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VOORWOORD

Actieplan Luchtkwaliteit voor gezonde en leefbare stad

Sinds ruim anderhalf jaar is er in de publiciteit en vanuit de rijksoverheid opvallend
veel aandacht voor ‘luchtkwaliteit’. Wat de gemeente Utrecht betreft staat dit
onderwerp al veel langer hoog op de agenda. Utrecht voert al jaren een
vooruitstrevend en actiegericht luchtbeleid. Jaarlijks publiceren we een rapportage
luchtkwaliteit en brengen we knelpunten in kaart, waarvoor we een passende
oplossing proberen te vinden. Een sprekend voorbeeld hiervan is het doseren van het
verkeer op de Catharijnesingel. Als gevolg hiervan rijden hier nu zo’n 20% minder
auto’s  dan voorheen en is er geen sprake meer van stagnatie op de smalle
wegvakken. Daardoor wordt op het grootste deel van de route tussen Utrecht CS en
Stadion Galgenwaard aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit voldaan. Verder
werkt Utrecht hard aan de realisatie van Hoogwaardig Openbaar Vervoer en
Randstadspoor. Door goed openbaar vervoer aan te bieden hopen we mensen te
verleiden de auto te laten staan en op een andere manier te reizen. Dat scheelt
natuurlijk weer in de luchtvervuiling.

De sterk toegenomen aandacht voor luchtkwaliteit heeft voor de gemeente Utrecht
twee kanten. Aan de ene kant is dit lastig, omdat door nieuwe regelgeving en
rechterlijke uitspraken ruimtelijke ontwikkelingen onder druk komen te staan, die voor
de stad van groot belang zijn. Aan de andere kant ontstaan er kansen om nog meer te
doen in het belang van de volksgezondheid van alle inwoners van onze stad. In dat
licht staat wat ons betreft dan ook het voorliggende Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht.
Dit actieplan is onze bijdrage aan een gezonde, dynamische en vooral leefbare stad.
We doen wat we kunnen, in het besef dat de luchtkwaliteit in Utrecht voor het grootste
deel wordt bepaald door vervuilingsbronnen van buiten de gemeente. Samenwerken
met het Rijk en de regio is op dit onderwerp dan ook van het grootste belang. Dit
maatregelenpakket is de inzet van gemeente Utrecht voor het Nationale
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit dat door het ministerie van VROM wordt
voorbereid. In dit programma worden maatregelen, initiatieven en projecten uit diverse
zwaarbelaste regio's opgenomen, die moeten bijdragen aan verbetering van de
luchtkwaliteit. Uiteindelijk doel is dat landelijk en in Utrecht weer aan de wettelijke
normen voor luchtkwaliteit wordt voldaan, zodat ook in Utrecht ruimtelijke
ontwikkelingen zonder problemen samengaan met leven in een gezonde stad.

Tymon de Weger,
Wethouder Bereikbaarheid, Luchtkwaliteit en Milieu, Publiekdienstverlening en de wijk
Vleuten-De Meern
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HET ACTIEPLAN LUCHTKWALITEIT OP HOOFDLIJNEN

De aandacht voor luchtkwaliteit is zelden zo groot geweest als nu. Tegelijkertijd kan
worden geconstateerd dat de luchtkwaliteit in Utrecht (en in de rest van Nederland) veel
beter is dan jaren geleden en die positieve trend lijkt zich gelukkig voort te zetten.

De aandacht voor luchtkwaliteit wordt veroorzaakt door twee verschillende problemen, die
vaak op één hoop worden gegooid, maar waarvan de oorzaken verschillen: het risico voor
de volksgezondheid en de stagnatie of blokkade van bouwplannen. Utrecht richt zich met
haar aanpak tegelijkertijd op de volksgezondheid én op de ontwikkeling van de stad, met
maatregelen die de gemeente maximaal zelf kan beïnvloeden. Dit leidt tot een focus op
reductie van fijn stof en stikstofdioxide, en op verkeersmaatregelen om dat te realiseren.

Op dit moment is het Besluit luchtkwaliteit 2005 in werking. Onder dit Besluit kunnen
bouwplannen in gebieden met onvoldoende luchtkwaliteit ("overschrijdingsgebieden")
alleen onder zeer strikte voorwaarden worden gerealiseerd. Deze voorwaarden zijn dat
het bouwplan geen significante bijdrage mag leveren aan de luchtkwaliteit, ofwel dat aan
het bouwplan verbonden maatregelen worden genomen, waarmee de luchtkwaliteit per
saldo gelijk blijft of verbetert (projectgebonden salderen). Dit levert grote risico's op voor
de realisatie van ruimtelijke plannen in Utrecht, zoals de ontwikkeling van het
Stationsgebied.

Naar verwachting wordt op korte termijn een wetsvoorstel behandeld, waarmee de
Nederlandse regelgeving voor luchtkwaliteit aanzienlijk zal veranderen. Een belangrijk
onderdeel hiervan is dat kleine bouwplannen, die nauwelijks invloed hebben op de
luchtkwaliteit, niet langer hoeven te worden getoetst aan de luchtnormen. Een andere
cruciale verandering is de instelling van een Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL). Dit programma, waaraan Utrecht in regionaal verband zal
deelnemen, gaat bestaan uit relatief grote bouwplannen1 en uit maatregelen die de
luchtkwaliteit verbeteren. De projecten en de maatregelen worden niet meer individueel
beoordeeld, maar in samenhang. Het doel hiervan is om per saldo de luchtkwaliteit te
verbeteren en op termijn met z'n allen de Europese luchtnormen te halen, zonder
Nederland op slot te gooien.

