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Onderwerp Statenbrief: OV Toekomstbeeld Midden-Nederland 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
 
De groeiopgaven voor wonen, werken en mobiliteit in de regio Midden-Nederland zijn groot. Overheden in de 
regio werken gezamenlijk aan deze groeiopgaven, onder andere in het Toekomstbeeld OV (verder: TBOV), het 
gebiedsprogramma U Ned en de Regionale Ruimte en Mobiliteitsagenda (verder: RRMA). In het Landelijk TBOV 
werkt de regio Midden-Nederland samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, andere regionale 
overheden, ProRail en vervoerders aan een visie voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer (trein, bus, tram 
metro) richting 2040. 
 
In deze programma’s onderzoeken overheden op basis van de opgaven rond verstedelijking en mobiliteit diverse 
oplossingsrichtingen. Om scherp te krijgen welke oplossingsrichtingen gewenst zijn voor Midden-Nederland 
werken sinds de zomer van 2018 de provincie en gemeente Utrecht samen met de regio’s Utrecht, Amersfoort, 
Gooi en Vechtstreek en Food Valley aan het regionaal TBOV Midden-Nederland.  
 
Dit stelt ons in staat om nieuwe keuzes te maken voor de aanpak van bestaande knelpunten, de verwachte groei 
van mobiliteit  en het stimuleren van gezonde en duurzame vormen van mobiliteit. Een betere bereikbaarheid en 
meer capaciteit voor OV staan centraal in die keuzes. De keuzes in het rapport gaan over de grote lijnen van het 
OV netwerk en vormen geen uitwerking van het volledige lijnennet in 2040. Wel kunnen regionale overheden op 
basis van het rapport gewenste oplossingsrichtingen voor landelijke trajecten bepalen, waarbij het van belang is 
te beseffen dat veel regionale verbindingen weinig invloed hebben op keuzes die landelijk gemaakt moeten 
worden. Voor de uitwerking van het regionale lijnennet starten in het najaar diverse vervolgonderzoeken. 
 
In het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad op 17 juni is het regionaal TBOV vastgesteld als inbreng van de regio 
Midden-Nederland in (landelijke) uitwerkingen van het TBOV, het programma U Ned  en de RRMA. Verdere 
besluitvorming over de invulling van de ontwikkeling van het openbaar vervoer vindt voor Midden-Nederland 
vooral plaats in het programma U Ned en het landelijk TBOV. In het Landelijk TBOV vindt de integrale afweging 
over het landelijk spoornetwerk in relatie tot het bus, tram metronetwerk plaats. Met als doel om in 2020 besluiten 
te nemen, onder andere over de gewenste ontwikkeling van het netwerk en de benodigde investeringen in 
infrastructuur. In deze trajecten met Rijk en vervoersector (NS, regionale vervoerders, ProRail) zullen wij als regio 
Midden-Nederland komende jaren de gewenste hoofdkeuzes moeten laten landen. Vervolgens vindt in  het 
programma U Ned en de RRMA de integrale afweging plaats tussen de opgaven wonen, werken, leefbaarheid, 
duurzaamheid en bereikbaarheid. In deze brief informeren wij u over de inhoud van het regionale TBOV en 



 

  

vragen wij u om de inhoud van het rapport zowel in lokale beleidsuitwerkingen als in lobbyactiviteiten van de 
provincie met andere overheden en externe partijen te gebruiken. 

 
Regionaal TBOV: beoogd, meetbaar beleidseffect 
 
De voorstellen uit het rapport zorgen ervoor dat het openbaar vervoer als modaliteit aantrekkelijker (snel, 
frequent, comfortabel en betrouwbaar) wordt voor de reiziger. Het hoofdnet draagt bij aan een gezonde vorm van 
verstedelijking doordat het openbaar vervoer ruimte-efficiënt is en een duurzaam alternatief voor de auto biedt. 
De invloed op de omgeving is minimaal door een sterke bundeling van het vervoer. Deze bundeling heeft als 
keerzijde dat het OV-netwerk minder fijnmazig wordt. Als regionale overheden zullen we in het vervolgtraject 
inzichtelijk maken hoe we het OV-netwerk voor iedereen toegankelijk kunnen houden. Eén voorwaarde hiervoor 

is dat het hoofdnet goed is verknoopt met de fiets, de auto en andere vervoersopties voor de first- en last mile. 

