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Bijlage 1  
Alle 71 eyeopeners uit de Regionale Klimaattafel op een rij 
 
Introductie 
De Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit Utrechtse Regio U10 (1) is opgericht op 24 oktober 2018 als burgerinitiatief. 
Met inwoners, experts en volksvertegenwoordigers hebben we een kennisplatform gevormd. We zijn geen bestuurstafel. 
Inmiddels hebben zich 30 raadsleden en 6 Statenleden bij de tafel aangesloten, afkomstig uit een breed spectrum van 
fracties. Wij hebben gebruik gemaakt van inzichten van experts, bedrijven en kennisinstellingen als de Universiteit Utrecht 
en de Hogeschool Utrecht.   
Gemeenteraadsleden en Statenleden hebben ons in vier klimaattafel-bijeenkomsten vragen gesteld en hebben ons 
eyeopeners aangereikt. Onderstaand publiceren we deze eyeopeners.  
 

1. Werk samen als gemeenteraadsleden uit de regio en Statenleden in de provincie, want bestuurders in de regio 
krijgen te maken met de uitwerking van wat er landelijk op het gebied van de energietransitie wordt afgesproken. 
Colleges van burgemeester en wethouders  en Gedeputeerde Staten gaan overleggen met hun gekozen 
volksvertegenwoordigers. Zij zullen met tal van vragen zitten en behoefte hebben aan informatie van actieve 
inwoners.  

2. Blijf als Regionale Klimaattafel een burgerinitiatief omdat het belangrijk is dat de overheid wordt geprikkeld door 
burgers, want die invalshoek zorgt voor veel ruimer denken dan wat er binnen de overheid en de politiek 
gebeurd.  

3. Zorg dat gemeenteraadsleden uit de regio en Statenleden in de provincie betrokken blijven bij de Regionale 
Klimaattafel, want dat is voor ons een belangrijk platform om vragen te stellen en kennis en inzicht te delen.  

4. Zorg ook dat de thema's Ruimtelijk Beleid en Mobiliteit, die met elkaar samen hangen onderwerpen worden, die 
met je met deelnemers aan het initiatief uitwerkt.  

5. Utrecht/U10 ligt midden in het land, kent enorm veel autoverkeer ("draaischijf van NL) en heeft alle reden om aan 
de bel te trekken. De verkeersstromen zijn het grootst in de Utrechtse regio (2/3 is op stad en op regio gericht, 
slechts 1/3 is landelijk doorgaand). Daarom kun je het beste vanuit de regio de grote verkeersstromen analyseren 
en de omslag in denken over een meer duurzame mobiliteit in beeld brengen. Ook Annemiek Nijhof, voorzitter 
van de Landelijke Mobiliteitstafel adviseerde ons om door te gaan met onze regionale benadering voor klimaat en 
mobiliteit.  

6. Overheden communiceren onvoldoende duidelijk waarom en hoe ze duurzame mobiliteit willen bevorderen. 
Overheden hanteren ook onderling  verschillende motieven en definities -> definitie -> meer overeenstemming en 
acceptatie nodig 

7. De Landelijke Klimaattafels kunnen niet zonder een regionale inbreng. De Landelijke Klimaattafel Mobiliteit heeft 
de Ruimtelijke aspecten / Ruimtelijke Ordening als beleidsrichting voor oplossingen gemist.  

8. Gemeenten worden nu geconfronteerd met de data van Rijkswaterstaat dat de totale landelijke CO2-emissie van 
automobiliteit pond- pondsgewijs wordt verdeeld over alle gemeente.  

9. Gemeenteraadsleden missen inzicht in waar en hoe ze invloed kunnen uitoefenen op R.O en Mobiliteit 
10. Gemeenten kunnen het thema "Meer Duurzame Mobiliteit" alleen niet behappen; er is een overstijgend niveau 

nodig om het effect van locale acties in beeld te krijgen, een visie te ontwikkelen op Duurzame Mobiliteit in de 
regio en daarmee een betere onderhandelingspositie met het Rijk te verkrijgen.  

11. Het gaat er niet zozeer om wat je (formeel) te zeggen hebt, maar vooral om het uitspreken van je visie waar je 
naar toe wil. 

12. Mobiliteit gaat over grenzen van gemeenten heen. Juist daarom kan Utrecht een voorbeeldregio worden met 
landelijke uitstraling.  