De afgelopen jaren heeft de gemeente al stappen gezet in het kader van het
gemeentelijke Luchtkwaliteitsplan 2002- 2010, het Gemeentelijke Verkeer- en
Vervoerplan en het Regiobod van oktober 20052. Dit Actieplan is een vervolg op het
Luchtkwaliteitsplan 2002-2010, dat in 2004 is vastgesteld. In dit Actieplan wordt een
totaalaanpak gepresenteerd om, in relatie tot de ontwikkeling van de stad, bestaande
knelpunten zoveel mogelijk op te lossen en nieuwe knelpunten te voorkomen. Zonder de
maatregelen uit dit Actieplan zullen bestaande knelpunten pas op zeer lange termijn (na
2020) oplossen en zullen nieuwe knelpunten ontstaan.
Dit Actieplan van de gemeente Utrecht is allereerst een aanzet voor de oplossing van de
lokale luchtproblematiek (in relatie tot het huidige Besluit luchtkwaliteit) en daarnaast een
bijdrage aan het toekomstige Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

In dit Actieplan zijn de generieke en met de ruimtelijke plannen samenhangende
maatregelen opgenomen, waarover na 1 januari 2005 is of wordt besloten. Deze
maatregelen worden voor 2012 in uitvoering gebracht en hebben in ieder geval effect in
de periode tot 2020.

                                                     
1 Deze grote bouwplannen worden door het ministerie van VROM gedefinieerd als "plannen die in
betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit" (zie ook paragraaf 2.3).
2 Het Regiobod is een gezamenlijk aanbod van de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort en
het Bestuur Regio Utrecht (BRU) voor de aanpak van de luchtkwaliteitproblematiek in de regio.
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Tabel 0.1: Maatregelpakket 2006 - 2012 ter verbetering van de luchtkwaliteit in Utrecht
nr. maatregel(cluster)
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Maatregelen gemeente Utrecht
I.14 Instellen milieuzone

vrachtverkeer
++ ± - 1,22 - ++

I.2 Aanscherpen parkeerbeleid +/++ +/++ - - ** +/++

I.3 Verbeteren inzet transferia ± +/++ - 6,1 82,2* +

I.4 Aanleggen nieuwe HOV-
routes

± +/++ - - 265,0* +

I.53 Selectief verbeteren
doorstroming

+/++
lokaal

± 0,335 - - +

I.64 Stimuleren fietsgebruik ± +/++ 3,26 4,64 ** +

I.74 Verschonen eigen wagenpark
(vracht- en personenauto’s)

± 0 2,516 0,1 - ±

I.8 Afzuiging en filtering
(verlengde) tunnel Westplein

++
lokaal

0 14,5 - ±30,0
ongedekt

++

I.9 Infrastructurele maatregelen
centrumgebied

+
lokaal

0 - - 0,4 + ** +

I.10 Optimaliseren
goederenvervoer

±/+ 0 0,783 - - ±/+

Maatregelen met andere partijen
I.11 RandstadSpoor ± ++ - - ** +

I.124 Invoeren schonere bussen ++
lokaal

0 (BRU) - ** ++

I.13 Verplaatsen touringcarterminal
(naar transferium Lage Weide)

±/+
lokaal

± 0,25 - - ±/+

I.14 Intensiveren
mobiliteitsmanagement

± ±/+ 0,1 - - ±/+

I.15 Communiceren over
luchtkwaliteit & stimuleren
gedeeld autogebruik

± ±/+ 0,475 - 0,27* ±

Subtotaal - ongedekt
- gedekt
- ISV-2

22,219

- 4,2
12,06

±30,0
**

Overige kosten (zie tabel 0.2) 2,5

Cofinanciering: - FES - 2,5

Legenda: zie volgende pagina, kosten in miljoen €

                                                     
3 Deze maatregelen maken onderdeel uit van het Regiobod.
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Legenda beoordeling effecten en totaaloordeel
++ groot effect – zeer belangrijke maatregel
+ significant effect – belangrijke maatregel
± enig effect – ondersteunende maatregel
0 geen effect
* dekking vanuit bestaand beleid en projecten
** niet nader gespecificeerd (o.m. andere programma´s)

positief of zeer positief oordeel
aandachtspunt m.b.t. kosteneffectiviteit
neutraal of licht positief oordeel

De gemeente Utrecht heeft 15 geprioriteerde maatregelen geselecteerd, waarvan het
meeste wordt verwacht. Dit pakket bestaat uit 10 maatregelen die de gemeente redelijk
autonoom kan uitvoeren en 5 maatregelen die in overleg met andere partijen moeten
worden uitgevoerd (zie tabel 0.1).

