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Aanleiding



Wat was het plan?

• Digitaal object georiënteerd 

Netwerkperspectief voor provinciale wegen 

in 2040 + afwegingskader 

• Indicatie van de kosten en baten
Leefbaarheid

Gezonde 
mobiliteit

BereikbaarheidVeiligheid

Verkeerskundige thema’s

Veiligheid

Fiets

Doorstroming

Oversteekbaarheid

Openbaar Vervoer

Goederenvervoer

Landbouwverkeer

….

Andere thema’s

Luchtkwaliteit

Geluid

Fauna

Cultuurhistorie

Wonen en werken

Hulpdiensten

……

http://provincie-utrecht.opendata.arcgis.com/pages/verkeer


Voorlopige conclusie

Een generieke en geloofwaardige snelheidsverlaging op provinciale 

wegen is geen kosten en baten effectieve oplossing voor gesignaleerde 

knelpunten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid

Waarom?

Luister naar ons verhaal



Waarom zijn onze 

wegen provinciale 

wegen en waarom 

zien ze eruit als 

provinciale wegen?



Kader

De Wet Herverdeling Wegenbeheer (WHW) van 29 oktober 1992





Welk probleem wil je oplossen?



Probleemanalyse 2020

1. Consultatie

Drempelwaa

rden voor 

indicatoren

Omgevingsvisie/

mobiliteitsvisie Programma’s 

en beleids-

uitwerkingen 

input interne 

experts
Input van interne 

en externe 

experts en PS

2. Probleemanalyse
Knelpun

ten  

2020

Verkeersmodel

Referentievariant 

2040

Knelpunten  

2040

Toetsing aan 

drempelwaarden

Verkeers- en 

omgevings-gegevens 

2017-2020

Satéprikker

(Knelpuntenkaart)



Probleemanalyse 2020 eindscore indicator Veiligheid



Probleemanalyse 2020 eindscore indicator Leefbaarheid



Probleemanalyse 2020 eindscore indicator Doorstroming



Samenvatting kaarten op hele grote lijnen

Provinciale wegen Verkeersveiligheids-
knelpunt(en)

Leefbaarheids-
knelpunt(en)

Doorstromings-
knelpunt(en)

N224, N226, N227 X X X

N233 X X

N225, N413, N415, N416, N417, N484 X X

N201, N204, N210, N228, N229, N230, N234, 
N237, N402, N408, N410, en N412

X X

N198, N199, N212, N403, N405, N411, N221, 
N414, N409, N458, N806

X

N210 X

N401, N419, N420, N421, N463 Deze wegen hebben geen integraal knelpunt, op deze 
wegen zijn wel aandachtspunten op het gebied van 
gedrag, ecologie en leefbaarheid.



Scenario-onderzoek 2040



Onderzochte scenario’s 

Analyse van drie extreme (‘utopische’) scenario’s met zichtjaar 2040 gericht op het 

verkennen van de hoeken van het speelveld voor Netwerkperspectief provinciaal 

wegennet

1. Een leefbaarheidsscenario: Scenario waarin via snelheidsverlaging op 

provinciaal wegennet de leefbaarheid wordt verbeterd.

2. Een doorstromingsscenario: Scenario waarin de doorstromingsknelpunten op 

het provinciale wegennet worden aangepakt (oneindige capaciteit op 

provinciale wegen en kruispunten)

3. Een veiligheidsscenario: Scenario waarin de focus ligt op een verbetering van 

de verkeersveiligheid op het provinciale wegennet, zowel voor gebruikers van 

de wegen als voor kruisend verkeer.

Referentie 2040: vastgesteld beleid en autonome ontwikkeling (oa. Ring Utrecht, 

Hoevelaken, Maasbergen, Rijnbrug, vastgestelde woningbouwlocaties)



Referentie 2040: intensiteiten etmaal

1. Meeste 

voertuigkilometers op 

autosnelwegen



• Op de groene wegen is 
de intensiteit laag 
genoeg om als ETW in 
te kunnen richten.

