveren (parkeerplaats, bus, trein, deelauto, deelfiets en dergelijke). Hierdoor kan gemonitord worden hoe
de huidige P+R locatie worden gebruikt. De locaties die restcapaciteit hebben kunnen gepromoot worden
en de locaties die vol staan kunnen tijdig uitgebreid worden (of de bezoekers kunnen verwezen worden naar
andere locaties). Hierin past scenario laag, het uitnutten van bestaande P+R’s waarmee een bescheiden groei
van naar schatting 500-1000 plaatsen is te realiseren rond 2025.
2025-2030 (scenario middel):
Zodra een beter beeld is ontstaan van het werkelijk gebruik en zodra mensen actief geïnformeerd worden
over de mogelijkheden voor een reis (alternatieven in kosten en reistijd), ontstaat ook het beeld waar nieuwe
locaties gewenst zijn. Dan kunnen er ook potentiële nieuwe locaties ontstaan zoals in scenario middel
omschreven.

16 | 18

Witteveen+Bos | 124153/21-009.323 | Concept 02

2025-2035 (scenario hoog):
Het realiseren van grote P+R’s loopt in aanvang parallel met scenario 2, maar heeft een langere doorlooptjid.
Om de risico's te nemen van een investering voor een grote parkeergarage is meer zekerheid nodig voor
voldoende parkeerders. Hiervoor is geïmplementeerd parkeerbeleid nodig met een lage parkeernorm en
hoge tarieven in de stad Utrecht. Er komt dan een parkeerdruk vanuit de bewoners van Utrecht die de P+R’s
op de Ring gaan gebruiken voor het parkeren van hun auto die niet dicht bij de eigen woning kan staan.
Daardoor worden de grote P+R’s buiten de Ring noodzakelijk. Om P+R in het hoog scenario een succes te
maken is het randvoorwaardelijk dat het parkeerbeleid wordt uitgevoerd maar ook dat fiets en OV
maatregelen worden uitgevoerd zodat de bereikbaarheid wordt gegarandeerd. Dan kan scenario hoog
worden gerealiseerd.
Als we de geschetste scenario's bekijken dan vallen een aantal zaken op die leiden tot deze gefaseerde
aanpak in de tijd.
Allereerst zijn er de financiële risico's. Deze worden hoger naar mate de ambitie toeneemt. Voor de OVexploitatie staat de provincie zelf aan de lat. In het derde scenario worden substantieel hogere bijdragen
verwacht en dient er fors in infrastructuur te worden geïnvesteerd. Wat betreft de exploitatiekosten van de
terreinen lopen deze ook sterk op van het lage naar het hoge scenario. Gezien de grootte van de
investeringen en de risico’s dient de P+R visie gezamenlijk te worden uitgevoerd.
Het tweede wat opvalt is dat het succes van het gebruik van de P+R's sterk afhankelijk is van de restrictieve
maatregelen die een stad als Utrecht treft om parkeren moeilijker en duurder te maken. Zowel in het
centrum van de stad als bij andere belangrijke omliggende locaties. Ook het feit dat bewoners van Utrecht in
de nabije toekomst geacht worden te parkeren in de ringhubs, draagt ertoe bij dat verder weg gelegen
P+R's succesvoller kunnen worden en dat daarmee ook de basis groter wordt om te investeren.
Ten derde is er de noodzaak tot een gezamenlijke, door stakeholders gedragen aanpak die gebaseerd is op
het gedragen gevoel dat P+R's substantieel kunnen bijdragen aan de gezamenlijke opgaven. Dit gedragen
gevoel is nog slechts in geringe mate aanwezig en dient geleidelijk opgebouwd te worden. Als de urgentie
van de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen toeneemt, zal dit eenvoudiger worden, zeker als het
ingezette pad van meer P+R succesvolle voorbeelden oplevert.

Tabel 3.1 Ontwikkeling scenario’s
Scenario’s

Scenario Laag:
Uitnutten

Scenario Midden:
Uitbreiden (klein/middel
groot)

Scenario Hoog:
Uitbreiden (groot)

beschrijving scenario

beter benutten van
bestaande P+R’s en lokale
kleine terreinen uitbreiden
met enkele tientallen
parkeerplaatsen waar het
kan (focus op NS stations)

nieuwe (klein/middel grote)
terreinen erbij

nieuwe (grote) terreinen erbij

tijdshorizon

2025

2030

2035

gemiddeld aantal
parkeerplaatsen per P+R
locatie

50

200

2.000

aantal parkeerplaatsen totaal

500 - 1.000

1.500 - 2.000

6.000 - 8.000

investeringskosten

EUR 4,5 miljoen

EUR 20 miljoen

EUR 130 miljoen

OV-exploitatie kosten

EUR 2 miljoen, en ongeveer
EUR 1,75 miljoen na 4 jaar

EUR 6 miljoen, en ongeveer
EUR 5 miljoen na 4 jaar

EUR 12 miljoen, en ongeveer
EUR 5 miljoen na 4 jaar
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Scenario’s

Scenario Laag:
Uitnutten

Scenario Midden:
Uitbreiden (klein/middel
groot)

Scenario Hoog:
Uitbreiden (groot)

P+R exploitatie kosten (per
jaar)
- vastgoedlasten
- beheer- en exploitatielasten

EUR 0,8 miljoen
- EUR 0,35 miljoen
- EUR 0,45 miljoen

EUR 2,75 miljoen
- EUR 1,5 miljoen
- EUR 1,25 miljoen

EUR 15 miljoen
- EUR 9 miljoen
- EUR 6 miljoen

P+R exploitatie opbrengsten
(per jaar)

- (vooralsnog gratis)

- (vooralsnog gratis)

EUR 11 miljoen
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