Multimodale knooppunten als schakel tussen deze netwerken spelen hierin een belangrijke rol.  
 
De voorstellen in het rapport leiden in de regio Midden-Nederland tot: 
 

• sneller en frequenter OV voor de reiziger 
• 20% betere OV-bereikbaarheid (gemiddeld kan een inwoner van de provincie Utrecht 20% meer 

bestemmingen bereiken binnen 1 uur reistijd) 

• + 3 tot + 7% stijging van het aandeel OV in alle verplaatsingen 

•  een stijging van het aantal passagiers op regionale OV-knooppunten en een rem op de groei van 
Utrecht Centraal  

• het mogelijk maken van woningbouw- en werklocaties. 
 

De investeringskosten in HOV en knooppunten worden geschat op € 1,7 miljard. Daarbij moet een bandbreedte 
van +/- 25% gehanteerd worden. Deze investeringskosten zijn exclusief investeringen in spoorinfrastructuur 
 
Essentie / samenvatting: 
 
Het TBOV Midden-Nederland is het ontwikkelperspectief voor het openbaar vervoer in Midden-Nederland, 
waarmee de door onze regio gewenste ontwikkelrichting voor het openbaar vervoer wordt ingebracht in de 
lopende processen van het landelijke TBOV, het programma U Ned en de RRMA. Het TBOV is een bouwsteen 
voor de gewenste ontwikkeling van het openbaar vervoer. In programma’s als U Ned en RRMA vindt de integrale 
afweging plaats tussen de opgaven wonen, werken, groen, energie en bereikbaarheid. Waar het TBOV kijkt tot 
2040 geeft het MIRT-Onderzoek U Ned ook een doorkijk voor de periode daarna.  
 
Voor de provincie is een ontwikkelperspectief gemaakt met de volgende aangrijpingspunten:  
 
1. Systeemsprong van het dragend hoofdnet: Spoor en regionaal OV kernnet 
 
Om Midden-Nederland bereikbaar te houden is een capaciteitsslag en kwaliteitsslag van het dragende OV- 
systeem nodig. Op gedefinieerde assen, wiel- en spaakverbindingen gaat het om sneller en frequenter OV, zodat 
voldoende capaciteit geboden wordt voor de grote reizigersstromen. Dat betekent ook dat de OV-doorstroming op 
deze corridors gewaarborgd moet zijn. Het hoofdspoor kan beter benut worden door niet alleen vaker en sneller 
tussen de nationale hoofdknopen te rijden, maar juist ook de regionale en interregionale treinproducten te 
versterken. Uit nadere uitwerkingen per corridor zal volgen wat daar de concrete stappen moeten zijn. Op 
sommige corridors past bijvoorbeeld het beste de introductie van een drietreinensysteem bestaande uit IC+, IC en 
sprinter. Op andere corridors is de introductie van een zonetrein (IC die deel van het traject overal stopt) het 
meest effectief. De uitwerkingen per corridor moeten ook inzichtelijk maken of en zo ja welke gevolgen er voor 
infrastructuur zijn en wat doorwerkingen in treinproduct voor aangrenzende regio’s of landelijk zijn.  
 
Vanaf Amersfoort zetten we in op een directe hoogwaardige verbinding van/naar het Utrecht Science Park. 
Daarnaast zetten we in op het doorontwikkelen van kansrijke bestaande busroutes naar Hoogwaardig OV-
kwaliteit. 
In de regio Food Valley biedt de ontwikkeling van Veenendaal-de Klomp naar een volwaardig IC-station de beste 
OV-bereikbaarheid. Daarnaast zien we kansen voor het introduceren van een sneldienst op de Valleilijn en 
profiteert de verbinding Wageningen Universiteit (WUR)-USP het meest van een rechtstreekste trein tussen Ede-
Wageningen en een nieuw station Utrecht Lunetten-Koningsweg. Over door de regio aangedragen onderwerpen 
als de bediening van Ede-Wageningen, de doorontwikkeling van de Valleilijn en een uitbreiding van station 
Barneveld-Noord gaan we in overleg met Gelderland en we stellen het aan de orde bij de verdere uitwerking van 
de spoorcorridor. Ook gaan we ons buigen over mogelijke verbetering van de OV-corridor vanuit Veenendaal-de 
Klomp richting Amersfoort. 
In de regio Utrecht introduceren we wielverbindingen (tangenten), waarmee reizigers snellere en directe 
verbindingen krijgen, die niet via Utrecht Centraal gaan. Hierdoor vlakt de groei van Utrecht Centraal af en lossen 
we grote capaciteits- en leefbaarheidsknelpunten op, zoals de Uithoflijn, de binnenstadsas en de Van Zijstweg. 



