
Geachte coalitieonderhandelaars Provinciale Staten van Utrecht

 
De komende weken staan voor u in het teken van de verkenningen en onderhandelingen over het 
programma voor en de samenstelling van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. 
Een van de belangrijke punten waar u ongetwijfeld over gaat spreken is de inzet vanuit de provincie 
op het thema Klimaat. Onderdeel daarvan vormt de taakstelling voor vermindering van de CO2 
belasting met 49% ten opzichte van 1990, te realiseren in de komende 10 jaar. 
 
Wij hebben als bezorgde en betrokken burgers enige tijd geleden het initiatief genomen voor de 
Regionale Klimaattafel Mobiliteit en Ruimte Utrechtse Regio U10 om urgentie en de samenhang van 
mobiliteit en ruimtegebruik met de noodzaak tot vermindering van de CO2-uitstoot in de Utrechtse 
regio aan de orde te stellen bij lokale en regionale politici, stakeholders en deskundigen. 
 
Vanuit de discussies met lokale en provinciale politici, ondersteund door verschillende 
kennisinstituten, en de inzichten die we in dit proces hebben opgedaan leggen wij hier een notitie 
aan u voor met bouwstenen voor een stevige keuze voor de transitie naar CO2-vrije mobiliteit.
 
Wat is de kern van de notitie?
         De CO2-uitstoot vanwege mobiliteit in de Utrechtse regio bedraagt 40% van de totale CO2-
belasting van de regio. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de vele verkeersintensieve snelwegen 
in de provincie. 
         De opdracht voor vermindering van de CO2 uitstoot kan alleen gerealiseerd worden door ook 
het terrein mobiliteit actief en voortvarend beleid te ontwikkelen.
         50% van alle autoverkeer rijdt een afstand van  maximaal 7,5 km en nog eens 16% max. 15 km. 
Hier zijn lokaal en regionaal flinke slagen te maken.
         Er wordt een verhouding aangegeven tussen de omvang van het autoverkeer, gemeten in 
autokilometers (landelijk), het totale OV-gebruik en het totale fietsverkeer;
         Vanuit die verhouding blijkt dat een betrekkelijk geringe vermindering van automobiliteit alleen 
kan plaatsvinden met een omvangrijke uitbreiding van zowel OV als fietsinfrastructuur.
         De notitie geeft een aantal handvatten voor beleid in de regio en schetst tevens de complexiteit 
in technische, maatschappelijke en bestuurlijke zin.
         De complexiteit en de aard van de materie vraagt intergemeentelijke samenwerking, regionale 
en provinciale regie en monitoring, en nieuwe verhoudingen met het Rijk.
         Om de taakstelling te realiseren is een trendbreuk nodig met huidig beleid. 
 
Wat vragen wij van u
Wij vragen van u om urgentie en omvang van de geschetste problematiek met betrekking tot 
mobiliteit, ruimtegebruik en CO2-belasting in de Utrechtse regio te onderkennen en om nu, globaal 
10 jaar voor het gestelde doel/meetjaar 2030 (-49% t.o.v. 1990), maatregelen in uw programma op 
 te nemen die passen bij de schaal en het tempo van de noodzakelijke veranderingen. 
 
Wat zijn de bouwstenen die het burgerinitiatief Regionale Klimaattafel Mobiliteit en Ruimte Regio 
U10  u aanreikt?

1.       Houd vast aan compacte verstedelijking, korte afstanden tussen wonen en werk;
2.       Onderzoek de vraag tot 2030 van OV rail-& bus- & fiets-netwerken;
3.       Prioriteit  bij railnetwerken die wonen en werken verbinden;
4.       Prioriteit bij door- en snelfietsroutes die wonen en werken verbinden;
5.       Koppel OV- en fietsgebruik en auto (OV-) en fietsgebruik systematisch;



6.       Verbinden met regionaal bedrijfsleven in gezamenlijke ambitie voor minder 
verplaatsingen;
7.       Bevorder autodelen en Mobility as a Service (MaaS);
8.       Heroverweeg verbreding snelwegen;
9.       Realiseer vermindering van de maximumsnelheid;
10.   Versterk de infrastructuur voor elektrisch reiden. 

 
 
  
Wij wensen u succes bij uw belangrijke opdracht. 
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