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Agenda
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˗ Opening 14:30-14:40

˗ Proces tot heden 14:40-14:50

˗ (Voorlopige) resultaten 14:50-15:00

˗ Mogelijke groeistrategie 15:00-15:20

˗ Rol van de provincie 15:20-15:50

˗ Vervolg proces 15:50-15:55

˗ Rondvraag en sluiting 15:55-16:00



Context Integrale P+R visie provincie
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Verstedelijkings- leefbaarheids- en

bereikbaarheidsopgave

Mobiliteitsstrategie - U Ned

Regionale Parkeerstrategie - U Ned

➔ Dit kan alleen in samenwerking tot stand komen

Integrale P+R visie - Provincie Utrecht

Uitvoeringsprogramma Multimodale
Knooppunten 2019-2023

Mobiliteitsprogramma 2019-2023



Doel project: het opstellen van een integrale P+R visie
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˗ U Ned werkt samen met het Rijk aan maatregelen op het gebied van wonen, werken, 

leefbaarheid en bereikbaarheid;

˗ verbeteren van de bereikbaarheid door o.a. de regionale parkeerstrategie 2021 U Ned;

˗ de integrale P+R visie heeft raakvlak voor de regionale parkeerstrategie.

Aanvullend voor onze opdracht:

˗ wat zou hier in de rol van de provincie Utrecht moeten zijn?



Onze aanpak op hoofdlijnen
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˗ interactief proces;

˗ drie sporen:

1. inhoudelijk spoor;

2. visievorming met de Provincie Utrecht -spoor;

3. stakeholder -spoor.



Doel van deze bijeenkomst
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˗ Informeren over de visievorming P+R van de provincie Utrecht;

˗ Aanvullende informatie van u bij de verschillende type P+R’s en scenario’s (in de tijd);

˗ Welke rol gaat de provincie innemen?



Proces tot heden
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˗ Analyse 

˗ Stakeholderbijeenkomst

˗ Bijeenkomst met gedeputeerde en Statencommissie

· BOB: beeldvorming, oordeelvorming, besluitvorming

˗ Concept visie

˗ BOB: beeldvorming, oordeelvorming, besluitvorming 



Resultaten analyse
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Locatie

Type OV knooppunt

Gratis/betaald

Afstand P+R/snelweg 1km (3)0km (7/54)

grondgebied Provincie Utrecht (38/54) buiten provincie Utrecht (16/54)

2km (6/54) > 2km (38/54)

IC-station (7/54) SPR-station (36/54) sneltram-/bushalte (11/54)

gratis (41/54) betaald (13/54)
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˗ P+R provincie Utrecht

˗ En net er buiten

˗ Langs spoor

˗ En bus/tram



Verschillende P+R’s
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˗ P+R nabij NS-stations;

· Overwegend herkomstfunctie;

· Soms combinatie met Regiohubs, bijvoorbeeld Breukelen;

˗ P+R op de ring Utrecht (Ringhubs);

˗ P+R langs snelwegen nabij Utrecht (Regiohubs);

˗ P+R langs snelwegen in de wijdere regio.



P+R nabij NS-stations
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˗ Goed openbaar vervoer (trein) nabij; 

˗ Dekkend netwerk met 10.000 parkeerplaatsen (5.500 op grondgebied provincie).

˗ Verkeersbelasting in centrum / rond station van herkomst / lokale wegennet;

˗ Schaarse ruimte rond station gebruikt voor parkeren;

˗ Verstedelijking- en leefbaarheidsopgave;

˗ OV-verbindingen vooral gericht op centrumgebieden grote steden, niet op andere 

belangrijke bestemmingen in stedelijk gebied.



P+R op ring Utrecht (Ringhubs)
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˗ Natransport is relatief kort: mogelijkheden met OV en fiets enz.;

˗ Aan iedere kant van de stad een P+R dus zonder overstap naar bestemming;

˗ Gebruik door zowel bewoners als bezoekers vergroot draagvlak voor hoogwaardig OV.

˗ Toeleidende wegen en de Ring worden belast (bezoeker heeft al in de file gestaan);

˗ P-capaciteit op ring toenemende mate gebruikt door bewoners met parkeren op afstand.



P+R langs snelwegen nabij Utrecht (Regiohubs)
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˗ Ring Utrecht wordt niet belast;

˗ Natransportmogelijkheden met OV en misschien fiets/scooter enz (natransport is iets 

langer t.o.v. Ringhubs).

˗ Mogelijk wordt natransport te lang om concurrerend te zijn, vraagt om snel OV;

˗ Niet alle locaties in en om Utrecht goed rechtstreeks bereikbaar (extra overstap).



P+R langs snelwegen in de wijdere regio
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˗ Toeleidende wegen en de Ring Utrecht worden ontlast;

˗ Tot nu toe alleen succesvol met P+R aan treinstation (en daarmee wordt deze categorie 1, 

alleen bij bestaande stations geen ruimte voor grote P+R’s).

˗ Treinstations en autosnelwegen liggen onvoldoende bij elkaar;

˗ Steden niet verder belasten in centrum rond station;

˗ Ander OV zoals BRT moeilijk efficiënt te maken (nog geen ervaring mee).

➔ Grote P+R in wijdere regio met BRT ontsloten vooralsnog niet reëel (>2040)



Mogelijk groei strategie
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Op basis van scenario analyse:

˗ Scenario laag: groei bij bestaande P+R’s, met name NS (500-1.000); 

Korte termijn (2025)

˗ Scenario midden: nieuwe klein/middel grote locaties om Utrecht en Amersfoort 

(1.500-2.000); middellange termijn (2025-2030)

˗ Scenario hoog: nieuwe grote locaties om Utrecht (6.000-8.000); 

Lange termijn (na 2030).