Actieplan lost merendeel binnenstedelijke luchtknelpunten op vóór 2020
Zonder maatregelen blijven er in Utrecht tot ver na 2020 locaties waarin de luchtkwaliteit
niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Door de maatregelen uit dit Actieplan verbetert
de luchtkwaliteit aanzienlijk en wordt op relatief korte termijn het aantal knelpunten sterk
gereduceerd.
In 2010 wordt door dit Actieplan de fijn stof problematiek4 met tweederde gereduceerd ten
opzichte van de autonome situatie. In 2020 zijn er in Utrecht door de maatregelen uit dit
Actieplan vrijwel geen overschrijdingen meer van fijn stof grenswaarden.
De stikstofdioxide problematiek4 wordt door dit Actieplan grofweg gehalveerd, maar ook
met maatregelen blijven er nog een aantal hardnekkige knelpunten over. Hiervoor zullen
in het Uitvoeringsprogramma oplossingen worden aangedragen.
De effectiviteit van de maatregelen wordt vooral bepaald door de samenhang binnen het
totale pakket aan maatregelen. Wanneer maatregelen komen te vervallen, dan kan dit
grote invloed hebben op de effectiviteit van de overige maatregelen.

Actieplan gaat gepaard met aanzienlijke investeringen
De gemeente Utrecht heeft door de jaren heen al aanzienlijke inspanningen verricht ter
beheersing en ter vermindering van de luchtkwaliteitsproblematiek. In het kader van dit
Actieplan zal een volgende en veel grotere investering nodig zijn om het ambitieuze
maatregelpakket te kunnen realiseren. In tabel 0.1 zijn ook de kosten van de
geprioriteerde maatregelen opgenomen en daarbij is tevens aangegeven in hoeverre
deze kosten momenteel gedekt zijn.

Tabel 0.2: Overzicht totale kosten maatregelen Actieplan luchtkwaliteit Utrecht
actie kosten (*M€)
bijdrage vanuit Actieplan aan 15 maatregelen luchtkwaliteit 34,3

onderzoekskosten nieuwe maatregelen 1,0
onderzoekskosten luchtkwaliteit
(meten en rekenen – zie par. 3.3)

0,8

proceskosten (externe ondersteuning) 0,4

Overige kosten

apparaatkosten (intern, niet regulier) 0,3
kosten Actieplan totaal 36,8
kosten Actieplan gedekt conform collegeprogramma - 12,0
ISV-2 -4,2
subtotaal kosten Actieplan ongedekt 20,6
cofinanciering (FES) -   2,5
kosten ongedekt binnen Actieplan 18,1

                                                     
4 in meters wegvak met overschrijdingen van de wettelijke grenswaarde
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Kosten periode 2006-2012
Naast de kosten voor de maatregelen uit dit Actieplan zijn er nog verschillende andere
kosten verbonden aan de aanpak van de luchtkwaliteit door de gemeente Utrecht (zie
tabel 0.2). De totale kosten die in het kader van dit Actieplan moeten worden gedekt
bedragen 36,8 miljoen euro.

Een relatief groot aandeel van aan het Actieplan toegerekende kosten bestaat uit
afzuiging en filtering van de lucht uit de toekomstige Westpleintunnel (14,5 miljoen euro).
Dit zijn indicatieve kosten voor een maatregel die noodzakelijk wordt geacht in het kader
van de ontwikkeling van het Stationsgebied en de leefbaarheid in het centrum van de
stad.

Van de kosten die aan dit Actieplan zijn toegerekend is 12 miljoen euro gedekt conform
het collegeprogramma en 4,2 miljoen euro vanuit bestaande middelen voor luchtkwaliteit
(ISV-2). Dit betekent een onderdekking voor het Actieplan van 20,6 miljoen euro.
Vanuit het Rijk (FES-gelden) is 2,5 miljoen euro cofinanciering beschikbaar. De totale
onderdekking van de kosten voor dit Actieplan is derhalve 18,1 miljoen euro

De kosten om de maatregelen uit te kunnen voeren worden maar gedeeltelijk
toegerekend aan dit Actieplan. Het grootste deel van de kosten wordt gedekt binnen
bestaand beleid of worden toegerekend aan projecten. Hiervoor moet echter nog voor
een bedrag van 30 miljoen euro (verlenging tunnel West Plein) buiten het Actieplan
dekking worden gezocht.

Kosten periode 2006 - 2007
De met het Actieplan samenhangende kosten hebben betrekking op de periode 2006-
2012. In 2006 en 2007 zullen onder andere de volgende kosten worden gemaakt:

• het verbeteren van de inzet van transferia (Westraven);
• verschonen van het eigen wagenpark (roetfilters);
• het optimaliseren van goederenvervoer;
• het stimuleren van gedeeld autogebruik;
• onderzoek naar nieuwe maatregelen;
• beter onderzoek naar de luchtkwaliteit (mogelijkheden meetnet en optimaliseren

rekenmodel);
• het ondersteunende proces.

Voor de periode 2006-2007 bedragen de kosten naar schatting ruim 5 miljoen euro.

