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Waarom?

Mobiliteit in het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Iedereen’:

• Actualisatie en verlenging ruimtelijke strategie en mobiliteitsplan tot 2040

• Aanpassen parkeerbeleid

• Concretisering systeemsprong (o.a. ‘werken aan OV van de toekomst’)

• Nog stevigere inzet op fiets en verkeersveiligheid

• Versterken mobiliteits- en verkeersmanagement

• Gebruik auto niet laten groeien ondanks groei stad



Huidig beleid:10 keuzes uit SRSRSB

Hoofdkeuzes blijven overeind, 
maar aanscherping nodig



Doelen actualisering mobiliteitsplan
Enerzijds verlengen, verbreden en in samenhang brengen
• Verlengen en visievorming naar eindbeeld 2040
• Sterkere relatie met verstedelijkingsopgave leggen

Anderzijds meer houvast creëren voor uitvoering
• Aanscherpen van keuzes uit SRSRSB (integrale netwerkkeuzes)
• Basis voor toekomstige programmering



Op welke onderwerpen?

1. Mobiliteitstransitie = géén groei autoverkeer

• Multimodaal netwerk 2040 (icm verstedelijking):
o Wiel met spaken (OV, multimodale knooppunten en doorstroming)

o Systeemsprong Fiets

o Gewenste verkeerscirculatie

• Kader voor Smart Mobility (MaaS, deelmobiliteit)

• Aanpassen parkeerbeleid (parkeernormen, versnellen procedure invoering 

betaald parkeren, parkeren van straat naar garage, binnenstad gefaseerd 

autovrij, parkeren op afstand en fietsparkeren)

2. Verkeersveiligheid (autoluw, 30 km/u, oversteekbaarheid)

3. Mobiliteit voor iedereen



Ambitie



Gezond stedelijk leven voor iedereen
College kiest voor:
• Groei op gezonde manier mogelijk 

maken
• Schaarse ruimte goed verdelen
• Verkleinen footprint van mobiliteit 

(ruimtegebruik, geluid, uitstoot, 
drukte en onveiligheid) 

• Geen toename van autogebruik 
(wellicht zelfs afname)



Inzet op ruimte-efficiënt en 
duurzaam vervoer



Opgave



Groei tot 2040
104.000 extra woningen in regio
86.000 extra arbeidsplaatsen in regio



Niets doen is geen optie
Alle vervoersnetwerken raken overbelast

Leefbaarheid in stad onder druk

Verdichting is kans, maar vergroot opgave

Afwikkeling verkeer zorgpunt bij alle plannen



Hoe?



Mobiliteitstransitie nodig
• Nulgroei autoverkeer: modal shift van auto naar voetganger, fiets en OV

• Alternatieven op orde: systeemsprong Fiets en OV

• Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen, maar ook in bestaand stedelijk gebied 

(er moet iets af voordat er iets bij kan)

• Slim bestemmen: bouwen binnenstedelijk en bij OV-knooppunten

• Van deur tot deur met de auto naar ketenreis via multimodale knooppunten

• Van bezit naar gebruik (deelsystemen)

• Parkeren: minder, meer op afstand en 

van straat naar garage

• Herinrichting openbare ruimte: minder 

blik, meer 30 km/u, meer groen en 

spelen 



Met Wiel met spaken en technologie sturen op 
het gewenste reisgedrag



Oslo als voorbeeld?

• 650.000 inwoners, Green Capital 2019, inzet op ruimtelijke kwaliteit en 

duurzaamheid (beperken negatieve impact mobiliteit)

• Al jaren sturend op geen groei van autoverkeer bij sterke groei van stad

• RO alleen bij knooppunten > zo niet, dan geen infra-investeringen overheden

• Beprijzen rondom stad: 

inkomsten (300 mln/jaar) 

worden door stad, regio én 

rijk vooral besteed aan 

modal shift en verbeteren 

ketenreis



Wat?
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Versterken van fiets en OV en geen 
groei van autoverkeer in de stad, kan 
dat dan?

Groei aantal verplaatsingen per modaliteit per dag
voor gemeente Utrecht en U10



Geen groei auto: 
Het kan, we doen het al 
(een beetje)

Groei auto 0,2% 
op inwonersgroei 
1,5%



KiM-analyse stedelijke mobiliteit
= gemeente Utrecht



Aanpak en planning



Tot reces:

• Verder uitwerken verhaallijn, gewenst mobiliteitsnetwerk in 2040 obv

verschillende ateliers en draaiknoppen daarbij

• Bespreking in staf met wethouders ruimtelijk domein

In reces:

• Rekenen aan scenario’s voor gewenst mobiliteitsnetwerk  obv

verkeersmodel en verder uitwerken verhaallijn 

Na reces:

• Aanscherpen gewenst mobiliteitsnetwerk 2040 (ism actualisering RSU)

• Gesprek met raad, gesprek met stad, collegebehandeling, inspraak en 

daarna vaststellen in college en raadsbehandeling

Aanpak



Deelnemers gesprek met de stad
Werksessie 8 juli
• Mede-overheden (U10, provincie, RWS, I&W, G4)

• Vervoerders (NS, ProRail, Qbuzz)

Gesprek met de stad na het reces
• Maatschappelijke organisaties (o.a. VVN, ANWB, Fietsersbond, Politie, VRU, SOLGU) 

• Bewonersorganisaties (o.a. wijkraden, Het Wiel, STUW, Kracht van Utrecht, verkeerswerkgroepen)

• Onderwijs (Universiteit, Hogeschool)

• Bedrijfsleven (o.a. grote en innovatieve bedrijven, ondernemersverenigingen, U15, Jaarbeurs, CMU, MKB, TLN, evofenedex) 

• Aanbieders van mobiliteitsdiensten (NS, U-OV, parkeerexploitanten, MaaS-aanbieders, deelfiets/auto-aanbieders)

• Ontwikkelaars en beleggers

• Gemeenteraadsleden



Planning
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Insteek om planning en aanpak aan te laten sluiten op actualisering RSU
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