Scenario laag: groei bestaande locaties 
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˗ Bestaande P+R locaties groeien waar kan, met name herkomst P+R bij NS stations;

˗ Bijvoorbeeld 15 locaties groeien met gemiddeld 50 plaatsen;

˗ Totaal 500-1.000 parkeerplaatsen;

˗ Op basis van bestaand OV, met name trein;

˗ Tijdshorizon 2025;

˗ Belangrijkste stakeholders: NS en betreffende gemeente;



Scenario midden: nieuwe klein/middel grote locaties 
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˗ Nieuwe P+R locaties rond Utrecht buiten de ring;

˗ Bv 8 locaties 100-400 plaatsen, totaal 1.500-2.000 parkeerplaatsen;

˗ Ontsluiten met bestaand tram/bus OV;

˗ Tijdshorizon 2025-2030;

˗ Belangrijkste stakeholders: U Ned partners, regio’s en gemeenten



Scenario hoog: nieuwe grote locaties 
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˗ Nieuwe grote P+R locaties rond Utrecht buiten de ring; 

˗ Bv 4 locaties 1.500-2.000 plaatsen, totaal 6.000-8.000 parkeerplaatsen;

˗ Ontsluiten met nieuw OV (BRT kwaliteit);

˗ Tijdshorizon na 2030;

˗ Stringent parkeerbeleid randvoorwaardelijk

˗ Belangrijkste stakeholders: U Ned partners;
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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 2025-2030 Na 2030

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 € 4,5 miljoen € 20 miljoen € 130 miljoen

OV-exploitatie kosten €2 miljoen, en ongeveer €1,75 miljoen 
na 4 jaar

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

€12 miljoen, en ongeveer €5 miljoen na 
4 jaar

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

€ 0,8 miljoen
- € 0,35 miljoen
- € 0,45 miljoen

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

€ 15 miljoen
- € 9 miljoen
- € 6 miljoen

P+R exploitatie opbrengsten (per jaar) - (vooralsnog gratis) - (vooralsnog gratis) € 11 miljoen



Meekoppelkansen
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- Mobiliteit;

• Fiets, deelmobiliteit;

- Duurzaamheid;

• Energieopwekking, klimaat, CO2;

- Extra functies;

• Afhaal-/fastfood- restaurant;

• Pakketdiensten;

- Omgevingsmeekoppelkansen.



Stakeholderbijeenkomst 8 juni 2021
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˗ Verscholen P+R gebruik op niet officiële plekken groot (locaties net buiten 

parkeerregulering)

˗ Ervaren grote urgentie, overall visie komt moeilijk van de grond omdat veel partijen 

betrokken zijn en beleid en locaties beïnvloeden elkaar

˗ Echter de uitvoering van strenger parkeerbeleid vertraagt

˗ Uitbreiding bestaande P+R’s (treinstations) mogelijk erg lastig (levert minder P-plaatsen)

˗ OV/fiets op orde en ook werkgeversaanpak (shuttles enz)

˗ Veel stakeholders, ieder vanuit eigen perspectief => provincie als trekker 



Huidige rollen provincie
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˗ Regievoering t.a.v. ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit;

˗ Concessieverlener van het stads- en streekvervoer;

˗ Eigendom en beheer van provinciale assets;

˗ Financiering en subsidiëring;

˗ Gesprekspartner.



Stakeholderbijeenkomst 8 juni 2021
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Rol van de provincie:

˗ Kennisdeling, vooral naar kleinere gemeenten

˗ Cofinanciering

˗ Invulling geven aan de “R”: goed OV

˗ Alle scenario’s: provincie verbindend, stimulerend en trekkend



Oordeelvorming: Rol van Provincie scenario Laag
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Kleinere uitbreidingen bij bestaande P+R’s (met name NS stations), 2025

˗ Alleen ad hoc subsidieverlening;

˗ Of aanvullend proactief trekken integraal plan voor P+R voor de provincie Utrecht;

· per locatie in beeld brengen kansen en bedreigingen;

· onderlinge afstemming tussen locatie en gemeenten;

· in afstemming met lokaal parkeerbeleid;

˗ Verder vooral taak van NS en betreffende gemeenten.



Oordeelvorming: Rol van Provincie scenario Midden
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Aantal (8) nieuwe kleine/middelgrote P+R’s, 2025-2030

˗ Alleen deelnemen vanuit provinciale rol voor OV;

˗ Of proactief trekken en zorgen dat de business case rondkomt;

· Schaal P+R’s (ongeveer 200 parkeerplaatsen bij bestaand bus/tram OV) die de provincie past 

om te trekken.



Oordeelvorming: Rol van Provincie scenario Hoog
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Aantal (4) grote P+R’s, na 2030

˗ Alleen deelnemen vanuit provinciale rol voor OV; 

˗ Proactief samenwerken met partners binnen U Ned om businesscase rond te krijgen;

· provincie vooral haar OV taak goed bewaken en inbrengen;

· grote P+R, groter risico, restrictief parkeer beleid voorwaardelijk voor slagen (provincie kan 

dit minder sturen);

· Rijk en gemeente Utrecht hebben hier een grote taak, beheersen de voorwaarden 

(parkeerbeleid) en hebben ook een grotere baat.



Planning
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21 juni - 5 juli: Reactietermijn Stakeholders op verhaallijn

16 juli: Oplevering eindrapportage en beslisnotitie

14 september: vaststellen visie door GS

13 oktober: agenderen visie in Statencie. M&M 



Afsluiting
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www.witteveenbos.com