Dit Actieplan is de inzet van de gemeente Utrecht om uiteindelijk te gaan voldoen aan de
Europese grenswaarden. De maatregelen en ondersteunende activiteiten zijn gericht op
het zo snel mogelijk terugbrengen van de overschrijdingsgebieden, en op het voorkomen
van nieuwe lokale knelpunten in relatie tot de ruimtelijke plannen van de gemeente
Utrecht. Het Actieplan is zowel relevant binnen de huidige regelgeving (het Besluit
luchtkwaliteit 2005) als onderdeel van het toekomstige Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

De kosten voor de maatregelen kunnen niet alleen door Utrecht worden gedragen. Dit
Actieplan is alleen te realiseren met een relevante financiële bijdrage vanuit de
Rijksoverheid. Ondanks het stellige voornemen van de gemeente Utrecht om dit plan uit
te voeren wordt de feitelijke effectuering gekoppeld aan een relevante cofinanciering van
het Rijk en zowel de uitvoering van het NSL, als het Europese beleid voor luchtkwaliteit.
Het Actieplan is definitief onderdeel van het NSL als het NSL is vastgesteld.
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1. ACTIEPLAN VOOR EEN GEZONDE EN DYNAMISCHE STAD

1.1 Context: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

De aandacht voor luchtkwaliteit is zelden zo groot geweest als nu. Tegelijkertijd kan
worden geconstateerd dat de luchtkwaliteit in Utrecht (en in de rest van Nederland) veel
beter is dan jaren geleden en die positieve trend zet zich gelukkig voort.

Luchtkwaliteit opgave voor volksgezondheid en economische ontwikkeling
De aandacht voor luchtkwaliteit wordt veroorzaakt door twee verschillende problemen, die
vaak op één hoop worden gegooid, maar waarvan de oorzaken verschillen: het risico voor
de volksgezondheid en de stagnatie of blokkade van bouwplannen.
Het gezondheidsprobleem wordt vooral veroorzaakt door minuscule stofdeeltjes, nog veel
kleiner dan het fijne stof waarop de wetgeving zich momenteel richt. Voor de gezondheid
is vooral de blootstelling van bewoners aan die stofdeeltjes van belang, een aspect
waarop de wetgeving zich momenteel niet primair richt.
Het probleem met bouwplannen wordt veroorzaakt door de wijze waarop Europa en
Nederland de luchtkwaliteit met regelgeving proberen te beschermen. Vooral het feit dat
‘overal’ (langs de snelweg, maar ook midden in een weiland) dezelfde luchtkwaliteit moet
gelden zorgt nu voor een impasse.

Op dit moment is het Besluit luchtkwaliteit 2005 in werking. Onder dit Besluit kunnen
bouwplannen in gebieden met onvoldoende luchtkwaliteit ("overschrijdingsgebieden")
alleen onder zeer strikte voorwaarden worden gerealiseerd. Deze voorwaarden zijn dat
het bouwplan ofwel geen significante bijdrage mag leveren aan de luchtkwaliteit of dat
aan het bouwplan verbonden maatregelen worden genomen waarmee de luchtkwaliteit
per saldo gelijk blijft of verbetert (projectgebonden salderen). Dit levert grote risico's op
voor de realisatie van ruimtelijke plannen in Utrecht, zoals de ontwikkeling van het
Stationsgebied.

Wetsvoorstel met ingrijpende veranderingen binnenkort in Tweede Kamer
Naar verwachting wordt op korte termijn een wetsvoorstel behandeld, waarmee de
Nederlandse regelgeving voor luchtkwaliteit aanzienlijk zal veranderen. Een belangrijk
onderdeel hiervan is dat kleine bouwplannen, die nauwelijks ("niet in betekenende mate")
invloed hebben op de luchtkwaliteit, niet langer hoeven te worden getoetst aan de
luchtnormen. Een andere cruciale verandering is de instelling van een Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het programma richt zich met name op
de zogenaamde overschrijdingsgebieden, zoals de stad Utrecht en de directe omgeving
van de stad. Het NSL gaat bestaan uit enerzijds de totale ruimtelijke ontwikkeling met
grote bouwplannen5 en anderzijds de (met name generieke) maatregelen die de
luchtkwaliteit moeten verbeteren. De projecten en de maatregelen worden dan niet meer
individueel beoordeeld, maar in samenhang. Het doel hiervan is om per saldo de
luchtkwaliteit te verbeteren en op termijn de Europese luchtnormen te halen, zonder
Nederland op slot te gooien.

                                                     
5 Deze grote bouwplannen worden door het ministerie van VROM gedefinieerd als "plannen die in
betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit".
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Oplossen van de problematiek door salderen en saneren
Binnen het NSL worden twee benaderingen onderscheiden:

• Het vaststellen van het effect van ruimtelijke plannen op de luchtkwaliteit, waarbij
dit effect met behulp van met name generieke maatregelen moet worden
gecompenseerd (“salderen”);

• Het toetsen van de huidige en in de toekomst te verwachten luchtkwaliteit in
Nederland (uitgaande van autonome ontwikkeling, realisatie van ruimtelijke
plannen en het treffen van maatregelen) aan de Europese grenswaarden. Aan de
hand hiervan worden knelpunten zichtbaar, waarvoor regionale en lokale
maatregelen moeten worden getroffen (“saneren”).

Er bestaat een duidelijke onderlinge relatie tussen de twee benaderingen. Zo werken
generieke maatregelen positief voor zowel de salderingsopgave als de saneringsopgave.
Het NSL is succesvol als ruimtelijke projecten doorgang kunnen vinden, doordat er
afdoende compensatie is én als de saneringsopdracht binnen een redelijke termijn wordt
gerealiseerd, zodat aan de minimale eisen voor een gezonde lucht wordt voldaan.

De salderingsopgave voor de gemeente Utrecht bestaat uit de identificatie van plannen
die de komende periode de luchtkwaliteit in betekenende mate gaan beïnvloeden (zie
paragraaf 2.3).