• De oranje wegen zijn 
relatief rustig maar te 
druk voor een ETW

• De rode wegen zijn de 
dragers van ons 
wegennet.

• Hier zul je (veel) meer 
moeten doen dan een 
snelheidsverlaging om 
verkeer weg te 
nemen.

Leefbaarheidsscenario Intensiteiten 2040





Leefbaarheidsscenario: voorbeeld N201

• Afname intensiteit op 

provinciale wegen

• Verdringing naar 

erftoegangswegen 

buiten de bebouwde 

kom: toename 

intensiteit

2
3

1



Leefbaarheidsscenario: voorbeeld N224/N227/N237

• Afname intensiteit op 

provinciale wegen

• Toename intensiteit 

op autosnelweg A28

2
3

1





Doorstromingsscenario: voorbeeld N233

• Toename intensiteit 

op provinciale wegen

• Afname intensiteit 

erftoegangswegen 

buiten de bebouwde 

kom

2
3

1



Doorstromingsscenario: voorbeeld N210

• Toename intensiteit 

op provinciale wegen

• Afname intensiteit 

erftoegangswegen 

buiten de bebouwde 

kom

• Afname intensiteit op 

autosnelwegen 

A12/A2

2
3

1



Verkeersveiligheidsscenario

1. deels via tabellen en tekstuele toelichting • Provinciale wegen 

met etmaalintensiteit 

in referentie boven de 

6.000 m.v.t.: GOW 80 

km/uur

• Provinciale wegen 

met etmaalintensiteit 

in referentie onder de 

6.000 m.v.t.: ETW 60 

km/u

• Kruispunten op GOW: 

turborotondes





Veiligheidsscenario: voorbeeld N210

• Toename intensiteit 

op provinciale wegen

• Afname intensiteit 

erftoegangswegen 

buiten de bebouwde 

kom



Veiligheidsscenario: voorbeeld N234/N238/N199

• Toename intensiteit 

op provinciale wegen

• Beperkte afname 

intensiteit 

erftoegangswegen 

buiten de bebouwde 

kom

• Afname op 

autosnelweg A27



Effecten

Mobiliteit:

• Effecten op de bereikbaarheid

• Verkeersveiligheid

• OV-exploitatie

• Hulpdiensten

Omgeving:

• Klimaat (CO2)

• Luchtkwaliteit (NO2 en Fijnstof)

• Geluidgehinderden

• Oversteekbaarheid (fiets en fauna)

• Maatschappelijke Kosten

• Baten



Bereikbaarheidseffect scenario's

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Referentie

Leefbaarheidsscenario

Doorstromingsscenario

Veiligheidsscenario

Verkeersprestatie auto en vracht (miljoen voertuigkilometers)

Voertuigkilometers naar type weg

Auto(snel)wegen Provinciale wegen (gesloten) Stadsontsluitingswegen Wijkontsluitingwegen Erftoegangswegen buiten de bebouwde kom (60 km/uur) Provinciale wegen (gemengd)



Verkeersveiligheidseffect scenario's

• Leefbaarheidsscenario
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Verkeersveiligheidseffect scenario's

• Doorstromingsscenario
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Verkeersveiligheidseffect scenario's

• Verkeersveiligheidsscenario
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Verkeersveiligheidseffecten

35Verslechtering!!



Leefbaarheidsscenario: Rijtijden OV



Doorstromingsscenario: Rijtijden OV



Veiligheidsscenario: Rijtijden OV



Exploitatie OV

Schatting effect op exploitatie-inkomsten busvervoer:

• Leefbaarheid: Geen verandering 

• Doorstroming: -2,5 mln/jaar 

• Veiligheid: -0,9 mln/jaar

Schatting effect op exploitatiekosten busvervoer:

• Leefbaarheid: Extra kosten van 1,5 mln/jaar

• Doorstroming: Geen verandering

• Veiligheid: Geen verandering



Effect op aanrijdtijden hulpdiensten

• Gemiddeld klein effect, maar lokaal wel grote effecten

• We laten alleen effect op ambulancedienst zien:

– Bij de ambulancedienst telt elke seconde

– Stichting RAVU draait voor de kosten op

– Brandweer maakt minder gebruik van provinciale wegen

– Politie surveilleert en dichtstbijzijnde voertuigen gaan naar 

melding. Dit is modelmatig bijna niet te benaderen.