13. Voor de U10/ Utrecht is de CO2-uitstoot  voor mobiliteit overzichtelijk en het grootst van al. We kunnen we ons 
op 1 van de belangrijkste sectoren met CO2-uitstoot = Mobiliteit concentreren. Zie de grafiek voor de U10  

14. Met de (E-)fiets  komen fietsafstanden tot 15 km in beeld. Leg die 15 km eens over de kaart van de U10 en je ziet 
het belang van de fiets&OV in het meer duurzame woon-werkverkeer. We kunnen reizigers meer 
keuzemogelijkheid bieden. 

15. De gemiddelde afstand die alle auto's afleggen is circa 18 km (CBS-cijfers). Leg die 18 km eens over de kaart van 
de U10 en je ziet het belang van de fiets&OV voor het meer duurzame woon-werkverkeer. We kunnen reizigers 
meer keuzemogelijkheid bieden. 

16. De Utrecht Bereikbaarheidspas was een verworvenheid om voor een vast bedrag per jaar in de regio van OV 
gebruik te maken. Het is afgeschaft omdat het te duur werd. Kost zo'n abonnement nu meer dan € 85, - per 
maand ~ € 1000, -?  

17. Een verlaging van de maximumsnelheid voor de auto op de (snel)weg levert snel CO2-reductie op. Dit zouden we 
als U10 gemeenten en provincie kunnen ondersteunen. 

18. Met het verplaatsen van supersnelle fietsen ("Pedelecs") van het fietspad naar de rijbaan werken we aan een 
veiliger verkeer. Dit veiligheidsargument zouden we als gemeenten, regio of provincie kunnen ondersteunen.  

19. Een regionale OV-kaart realiseren voor alle OV voor alle reizigers in de regio, met goede aansluitende van snelle 
bussen + trein? Een Regio-pas, net zoals in Kopenhagen, ook voor toeristen? Waarom is indertijd de Utrechtse 
Bereikbaarheidskaart eigenlijk afgeschaft?  
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20. Hoe kun je de modal shift (de verschuiving van auto naar fiets en OV) in de pendel / forenzenstroom vanuit en 
naar gemeenten met mensen met een baan buiten hun woonplaats beïnvloeden? Wat weten we van het Goed op 
Weg project en de door de U15 uitgevoerde Mobiliteitsscans van bedrijven? Zoek contact met bedrijven, die in de 
regio zijn koploper op dit gebied (Cap Gemini/Sogeti) en wie zijn elders in het land koplopers?  

21. Zoek contact met de Stichting Klimaatvriendelijk Aannemen en Ondernemen en mede-ontwikkelaar van de CO2-
prestatieladder ons behulpzaam zijn? https://www.skao.nl 

22. Wat gaat er gebeuren met de € 45 miljoen voor verbetering bereikbaarheid naar het USP en 
woningsbouwlocaties in de regio en de reactie Houtens wethouder Geerdes in de media: 
https://www.nu.nl/utrecht/5590895/overheden-stellen-45-miljoen-euro-beschikbaar-bereikbaarheid-
utrecht.html 

23. Hoe zou er een scenario Compacte stad uit kunnen zien. Wat zijn in dit verband sturingsmogelijkheden voor 
gemeenten met RO-beleid, woningbouw en Verkeers- en Vervoersplannen?  

24. Wat zijn kansen voor deelauto's?  
25. Wat biedt de nieuwe bus concessie vanaf 2024 voor sturingskansen? Als gemeenten zouden we daar op kunnen 

inhaken. We zouden een gezamenlijke visie op OV moeten ontwikkelen. Alleen kunnen we dat als gemeente niet.  
26. Welke samenhang is er tussen maatregelen voor een meer duurzame mobiliteit en maatregelen voor een 

gezonde leefomgeving (lucht en geluid) en hoe kun je de samenhang laten zien?  
27. Terwijl hiervoor ook in onze regio op het terrein van CO2-reductie van de gebouwde omgeving zowel lokaal als 

regionaal veel beweging is te zien, missen we nog, op eenzelfde schaal, de inzet op het voor onze regio zo 
belangrijke terrein van duurzame mobiliteit, ruimtegebruik en de samenhang hiertussen. 

28. Voor raadsleden en Statenleden biedt deze Regionale Klimaattafel kansen voor ontmoeting en gemeente-
overstijgende beeldvorming over de mogelijke rol van CO2-reductie in relatie tot duurzame mobiliteit en 
ruimtegebruik in regio en provincie. 

29. Eyeopeners: als gemeenten kunnen we veel zaken niet alleen oplossen en hebben we een regio en provincie 
nodig voor regie 

30. Uit de Raadsleden onderkennen dat de gemeente aan de ene kant een grote invloed heeft op haar eigen 
ruimtelijk beleid maar dat ze aan de andere kant alleen met samenwerking binnen regio en provincie kan komen 
tot een duurzaam Mobiliteitsysteem voor fiets, OV en auto dat extra CO2-reductie kan opleveren en minder 
ruimte kost.  

