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1. Doel van de verschillende programmalijnen 

• Afhankelijk van doel van de programmalijn zijn 

verkeerkundige berekeningen noodzakelijk om keuzes te 

kunnen maken.

• In U Ned met name relevant voor

- MIRT-verkenning OV en Wonen

- Mobiliteitsstrategie



Gezamenlijke referentiesituatie (1)

• Referentiesituatie is toekomstige situatie in 2030 en 2040, als 

het staande beleid wordt uitgevoerd en reeds besloten 

projecten zijn uitgevoerd.

• De uitgangspunten van de referentiesituatie moeten duidelijk 

zijn en door alle partijen onderschreven en vastgesteld tijdens 

programmaraad 17 mei 2021.



Gezamenlijke referentiesituatie (2)

Invulling op basis van
• Aansluiten bij landelijk vastgesteld beleid, bijvoorbeeld voor  

netwerken auto, spoor en landelijke beleidsuitgangspunten
(dus A27/ 12 Ring Utrecht en knp Hoevelaken zijn gerealiseerd)

• Aansluiten bij vastgestelde ontwikkelperspectief Utrecht Nabij voor 
aantallen woningen en arbeidsplaatsen

• Specifiek regionaal en lokaal vastgesteld beleid, bijvoorbeeld voor 
netwerken BTM (bus, tram, metro), fiets en regionale 
beleidsuitgangspunten    



Gezamenlijke referentiesituatie (3)

Zes onderwerpen voor uitgangspunten voor 2030 en 2040 

1. Ruimtelijke en Economische vulling (woningen en arbeidsplaatsen op basis van 

Utrecht Nabij) 

2. Netwerken voor auto 

- A27/ A12 Ring Utrecht (conform TB),

- knooppunt Hoevelaken (conform OTB),

- A27 Houten Hooipolder (conform TB)

- NRU (conform eerder besluit)

3. Netwerken voor spoor, bediening en snelheden (PHS)

4. Netwerken voor BTM (bus, tram, metro), bediening en snelheden

5. Netwerken voor fiets en snelheden



Gezamenlijke referentiesituatie (4)

6. Beleidsuitgangspunten (conform VRU 3.4)
- Kostenparameters 

- Fietsversnelling 

- Autobezit

- Parkeertarieven

- Uitbreiding betaald parkeren

- Parkeerplafonds / P+R

- Parkeer zoek- en looptijd

- Kruispuntbeperkingen

- Thuiswerken / MoMa (conform NMCA)

- Vrachtwagenheffing (conform NMCA)

- Beprijzen (niet, wel als maatregel in mobiliteitsstrategie) 



Doelen MIRT-Verkenning OV en Wonen



MIRT-Verkenning OV en Wonen

• Maatregelpakketten doorrekenen om inzicht in mate van 

doelbereik (probleemoplossend vermogen), mate van 

toekomstvastheid en netwerkeffectiviteit.



Combinaties van maatregelen



• Oplossingsrichtingen voor 2040. 

Aanleiding vormt Utrecht Nabij; 

• Een grote bereikbaarheidsopgave in 

Midden Nederland door de groei van 

inwoners en arbeidsplaatsen

• Geconstateerd dat voor de bereikbaarheid alles nodig is: gedrag, 

mobiliteitstransitie en vergroten capaciteit

• In BO MIRT 2020 besluit genomen om een Mobiliteitsstrategie op 

te stellen.

Mobiliteitsstrategie (1)



Mobiliteitsstrategie (2)

• Doel: Regio bereikbaar houden ondanks de groei

• Gericht op OV, auto en fiets 

• Alle netwerken: lokaal, regionaal en nationaal

• Tijdshorizon 2040



Mobiliteitsstrategie inzet verkeersmodel

• In beeld brengen van de opgaven 2030 en 2040: hoe druk 

wordt het in het openbaar vervoer, op de weg en op de 

fietspaden?

• Wat is effect van mogelijke beleidsmaatregelen voor de 

opgaven? 

• Een middel om de effecten van maatregelen en principes te 

beoordelen



Welk verkeersmodel?

• Voor de Mobiliteitsstrategie wordt gebruik gemaakt van het 

VRU model, referentie 2030 en 2040.

• Modelwerkzaamheden uitgevoerd met model Omnitrans

• Voor specifieke vraagstukken wordt gebruik gemaakt van het 

model “MOVE Meter” en een dynamisch verkeersmodel 

Gebaseerd op VRU Model



Vragen?