41
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Effecten op de omgeving: CO2 uitstoot
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Milieueffecten: Lucht



Milieueffecten: Uitstoot NO2
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Milieueffecten: Uitstoot PM10
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Milieueffecten: Uitstoot PM2,5
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Milieueffecten: Conclusies uitstoot

NO2

• Er is een verschil van -2 tot +3 µg/m³ berekend. Deze verschillen treden op bij de variant Doorstroming.

• Bij de variant Leefbaarheid is sprake van een verschil van -2 tot +1 µg/m³.

• Bij de variant Veiligheid is sprake van een toename van +1 tot +2 µg/m³.

PM10

• Voor de concentratie PM10 treden alleen verschillen op van maximaal 1 µg/m³ bij de variant Leefbaarheid.

• Voor de varianten Doorstroming en Veiligheid is er geen significant verschil.

PM2,5

• Uit de berekeningen volgt dat er geen significant verschil optreedt in de concentratie PM2,5





Geluid: Leefbaarheidsscenario

• N210 • N199





Geluid: Doorstromingsscenario

• N210 • N199





Geluid: Verkeersveiligheidsscenario

• N210 • N199



Milieueffecten: geluid

• Aantal geluidgehinderden neemt 
voor het scenario Leefbaarheid 
af met 9% 

• Het geluidgehinderden neemt 
toe met 7% bij de scenario’s 
Doorstroming en Veiligheid, 
zonder aanvullende 
geluidsmaatregelen

• Verschuiving naar andere 
categorie (lagere hinderklasse) 
bij leefbaarheid

• Ernst van de hinder neemt toe 
bij doorstroming en veiligheid

• Geen mitigerende maatregelen 
meegenomen22-6-2021 55



Overzicht Hotspots

Oversteekbaarheid fauna



Oversteekbaarheid fauna



Oversteekbaarheid fauna



Oversteekbaarheid fauna



Oversteekbaarheid fietsers

Aantal fietsoversteken Opgeheven 

of tunnel
Redelijk Matig Slecht Totaal

Referentie 0 56 6 12 74

Leefbaarheidsscenario 0 63 6 5 74

Doorstromingsscenario 28 39 4 3 74

Veiligheidsscenario 46 24 0 0 74



Kosten realisatie scenario’s (realisatie infrastructuur)

Indicatief:

• Leefbaarheid: 70 miljoen

• Doorstroming: 1,7 miljard

• Veiligheid: 3,2 miljard

Nota Bene

• Globale SSK-raming met kengetallen gemaakt op basis van operationalisatie scenario’s 

• Ramingen kennen een grote onzekerheidsmarge!

• Maatregelen om in te passen (geluidsschermen, stil asfalt, verdiepte aanleg ed. zijn niet meegenomen in de 

begroting)



MKBA: Toelichting

1. Berekent het rendement van investeringen

2. Niet alleen de financiële effecten voor de directbetrokkenen 

meegenomen, maar alle mogelijke effecten van een maatregel.

3. Schaalniveau is de ‘BV Nederland’, dus ook effecten buiten Utrecht.

4. Analyse van welvaarts-economische effecten

5. Effecten worden waar mogelijk in Euro’s uitgedrukt.

6. Primair met als doel bij de keuze voor een voorkeursalternatief te 

ondersteunen.