De saneringsopgave bestaat voor de gemeente Utrecht uit de identificatie van
knelpuntlocaties en de inzet van regionale en lokale maatregelen om deze knelpunten op
te lossen (zie paragraaf 1.2). Hierbij krijgt de gemeente Utrecht te maken met twee
verschillende manieren om knelpunten (overschrijdingen van grenswaarden) te bepalen:

1. door het meten en berekenen van de luchtkwaliteit conform de huidige
jurisprudentie rond het Besluit luchtkwaliteit 2005;

2. met de zogenaamde saneringstool, die is gekoppeld aan de nieuwe Wet
luchtkwaliteit.

In het kader van het NSL wordt software ontwikkeld (de saneringstool), die op grofmazige
wijze een indicatie geeft van luchtkwaliteitsknelpunten die samenhangen met verkeer. Op
dezelfde grofmazige wijze geeft de saneringstool een indicatie van het effect van
maatregelen.
Het is nog onzeker of de saneringstool als bepalingsmethode juridisch houdbaar is. Het is
bovendien sterk de vraag of de saneringstool geschikt is voor uitspraken over de lokale
luchtkwaliteit (en daarmee over de lokale risico's voor de volksgezondheid).

De knelpunten uit de saneringstool zullen, door verschillen in het rekenmodel, de
invoerdata en de uitgangspunten, afwijken van de huidige analyse (zie paragraaf 2.2 en
4.2). Dit heeft voor een deel te maken met het feit dat de saneringstool op 10 meter van
de wegrand rekent (hetgeen "soepeler" is dan de huidige jurisprudentie) en uitgaat van
een toekomstscenario6, dat positiever is dan de scenario's die momenteel door het MNP
zijn vrijgegeven.

Zowel vanuit het oogpunt van de volksgezondheid, de actuele regelgeving als de
beschikbaarheid van gegevens zijn de berekeningen van de luchtkwaliteit voor dit
Actieplan zoveel mogelijk uitgevoerd conform de vereisten bij toetsingen aan het Besluit
luchtkwaliteit 2005 (zie bijlage 4).

                                                     
6 De saneringstool zal vermoedelijk gebruik gaan maken van het "Beleidsrijk" scenario, waarin diverse nog te
nemen Europese maatregelen zijn opgenomen.
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De maatregelen in dit Actieplan hebben tot doel om, in relatie tot de ruimtelijke opgave
van Utrecht, lokale overschrijdingen van de grenswaarden zo snel mogelijk terug te
brengen en nieuwe overschrijdingen te voorkomen (zie paragraaf 3.1). Dit gebeurt via
twee sporen:

1. Het sturen op het mobiliteitssysteem in de stad, waaronder het terugdringen,
concentreren en beter laten doorstromen van het (vracht)autoverkeer en het tegelijk
bereikbaar houden van de stad door het aanbieden van alternatieve vervoersvormen
waaronder openbaar vervoer;

2. Het lokaal oplossen van overblijvende knelpunten door lokaal uitwerkende
maatregelen.

De Rijksoverheid is van plan om, in het kader van het NSL, een convenant af te sluiten
met gemeenten in overschrijdingsgebieden. De verwachting is dat het Rijk zich hierin
verantwoordelijk zal stellen voor het welslagen van de salderingsoperatie. De
samenwerking tussen Rijk en lokale overheden zal dan met name moeten worden gericht
op de saneringsopgave.

Het Actieplan van de gemeente Utrecht omvat zowel een bijdrage aan de
salderingsoperatie als aan de saneringsoperatie. Hiernaast kunnen in het kader van een
nog op te stellen Uitvoeringsplan aanvullende lokale maatregelen worden getroffen om
knelpunten aan te pakken die niet anders kunnen worden opgelost.

Actieplan belangrijke tussenstap in continu proces gemeente Utrecht
Dit Actieplan staat niet op zichzelf. De afgelopen jaren heeft de gemeente al stappen
gezet in het kader van het gemeentelijke Luchtkwaliteitsplan 2002- 2010, het
Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan en het Regiobod van oktober 20057. Dit Actieplan
is een vervolg op het Luchtkwaliteitsplan 2002-2010, dat in 2004 is vastgesteld. In het
Luchtkwaliteitsplan ligt de nadruk op sanering van bestaande en verwachte knelpunten
met lokale maatregelen. In het Actieplan wordt met name aandacht besteed aan
maatregelen op stedelijk niveau om nieuwe knelpunten in relatie tot de ontwikkeling van
de stad en de directe omgeving te voorkomen.

1.2 Utrecht komt met daadkrachtig, evenwichtig en flexibel programma

De gemeente Utrecht streeft naar een evenwichtige aandacht voor ruimtelijke,
economische, gezondheids- en milieubelangen bij de inrichting van de stad. Dit Actieplan
bevat een programma van maatregelen en overige acties waarmee de zorg voor
schonere lucht wordt gecombineerd met de zorg voor een leefbare stad, die zich op een
verantwoorde wijze kan ontwikkelen.
Utrecht beantwoordt de complexe luchtvragen met:

1. Daadkracht
Utrecht onderneemt nu actie en zet op korte termijn een groot pakket maatregelen
in.

2. Evenwichtigheid
Utrecht kiest voor een aanpak die zowel recht doet aan de volksgezondheid als
het risico voor de uitvoering van bouwplannen vermindert. De effectiviteit van de
maatregelen wordt vergroot door een zorgvuldige uitwerking, waarbij aandacht
wordt besteed aan de maatregelen in relatie tot elkaar en tot overig beleid voor de
stad.