31. Maatregelen per gemeente zijn veelal afhankelijk zijn van de grootte en ligging van de gemeente, samenstelling 
van de bevolking, woon-werk-afstanden e.d. en kunnen per gemeente sterk verschillenen. 

32. Stel als regio een gezamenlijke visie en uitvoeringsplan op te stellen voor een duurzaam integraal 
Mobiliteitsnetwerk OV-rail + Bus + Fiets en te onderkennen op welke wijze E-auto + E-deelauto hier in passen 

33. Vind niet zelf het wiel uit maar zorg voor een gezamenlijke regionale uitnodiging naar bijvoorbeeld E-experts, , 
voor het in kaart brengen van parkeerbeleid voor E-auto's en E-deelauto's  

34. Laat de effecten op duurzaam ruimtegebruik en parkeerbeleid in beeld brengen en informeer raadsleden en 
burgers over duurzame beleidskeuzes voor deelscenario 5, Compacte Stad.  

35. Het is toch gek dat we vanwege de wegwerkzaamheden voor de verbreding van snelwegen jarenlang gaan 
werken aan spitsmijdingen (10 % !), dat we na de verbreding die spitsmijdingen niet meer nodig lijken te hebben 
terwijl we vanwege het klimaat zouden moeten werken aan spitsmijdingen  + het tegenhouden van de verbreding 
van snelwegen? 

36. We hebben de steun van werkgevers en de U15 hard nodig als we een trendbreuk in het gebruik ban OV en fiets 
willen forceren.  

 
Aanbevelingen en Eyeopeners, 27 maart  2019 
Aanbevelingen aan raadsleden en burgers 

37. Probeer verbreding snelwegen tegen te houden, daarmee voorkom je een stap in de verkeerde richting. 
38. En pleit bij het Rijk voor verlaging maximumsnelheid op snelwegen; Niet alleen vanwege klimaat en leefomgeving; 

want 70-80 km/u is optimale capaciteit snelwegen; die snelheid bevordert de doorstroming. 
39. Zorg voor goedkoper OV, en Zorg voor een goedkopere U10-regio-OV-pas 
40. Vraag aandacht voor het gegeven dat komende 20 jaar  elektrische auto's nog op grijze stroom (o.a. vuile 

kolenstroom) zullen rijden. 
41. Maak ontbrekende schakels in fietsnetwerk zichtbaar en los ze als gemeenten en provincie samen op en vergroot 

het gebruik, bijvoorbeeld door het stimuleren van de belastingvrije vergoeding van 19 cent per kilometer aan 
fietsende werknemers   

  
Aanbevelingen aan de regio 

42. Denk bij OV-concessies òver de provinciegrens heen (voorbeelden: Culemborg voor werk gericht op Utrecht; ligt 
echter in provincie Gelderland, valt buiten concessiegebied bus, en heeft een station / ligt aan spoor; Woerden 
heeft twee gezichten: een gericht op Utrecht, de ander op Gouda en Leiden; Gouda en Leiden vallen buiten 
concessiegebieden Bus) Zie meer voorbeelden bij 56.  

43. Bij nieuwbouwlocaties in beginfase starten met aanleg fietspaden en OV 
44. Brommers van het fietspad af om fietsen te bevorderen en gezond te houden (zeer slechte lucht) 
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45. Betaald parkeren in hele regio invoeren of verhogen (afstemmen) 
46. Schaal verkleinen; voorkom dat je alleen in grote (gezondheids-) centra terecht kunt (Voorbeeld  Schaalvergroting 

ziekenhuizen zorgt voor veel meer reizen) 
47. Vergroot ’s avonds sociale veiligheid in OV 
48. 24-uurs economie => consequenties voor fiets- en OV-infrastructuur 
49. Neem Klimaat als sturingsvariabele op in Regionaal Economisch Programma 
50. Werk aan gezamenlijke Woondeal / Compacte stad en €€€-deal met Ministerie Binnenlandse Zaken + Ruimte  
51. Werk aan gezamenlijke Energie & Mobiliteit-€€€ deal met EZ en I&W 