7. Opgestelde MKBA bouwt voort op effectenonderzoeken en 

kostenramingen hiervoor



Leefbaarheidsscenario – MKBA-tabel

Leefbaarheid

Kosten -177 

Investeringskosten - 65 

Beheer- en onderhoudskosten - 46 

Exploitatiesaldo bus - 66 

Exploitatiesaldo trein 0/+

Directe Effecten -2.486 

Reistijdeffecten autoverkeer -2.716

Reisbetrouwbaarheid autoverkeer -189 

Variabele reiskosten autoverkeer (inclusief accijnzen) 419 

Effecten op reistijden OV-gebruikers -/0

Effecten op reistijden fietsers 0

Indirecte effecten -333 

Effecten op economie en werkgelegenheid -333 

Externe effecten -159 

CO2 106 

Luchtkwaliteit 17 

Geluid 39 

Verkeersveiligheid -321 

Oversteekbaarheid fauna 0/+

Saldo kosten en baten -3.155 

Baten-kostenverhouding -16,8 



Doorstromingsscenario – MKBA-tabel
Doorstroming

Kosten - 2.809 

Investeringskosten - 1.572 

Beheer- en onderhoudskosten - 1.126 

Exploitatiesaldo bus - 111 

Exploitatiesaldo trein -/0

Directe Effecten 2.741 

Reistijdeffecten autoverkeer 3.507 

Reisbetrouwbaarheid autoverkeer 441 

Variabele reiskosten autoverkeer (inclusief accijnzen) -1.207 

Effecten op reistijden OV-gebruikers 0

Effecten op reistijden fietsers 0

Indirecte effecten 292 

Effecten op economie en werkgelegenheid 292 

Externe effecten -284 

CO2 -170 

Luchtkwaliteit -34 

Geluid -34 

Verkeersveiligheid -46 

Oversteekbaarheid fauna 0/-

Saldo kosten en baten -60 

Baten-kostenverhouding 1,0 



Veiligheidsscenario – MKBA-tabel

Veiligheid 

Kosten - 5.118 

Investeringskosten - 2.959 

Beheer- en onderhoudskosten - 2.120 

Exploitatiesaldo bus - 40 

Exploitatiesaldo trein -/0

Directe Effecten 2.392 

Reistijdeffecten autoverkeer 2.436

Reisbetrouwbaarheid autoverkeer 453 

Variabele reiskosten autoverkeer (inclusief accijnzen) -498 

Effecten op reistijden OV-gebruikers 0

Effecten op reistijden fietsers +

Indirecte effecten 305 

Effecten op economie en werkgelegenheid 305 

Externe effecten 49 

CO2 -102 

Luchtkwaliteit 7 

Geluid -33 

Verkeersveiligheid 177 

Oversteekbaarheid fauna +

Saldo kosten en baten -2.372 

Baten-kostenverhouding 0,5 



MKBA-tabel Totaal

Leefbaarheid Doorstroming Veiligheid 

Kosten -177 - 2.809 - 5.118 

Investeringskosten - 65 - 1.572 - 2.959 

Beheer- en onderhoudskosten - 46 - 1.126 - 2.120 

Exploitatiesaldo bus - 66 - 111 - 40 

Exploitatiesaldo trein 0/+ -/0 -/0

Directe Effecten -2.486 2.741 2.392 

Reistijdeffecten autoverkeer -2.716 3.507 2.436

Reisbetrouwbaarheid autoverkeer -189 441 453 

Variabele reiskosten autoverkeer (inclusief accijnzen) 419 -1.207 -498 

Effecten op reistijden OV-gebruikers -/0 0 0

Effecten op reistijden fietsers 0 0 +

Indirecte effecten -333 292 305 

Effecten op economie en werkgelegenheid -333 292 305 

Externe effecten -159 -284 49 

CO2 106 -170 -102 

Luchtkwaliteit 17 -34 7 

Geluid 39 -34 -33 

Verkeersveiligheid -321 -46 177 

Oversteekbaarheid fauna 0/+ 0/- +

Saldo kosten en baten -3.155 -60 -2.372 

Baten-kostenverhouding -16,8 1,0 0,5 



Ontwikkelingen

In de referentievariant 2040 voor deze studie hebben we rekening 

gehouden met vastgestelde ruimtelijke ontwikkelingen en geplande 
infrastructuur.