3. Flexibiliteit
Utrecht richt zich naast maatregelen op de korte termijn ook op het vergroten van
kennis en inzicht in de problematiek. Hiermee kunnen nieuwe maatregelen op
middellange en langere termijn worden bedacht en kunnen lopende maatregelen
effectiever worden ingezet.

                                                     
7 Het Regiobod is een gezamenlijk aanbod van de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort en
het Bestuur Regio Utrecht (BRU) met betrekking tot de aanpak van de luchtkwaliteitproblematiek in de regio.
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1.3 Een stad in ontwikkeling op zoek naar leefbaarheid en bereikbaarheid

Utrecht is gebouwd en wordt verder ontwikkeld vanuit het landelijk concept van de
compacte stad. Dit concept omvat een meerjarenplanning van sterk op elkaar afgestemde
projecten. De luchtproblematiek vraagt echter om een restrictieve sturing op
projectniveau, die op korte termijn moeilijk met bestaande ontwikkelingen is te verenigen.
Met dit Actieplan probeert Utrecht deze twee werelden bijeen te brengen.

Utrecht ondergaat nu en in de nabije toekomst grote veranderingen. Als gevolg van
contracten (VINEX, MIT, BOR, Integratie A2) die Utrecht met het rijk en de provincie heeft
afgesloten gaat de hele westkant van Utrecht op de schop. Het Masterplan Leidsche Rijn
is gebaseerd op de uitgangspunten van de VINEX (compactheid, duurzaamheid en
identiteit) en omvat ruim 30.000 woningen voor meer dan 80.000 nieuwe inwoners.
Daarnaast zal voor 40.000 werknemers kantoor- en bedrijfsruimte worden gerealiseerd.
Door het op een compacte wijze ontwikkelen van dit nieuwe stadsdeel, tegen de
bestaande stad aan, wordt open gebied in het Groene Hart gespaard en kunnen
(grootstedelijke) voorzieningen zoals hoogwaardig openbaar vervoer en
fietsvoorzieningen optimaal worden benut. Belangrijkste gevolg hiervan is dat het
autoverkeer kan worden beheerst en minder toeneemt dan op een alternatieve landelijke
locatie.

Een tweede grote ruimtelijke ingreep in Utrecht, de herontwikkeling van het
Stationsgebied, wordt eveneens vanuit het principe van de compacte stad gerealiseerd.
Deze herontwikkeling behoort tot de zogenoemde nationale Sleutelprojecten (NSP /
VINEX). De stationsontwikkeling omvat onder andere de bouw van ruim 2.000 woningen,
240.000 m2 kantoorruimte, 45.000 m2 detailhandel en een geheel vernieuwd Centraal
Station. Door deze ontwikkeling uit te voeren in het Stationsgebied is de bereikbaarheid
per openbaar vervoer veel beter dan op een alternatieve locatie, waardoor het volume
autoverkeer wordt beperkt.
De komende jaren vindt er in Utrecht ook een belangrijke stedelijke vernieuwing plaats,
van de sociale huurwoningen in 5 naoorlogse wijken. Dit project vindt plaats in het kader
van verstedelijkingsafspraken die zijn gemaakt met het Rijk.

Om het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn zonder barrières te verbinden met de bestaande
stad wordt de rijksweg A2 verlegd en overkapt. Hierdoor wordt de luchtverontreiniging en
de geluidsbelasting ter hoogte van de tunnel veel minder en kunnen tegelijkertijd meer
woningen dichter bij de A2 worden gebouwd.

Een gevolg van compact bouwen in Utrecht is de concentratie van de mobiliteit in en
rondom de stad. De mobiliteit buiten de stad wordt hierdoor echter beperkt. De gemeente
Utrecht verwacht tussen 2005 en 2020 ongeveer 30% meer verplaatsingen8. Een deel
van deze groei is autonoom en een deel (met name in Utrecht-West) wordt veroorzaakt
door de ontwikkeling van Leidsche Rijn en het Stationsgebied.

Om de bereikbaarheid van Utrecht op een verantwoorde manier te waarborgen is het
Stedelijk Bereikbaarheidsprogramma Utrecht opgesteld9. In dit programma worden
projecten voor verschillende vervoersvormen gecombineerd. Uitgangspunt is het zoveel
mogelijk bundelen van het verkeer op bestaande doorvoerwegen (ringen en radialen). Het
doel hiervan is om de verblijfsgebieden tussen de stadsassen te ontlasten. Er wordt
slechts nieuwe verkeersinfrastructuur aangelegd indien er gedurende de gehele dag
congestieproblemen zijn.
Om de leefbaarheid rond de doorvoerwegen te handhaven en aan alle relevante eisen te
voldoen worden extra maatregelen ingezet, zoals afscherming en de inzet van Dynamisch
Verkeersmanagement.
                                                     
8 Personenverkeer + goederenvervoer.
9 In 2000 vastgelegd in het door de raad vastgestelde collegewerkprogramma "Utrecht in Uitvoering" en
uitgewerkt in Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP, september 2005).
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De basis van het bereikbaarheidsprogramma is de ontwikkeling van het Randstadspoor,
met overstappunten op een nieuw netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) op
vrije busbanen. Het Randstadspoor is terug te vinden in dit Actieplan, net als een ander
onderdeel van het bereikbaarheidsprogramma, de verbetering van fietsverbindingen in
Utrecht-West.

