
Van:   
Verzonden: maandag 4 april 2022 21:40 
Aan: Poort, Ruud <Ruud.Poort@provincie-utrecht.nl> 
Onderwerp: Ter info voor de leden van de statencommissie Milieu-en-Mobiliteit 
 

Beste heer Poort, 

Zou u onderstaande mail op de lijst ingekomen stukken willen zetten voor de leden van de 

statencommissie Milieu-en-Mobiliteit,  

  

Geachte leden van de statencommissie Milieu-en-Mobiliteit, 

Eind vorig jaar werd het plan voor een Utrechts metronetwerk aan het grote publiek 

gepresenteerd. Volgens het bijbehorende ANP-persbericht zal dat plan “zeker 4 tot 5 miljard 

euro kosten . . .  en het Rijk wordt opgeroepen om hieraan bij te dragen”.  

Zelfs als Utrecht enkele procenten zelf zal betalen worden dat al snel honderden miljoenen 

die dus zullen concurreren met voornemens die u aan uw kiezers heeft beloofd. En dan 

moeten er geen tegenvallers komen.  

De SP stelde schriftelijke vragen over de Utrechtse metroplannen en de antwoorden zijn al 

een tijdje binnen en deze worden besproken in een serie beknopte artikelen getiteld “De 

vragen bij de metroplannen” op de Utrechtse internetsite nieuws030.nl.  

Ik hoop dat u wat tijd wilt vrijmaken om deze artikelen te lezen. In dit tijdperk van fake news 

is het van belang te weten dat de gedeputeerde heeft bevestigd dat hij in de gelegenheid is 

gesteld om in een apart artikel op nieuws030.nl te reageren als er in de optiek van de 

provincie iets niet klopt. Zo heeft u de garantie dat de informatie in deze serie juist is. Het is 

ook van belang te weten dat er in de serie ook alternatieven aan bod zullen komen. Mocht u 

desondanks sommige zaken niet kunnen geloven, wat ik mij wel voor kan stellen, wat let u 

om dan zelf aan de gedeputeerde te vragen hoe de vork in de steel zit. Mocht u mij vragen 

willen stellen, dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen.  

  

Vriendelijke groet, 

                             

P.s. In dit artikel (3 minuten leestijd) worden de eerste antwoorden besproken: 

https://www.nieuws030.nl/achtergrond/spier-de-vragen-bij-de-metroplannen-6/ 

Hier onder enkele relevante afbeeldingen:  

  



 

figuur 1, link naar dit complete artikel: 

https://www.digibron.nl/search/detail/943de5eef22a8309cea5f14aaa912450/aanleg-nieuwegeinlijn-

gaat-definitief-door 

en: https://www.digibron.nl/search/detail/e82a200c9d7766dcb4ef0a968510f11e/nieuwe-sneltram-door-

binnenstad-utrecht  

  

  



 

figuur 2, fragment uit een beleidsrapport uit 1991 met voorspellingen over verkeer en vervoer van de 

gemeente Utrecht  

  

  

 
figuur 3, CBS tellingen uit het boek Cycling Cities van de TU Eindhoven en Monitor Mobiliteitsplan 2019 

van de gemeente Utrecht.  

N.B.: Het autogebruik stijgt buiten de stad maar daalt binnen de stad. Dit dalen gebeurt in alle groeiende 

steden ter wereld, ongeacht het beleid. Het is namelijk ondoenlijk om de stadswegnetwerk te blijven 

uitbreiden. Als er toch meer mensen bijkomen daalt het aandeel auto dus vanzelf.   

  

  

 

figuur 4, zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/10/autopark-groeit-sterker-dan-bevolking    

N.B.: Het autogebruik neemt minder snel toe dan het autobezit, omdat veel automobilisten de files zat 

zijn. Zodra er echter rijstroken bijkomen en het autoverkeer weer gaat doorstromen blijkt uit de praktijk 

dat ze dan fiets of OV verlaten en ook voor de auto kiezen totdat er weer nieuwe files ontstaan. De enige 

manier om uit deze vicieuze cirkel te komen is: kortere OV-reistijden realiseren (wat wel degelijk mogelijk 

is, maar niet met sneltrams).  



  

  

 

figuur 5, link naar dit complete artikel: https://www.verkeersnet.nl/mobiliteit-en-ro/935/fileontwikkeling-

nauwelijks-te-voorspellen/?gdpr=accept.  Toelichting: Het kost volksvertegenwoordigers en journalisten 

veel tijd om stapels rapporten goed te bestuderen terwijl ze verzuipen in de mailtjes die ze ook moeten 

behandelen. Journalisten moeten ook nog eens sterk concurreren met allerlei media. Het wordt dan 

verleidelijk om van een gelikt persbericht van een overheidsinstantie snel een mooi artikel te produceren.  

  

  

 

figuur 6, link naar dit complete rapport: https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-PBL-

Boek-23-Kansrijk-mobiliteitsbeleid_0.pdf 

  

  

 

figuur 7 

 