Met de volgende zaken is geen rekening gehouden:

• Ontwikkelperspectieven voor woningbouw (oa. Amersfoort en 

Utrecht nabij) Deze zijn nog onvoldoende concreet om in het model 

te vertalen.

• Mogelijke invoering van beprijzen automobiliteit: vrachtautoheffing 
en kilometerheffing



Nota bene

We hebben niet doorgerekend:

• Discomfort voor chauffeurs van vrachtauto's en bussen en OV-

passagiers door verkeersdrempels en rotondes.

• Geluidhinder voor aanwonenden als gevolg van afremmende en 

optrekkende voertuigen bij drempels en rotondes

• Trillinghinder voor aanwonenden door drempels en plateaus.

• Kosten voor extra geluidwerende maatregelen in de scenario’s

• Relatie met het kwaliteitsnet goederenvervoer

• Landbouwverkeer



Voorlopige conclusies leefbaarheidsscenario

• In het leefbaarheidsscenario wordt een deel van het verkeer verdreven 

naar gemeentelijke wegen. Daardoor is het effect voor de 

verkeersveiligheid per saldo negatief.

• Desondanks blijft het op de meeste wegen te druk voor een ETW. 

Eigenlijk hebben we de volgens de normen niet-bestaande GOW 60 

nodig.

• Dit scenario heeft een beperkt positief effect op de oversteekbaarheid

• Dit scenario heeft een negatief effect voor de exploitatie van het OV en 

de aanrijdtijden van hulpdiensten

• MKBA negatief door reistijdverlies en verkeersveiligheid maar positief 

voor leefbaarheid/milieu
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Voorlopige conclusies doorstromingsscenario

• Uit het doorstromingsscenario blijkt voor welke wegen een grote 

latente vraag is. Deze wegen zouden in het netwerkperspectief de 

drager moeten zijn van het provinciale netwerk.

• Dit scenario is positief voor de exploitatie van OV en de hulpdiensten.

• Groot ruimtebeslag en moeilijk inpasbaar.

• We kunnen eindeloos investeren in de verbetering van de 

doorstroming.

• Positieve MKBA door reistijdbaten maar negatief op vlak van 

leefbaarheid en veiligheid.
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Voorlopige conclusies verkeersveiligheidsscenario

• Uit het verkeersveiligheidsscenario blijkt dat dit een verkeer 

aantrekkend effect heeft. Dit komt door betere doorstroming van 

rotondes en vaker toepassen van een GOW op 80.

• Het verkeer gaat van de relatief onveilige wegen naar de 

veiligere provinciale wegen. Ondanks de toename van verkeer op 

provinciale wegen, geeft dit scenario de meeste veiligheidswinst.

• Realisatie van het scenario heeft grote impact op de omgeving 

(ruimte om parallelwegen aan te leggen)

• MKBA tussen leefbaarheid en doorstroming in, half zoveel baten als 

kosten
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Samenvattend

• Voor doorstroming blijven we eeuwig bouwen

• Leefbaarheid heeft flinke effecten op de bereikbaarheid en veiligheid

• Veiligheid volgens de richtlijnen trekt verkeer aan

• Ons netwerk heeft op een aantal plekken een cruciale functie

• Er is leefbaarheidswinst te halen met snelheidsverlaging

• Ons wegennet is nog substantieel veiliger te maken

• Modal shift niet meer dan 1%
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Hoe nu verder?

• Balans blijven zoeken via de driehoek

• Oplossingen voor wegen aan laten sluiten bij knelpunten uit 

probleemanalyse

• Helder afwegingskader opstellen
Leefbaarheid

Gezonde 
mobiliteit

BereikbaarheidVeiligheid
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Wat nemen we mee in het definitieve scenario?
- Voor bereikbaarheid?
- Voor veiligheid?
- Voor leefbaarheid?

Naar besluitvorming in PS begin 2022.