Ondanks de inzet van de gemeente voor een goede afwikkeling van het verkeersaanbod
en minimalisering van de overlast, zal er toch sprake zijn van stagnatie en hinder. Veel
stagnerend verkeer is slecht voor zowel de leefbaarheid (luchtkwaliteit en geluid) als voor
de bereikbaarheid van de stad. Een situatie zonder stagnatie is echter een illusie,
vandaar dat het verkeersbeleid erop is gericht om de stagnatie te laten plaatsvinden op
plaatsen waar dat zo weinig mogelijk problemen veroorzaakt voor zowel bewoners als
weggebruikers.

1.4 De ontwikkeling van het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht

Om snel in te spelen op de ontwikkelingen rond het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit is dit Actieplan in relatief korte tijd opgesteld en uitgewerkt. Dit is gebeurd
in een periode waarin er nog geen zekerheid is over de nieuwe Wet luchtkwaliteit en de
wijze waarop de luchtkwaliteit dient te worden bepaald (gekwalificeerde
rekenmethodieken, -modellen en -cijfers). Dit geeft ruimte voor discussie, maar de
gemeente Utrecht is, gezien de voorgenomen ontwikkelingen van de stad én de aard van
de problematiek, ervan overtuigd dat nú een integrale afweging voor beleid en
maatregelen voor luchtkwaliteit nodig is. Als later, na voortschrijdend inzicht blijkt dat het
op een andere wijze beter kan, dan zal daarop worden ingespeeld.

De meeste aandacht is besteed aan het opstellen van een effectief pakket met
maatregelen (zie hoofdstuk 3 en 4). De effecten en kosten van deze maatregelen (zie
bijlage 1) zijn een stap verder verfijnd ten opzichte van het ontwerp Actieplan van februari
2006. In het najaar van 2006 zal een Uitvoeringsprogramma worden opgesteld en
geïmplementeerd. Hierin zal per maatregel een plan van aanpak wordt gemaakt, met een
overzicht van de activiteiten, de planning en een nauwkeurige kostencalculatie. Ook
maatregelen uit het zogenaamde ‘onderzoekspakket’ worden hierbij nader uitgewerkt (zie
ook paragraaf 3.3).
Doel van het Actieplanproces is bestuurlijke besluitvorming in september 2006.

In navolgend kader staan enkele belangrijke uitgangspunten bij de keuzes in dit
Actieplan. In bijlage 4 is een uitgebreide toelichting te vinden op de totstandkoming van
de luchtkwaliteitskaarten en de uitgangspunten bij de berekening van de luchtkwaliteit in
Utrecht.

Uitgangspunten Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2010 (stand augustus 2006)
• De focus ligt op de twee stoffen die vrijwel alle knelpunten voor luchtkwaliteit

veroorzaken: fijn stof en stikstofdioxide. Fijn stof veroorzaakt de grootste
gezondheidsproblemen, terwijl stikstofdioxide op termijn de grootste knelpunten in
relatie tot de grenswaarden veroorzaakt (zie ook hoofdstuk 2).

• De verkeersintensiteiten op de snelwegen rond Utrecht zijn aangeleverd door
Rijkswaterstaat directie Utrecht, gegevens mei 2006. De verkeersintensiteiten binnen
de stad en de mobiliteitseffecten van de maatregelen zijn berekend met behulp van
het verkeersmodel van de gemeente Utrecht (versie 1.31).

• De effecten van maatregelen op luchtkwaliteit zijn beoordeeld met berekeningen door
de gemeente met het CAR-model (CAR II versie 5.0), stand van zaken augustus
2006. Zie verder bijlage 4.

• In dit stadium konden nog geen effecten voor zeer fijn stof (PM2,5) worden berekend,
maar met behulp van een kwalitatieve beoordeling is hiermee wel rekening gehouden.
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• De kosten voor de maatregelen zijn ingeschat op basis van de beoogde uitwerking
door de gemeente, gecombineerd met kengetallen en expert opinie (zie paragraaf 4.4
en bijlage 1).

• Wetgevend kader: Besluit luchtkwaliteit 2005, vigerende EU-richtlijnen, stand der
kennis over Wet luchtkwaliteit en NSL inclusief Raad van State-advies, jurisprudentie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State tot 12 augustus 2006.

• Het Collegeprogramma gemeente Utrecht 2006-2009.
• Bestaande plannen en beleid van de gemeente Utrecht, zoals het Structuurplan, het

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP), de Parkeernota, het Regiobod
2005, het Luchtkwaliteitsplan 2002-2010 en het Milieubeleidsplan.