 

  

 
2. Een netwerk van multimodale knopen 
 
Met de genoemde systeemsprong gaan we van een OV-systeem dat grotendeels gericht is op Utrecht Centraal 
naar een meer polycentrisch systeem, waarbinnen meerdere stations hun eigen rol hebben. Zo bieden 
voorstadstations Lunetten-Koningsweg, Overvecht en Leidsche Rijn goede overstapmogelijkheden, waarmee 
reizigers verleid worden om niet via Utrecht Centraal te reizen. Bij voorkeur stoppen ook IC-treinen en niet alleen 
sprinters op deze stations. 
Deze IC-treinen hebben een interregionale functie en stoppen behalve bij voorkeur op de voorstadstations op de 
interregionale knooppunten Woerden, Breukelen, Veenendaal-de Klomp en de hoofdknopen Utrecht en 
Amersfoort.  
 
Meer dan tevoren is ook de overstap tussen auto en OV van belang. Per snelwegcorridor zijn hiervoor geschikte 
P+R locaties of zoekgebieden benoemd. De overstap tussen OV en fiets dient op elk OV-knooppunt goed 
ingepast te worden. 
 
3. Synergie tussen verstedelijking en mobiliteit 
 
Het OV-systeem biedt kansen om duurzame mobiliteit bij nieuwe woon- en werklocaties een prominente rol te 
geven. Het aandeel OV in de modal split (de verdeling van reizigers over de diverse vervoermodaliteiten) bij deze 
nieuwe locaties kan significant hoger zijn, wanneer wordt ingezet op locaties in de nabijheid van met name 
bestaande stations. Daarnaast spelen de volgende factoren een rol bij duurzame mobiliteit: de ontsluiting per fiets 
en OV, lage parkeernormen, parkeren op afstand en een rijk aanbod aan mobiliteitsvoorzieningen, waaronder 
first- en last mile oplossingen. 
 
4. Ruimte voor innovatie op de first- en last mile 
 
De focus op het dragende net en multimodale knooppunten maakt het OV aantrekkelijker voor de grootste 
groepen reizigers, maar betekent ook vaker overstappen en grotere afstanden tot de haltes. Om de 
toegankelijkheid van het OV-netwerk voor iedereen te waarborgen is ketenmobiliteit, zoals deelconcepten en 
flexibel OV noodzakelijk. Ook nieuwe geïntegreerde mobiliteitsdiensten voor het plannen, reserveren en betalen 
(MaaS) moeten aangeboden worden om de keten echt naadloos te maken en de reiziger te ontzorgen. 
 
Financiële consequenties 
 
Het TBOV Midden-Nederland wordt ingebracht als bouwsteen voor de landelijke uitwerkingen van het TBOV, het 
programma U Ned en de RRMA. Verdere besluitvorming over de realisatie van (een onderdeel van) dit TBOV 
vindt dan ook in deze processen plaats. Op dit moment zijn er daarom geen financiële consequenties aan dit 
TBOV Midden-Nederland verbonden. Die consequenties komen wel na verdere uitwerking. Pas dan zal duidelijk 
zijn welke  infra-investerings- en OV-exploitatiekosten met de uitvoering gemoeid zijn, met welke projecten 
hoeveel geld gemoeid is, hoe de uitgaven gefaseerd zijn en hoe ze verdeeld worden over de betrokken partijen.  

 
Vervolgprocedure/voortgang 

 

Dit najaar worden op basis het TBOV-Midden-Nederland onderzoeksvragen geïnventariseerd en wordt een 

vervolgaanpak opgesteld. In deze aanpak worden de onderzoeksvragen beantwoord, vindt verdere afstemming 

met deelregio’s, buurprovincies en het landelijke TBOV plaats  en wordt de relatie met bestaande programma`s 

verder uitgediept. 

Via met name het programma U Ned zullen uw Staten betrokken worden bij het vervolgproces.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
 
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
De voorzitter, 
 
 
  
De secretaris,  
 
 


