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Conclusie: CO2-reductie door 

mobiliteit in orde grootte van 50% 
in 2030 vraagt om serieuze transitie 
mobiliteitssysteem

Rekenvoorbeelden
 

Effect op CO2-
emissie

Alle autoritten <7,5 km gaan over naar de fiets 0,09 Mton

Alle autoritten <15 km gaan over naar de fiets of e-bike 0,20 Mton

10% van de autoritten gaat over naar OV 0,07 Mton

10% van de autoritten gaat over naar Zero Emissie OV 0,16 Mton

Reductie van 25% van alle verplaatsingen (b.v. door toename van 
thuiswerken)

0,30 Mton

Alle autoritten zijn emissievrij 1,17 Mton



Klimaatakkoord:

• Doelstelling: 49% CO2-reductie in 2030

Voorgenomen Europees beleid: Fit for 55

• Doelstelling: o.a. overgang naar nul-emissievoertuigen bij personen- en bestelauto’s naar 
100% vanaf 2035, aanscherping voorschriften voor harmonisatie en minimumniveau van 
beschikbaarheid laad- en tankinfrastructuur

Coalitieakkoord regering 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’:

• Doel voor 2030 in de Klimaatwet aangescherpt tot tenminste 55% CO2-reductie; beleid 
gericht op een hogere opgave van circa 60% in 2030. Uiterlijk 2050 klimaatneutraal. 

Coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Utrecht 2019-2023':

• Inwoners en bezoekers van de provincie nemen vaker de fiets en het openbaar vervoer. In 
2023 zijn 50% van alle ritten onder de 15 kilometer op de fiets

• De totale CO2-uitstoot van verkeer en vervoer is met minstens 15% gedaald en het aandeel 
elektrische auto’s ligt boven het landelijk gemiddeld

Omgevingsvisie provincie:

• Het mobiliteitssysteem is in 2040 duurzaam en veilig: terugdringing CO2-reductie

• Het goederenvervoer is in 2050 duurzaam en vindt plaats langs corridors en via hubs

Uitdaging bij regionale ambitie: mobiliteitsgroei
• Regionale woningbouwopgave in provincie Utrecht t/m 2040 is 

133.200 tot 165.700 woningen
• De verwachte groei van de werkgelegenheid t/m 2050 is 

100.000 banen  

Realisatie hiervan met aandacht voor bereikbaarheid, 
gezondheid, klimaatadaptatie, energietransitie en inclusiviteit

Geldend beleid in het kader van RMP





Stapsgewijs naar ambities en beleid in RMP 2.0

Contouren RMP RMP 1.0 RMP 2.0

• Afspraken over de 
manier van 
samenwerken in de 
uitwerking van het RMP

• CO2-uitstoot van de 
sector mobiliteit in regio 
Midden-Nederland in 
kaart gebracht

• Inventarisatie regionale 
maatregelen 

• Varianten voor 
samenwerkingsvorm 
uitvoering RMP

• Analyse en onderzoek 
naar effecten van diverse 
maatregelen

• Bepaling inhoudelijke 
koers

• Vanuit inhoudelijke koers 
tot programma met 
draagvlak

• Afspraken maken over:
• (nieuwe) maatregelen
• Ambities en doelen
• Samenwerking
• Uitvoering
• Monitoring

Beleidsarm











Maatregeltype Voorbeelden
Concretisering

Potentieel effect C02-
reductie
Indicatie

Implementatiesnelheid 
Bestaand/nieuw beleid, 
transitie, mate van invloed

Kosteneffectiviteit 
overheid

Kosten
gebruiker

Slimme en innovatieve mobiliteit

Voorkomen autokilometers Thuiswerken, onderwijs op afstand ++ + Nb €/0

Doorstroming verbeteren Verkeersmanagement, ITS toepassingen + + €€ €/0

Deelvervoer stimuleren Subsidie op gebruik, last-mile voorzieningen + ++ € €/0

Fiets

Verbeteren fietsinfrastructuur Fietssnelwegen, verbeteren fietsvoorzieningen + 0 €€€ €/0

Stimuleren fietsgebruik Voorlichting, fietsveiligheid verbeteren + ++ €€ €/0

Zero emissie personenvervoer 

Stimuleren elektrische auto’s Uitbreiden laadinfra, stimuleren particulier 
aanschaf 

+++ + Nb Nb

Goederenvervoer en logistiek

Zero emissie (stads)logistiek ZE zones, uitbreiden laadinfra +++ 0 € €€€

Stimuleren alternatieven voor 
wegvervoer

Meer binnenvaart, logistieke hubs, bundeling 
goederenstromen

+ 0 €€* €€*

Transitie waterstof Clean energy hubs + 0 Nb Nb

Zero emissie bouwverkeer Regionale afspraken, inkoopvoorwaarden ++ + €€* €€*

OV en knooppunten

Zero emissie OV Elektrische bussen, bussen op waterstof, 
doelgroepenvervoer

++ + €€ €/0

Stimuleren meer OV gebruik Prijs verlagen, snelheid verhogen, capaciteit/ 
frequentie verhogen, aantrekkelijker maken

+ + €€€ €/0

Flankerend beleid 

Parkeerbeleid Parkeernormen, betaald parkeren ++ 0 -€ €€€

Ruimtelijk beleid Nabijheid voorzieningen, woningbouw +++ 0 € €/0

Betalen naar gebruik Congestie- en cordonheffing ++ + €/0 €/0



Discussie

 Herkent u dat de verduurzaming van mobiliteit vraagt om een brede 
transitie van het mobiliteitssysteem?

 Welke speerpunten en uitgangspunten vindt u bij uitstek passen in de 
opgave tot 2030 in deze regio, en welke juist niet?

 Vooruitlopend op een inhoudelijke regionale koers: welke speerpunten 
vindt u passend om als provincie uit te voeren of om regie op te pakken?
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