  
Aanbevelingen voor provincie 

52. Probeer verbreding snelwegen tegen te houden 
53. Breek vanwege het klimaat de OV-Concessie open, het huidige plafond (financieel maximum) moet eraf, 

klimaatambitie moet erbij 
54. Neem belang inclusieve samenleving hier in mee: iedereen moet OV kunnen betalen, niet iedereen kan en wil 

fietsen of E-fietsen.  
55. Ontwikkel in fasen een OV-netwerk in de provincie: Voorkom vervallen van buslijnen. Zorg op de lange termijn 

voor een fijnmaziger en betaalbaar systeem, waarop ook de kernen zijn aangesloten en waarin je ruimte geeft 
aan bewoners-initiatieven voor buurtbussen 

56. Bemoei je bewust met grensoverschrijdende uitdagingen. Voorbeelden komen uit Vijfheerenlanden en ook uit 
Woerden, in het grensgebied van provincie Utrecht en Zuid Holland 

a. Betere fietsverbinding Vianen over Lekbrug / Boogbrug naar Nieuwegein 
b. Buikpijndossier Busstation Meerkerk (ligt in ZH) 
c. Betere fietsverbinding Woerden -> Gouda v.v. 
d. Hogere capaciteit met viersporen treinen Woerden  Gouda -DH/R'dam 
e. Snelbustracé over de A27 Gorinchem - Utrecht 
f. Spoorlijn Utrecht-Breda langs A27? Hoef en Haag-probleem (Gemeente Vijfheerenlanden) 
g. Zo ook bij een grensoverschrijdende uitdaging in Culemborg:  ligt in provincie Gelderland, is in 

werkgelegenheid georiënteerd op Utrecht.  
57. Zorg voor woningbouw bij OV-knooppunten, zorg voor een OV-netwerkstructuur en bekijk per plek wat de 

mogelijkheden en wenselijkheden zijn. Bijvoorbeeld station Driebergen - Zeist, niet ten koste van groen en 
recreatie eromheen.  

58. Klimaat als sturingsvariabele voor Omgevingsvisie en uitwerking Beleid OV & fiets: Uitbreiding van 
railverbindingen (tram en trein) vergen minimaal tien jaar aan voorbereiding en uitvoering. Start onderzoek naar 
waar de vervoersvraag hoog en het aandeel duurzame mobiliteit laag is; werk  bekostiging en voorbereiding 
financiering uit.   

59. Breng met gemeenten behoefte aan vraagafhankelijk vervoer in (kleine) kernen in kaart, kies voor een goed 
werkende OV-vorm en controleer de door provincie gegeven garanties voor beschikbaarheid OV in kernen. 

60. Gratis OV voor ouderen, mensen met een beperking / bijstand / U-pas buiten de spits 
61. Reeds genoemd: U10-OV-pas, waarom is eigenlijk vroegere Regionale Bereikbaarheidskaart afgeschaft? 
62. Geef als provincie signaal aan Rijk: Provincie gaat OV-rail en fietsgebruik verdubbelen; Rijk: investeer in OV-rail + 

fiets en stop verbreding snelwegen. 
 
Aanbevelingen voor U15 en provincie 

1. Maak als U15 met provincie een werkgeversconvenant met klimaatdoelstellingen, maak mobiliteitscan voor alle 
bedrijven publiek 

2. Zorg voor financiële bijdrage van bedrijven /U15 aan OV- en fiets-investeringen 
3. Tolpoorten bij auto-afritten naar gemeenten in regio (regioproef beprijzing?) 
4. Zorg dat bedrijven ook pleidooi houden om snelwegen tegen te houden  
5. Laat bedrijven meebetalen aan mobiliteitsscans i.p.v. gratis ter beschikking stellen, dan beoordelen bedrijven ook 

belang en waarde van de mobiliteitsscan voor hen zelf ; en laat gemeenten ook het belang en waarde inzien van 
de mobiliteitsscan  

6. Maak Woon-werk-reispatronen van werknemers zichtbaar, ook voor provincie en gemeenten, maak van 
reisbehoeften de collectieve vraag tot 2030, na 2030 en later 

7. Hanteer een (duurzaam) mobiliteitsbudget voor werknemers. Beloon als werkgever de automobilist die overstapt 
op de fiets. Veel werknemers wonen op fietsafstand. Meer dan 50% van de werkgevers geeft nog steeds niet de 
belastingvrije vergoeding van 19 cent per kilometer aan de fietsende werknemer (meestal wel aan auto en OV).  

8. Geef werknemers aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden bij de aanschaf of leasen van een fiets, 
stallingsmogelijkheden voor fietsen; organiseer in werktijd een fietsenmaker op het werk, kan stimulerend zijn 
om die fiets te pakken. 

9. Organiseer met gemeenten en provincie de vergroting van het aandeel duurzame mobiliteit en deel successen / 
mijlpalen met elkaar in en met de U15. 

 

 