Afdeling Milieu & Duurzaamheid Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2012 15

2. GEZONDHEID EN BOUWPLANNEN

2.1 Utrecht wordt geraakt door de luchtproblematiek

Het overgrote deel van de luchtverontreiniging in Utrecht komt van buiten de
gemeentegrenzen (zie kaders "Herkomst van de problematiek"). De luchtproblematiek
kan dan ook niet door de gemeente alleen worden aangepakt; de mogelijkheden voor
Utrecht om maatregelen te nemen houden simpel gezegd op bij de gemeentegrenzen. De
gemeente zoekt dan ook nadrukkelijk samenwerking met de Rijksoverheid en met lokale
partners uit de regio, zoals de provincie  en de naburige gemeenten. Een voorbeeld
hiervan is het opstellen en uitwerken van het Regiobod10.
Bij de uitwerking van dit Actieplan is en zal ook nadrukkelijk samenwerking worden
gezocht met de partners uit de regio.

Herkomst van de problematiek (1): met name achtergrondconcentratie
De luchtkwaliteit in Utrecht is een combinatie van de achtergrondconcentratie (de deken
van luchtverontreiniging die over Nederland ligt, met daarin een piek rond Utrecht
vanwege de stedelijke bijdrage – zie figuur 1) en de lokale bijdrage (lokale emissies
binnen Utrecht, met name van verkeer). Op de meeste plaatsen in Utrecht is de
achtergrondconcentratie verreweg de belangrijkste factor.

Figuur 1  Achtergrondconcentratie fijn stof (PM10) en stikstofdioxide(NO2) in 2010

                                                     
10 Het Regiobod is een gezamenlijk aanbod van de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort en
het Bestuur Regio Utrecht (BRU) met betrekking tot de aanpak van de luchtkwaliteitproblematiek in de regio.
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De hoge achtergrondconcentraties in Utrecht zijn niet of nauwelijks door de gemeente te
beïnvloeden (zie kaders "Herkomst van de problematiek"). Binnen de gemeente zijn er
echter behoorlijke verschillen in luchtkwaliteit, die voor het overgrote deel worden
veroorzaakt door het wegverkeer. De aanpak van de gemeente richt zich dan ook met
name op verkeersmaatregelen, maar dit betekent niet dat andere bronnen worden
vergeten. Naast het wegverkeer ondervindt de luchtkwaliteit in Utrecht namelijk ook
invloed van het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal11, activiteiten van
inwoners (stookgedrag, open haarden, vuurwerk) en in mindere mate van industriële
activiteiten (o.a. Lage Weide).

Herkomst van de problematiek (2): lokale verkeersmaatregelen van belang
Figuur 2 laat de herkomst zien van de achtergrondconcentratie van fijn stof in Nederland.
Deze achtergrondconcentratie bestaat voor slechts 15% uit de bijdrage van Nederlandse
bronnen. Hierbinnen levert het wegverkeer de belangrijkste bijdrage. Verder valt op dat
meer dan de helft van de achtergrondconcentratie van natuurlijke of onbekende
oorsprong is. Er is dringend (nationaal) onderzoek nodig naar herkomst en
(on)schadelijkheid van deze grote fractie fijn stof.

Herkomst fijnstofconcentratie
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Figuur 2: Herkomst fijn stof achtergrondconcentratie in buitenstedelijke gebieden12.

De achtergrondconcentratie van fijn stof varieert binnen de gemeente Utrecht maar
beperkt. Voor de periode 2001 tot en met 2004 lag de achtergrondconcentratie tussen de
27,2 en 29,3 µg/m3. De verschillen in de luchtkwaliteit binnen de stad worden met name
veroorzaakt door verkeersemissies op de Ring Utrecht en op straten binnen de stad.
Deze lokale bijdrage varieerde voor fijn stof in 2004 van 0 tot 15 µg/m3.

Voor stikstofdioxide is de variatie in de achtergrondconcentratie binnen Utrecht groter dan
voor fijn stof. In de periode 2001 tot en met 2004 bedroeg de achtergrondconcentratie
voor stikstofdioxide tussen de 19,3 en 33,4 µg/m3. De lokale bijdrage varieert voor
stikstofdioxide ook sterker dan voor fijn stof. In 2004 kwamen pieken in de lokale bijdrage
voor van maximaal 29 µg/m3.
                                                     
11 De invloed van het Amsterdam-Rijnkanaal op de luchtkwaliteit is ongeveer van dezelfde orde als van een
provinciale weg, zoals de Noordelijke Ring Utrecht (NRU).
12 Bron: Fijn stof nader bekeken, MNP, augustus 2005.
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De snelwegen rond Utrecht (met name de A2 en A12) behoren tot de drukste wegvakken
in Nederland. In de luchtkwaliteitskaarten (zie bijvoorbeeld figuur 4 en 5) is de invloed
van deze snelwegen duidelijk zichtbaar. Plaatsen dicht bij de snelweg, en dan met name
rond de knooppunten, behoren tot de zwaarst belaste locaties in Utrecht. De
mogelijkheden van de gemeente om hierop in te grijpen zijn zeer beperkt. Wellicht dat
een gezamenlijke aanpak met de ministeries, met Rijkswaterstaat en de 4 grote steden
(G4) effect sorteert. Eén van de maatregelen waarover wordt gesproken is een
(kilometer)heffing, waarvoor in de Randstad waarschijnlijk een pilot zal worden
uitgevoerd.

De achtergrondconcentraties voor fijn stof en stikstofdioxide in Utrecht zijn zo hoog, dat
niet aan de normen kan worden voldaan zonder verregaande nationale bronmaatregelen.
Een eerste vereiste zijn strengere Europese normen voor emissies van zowel vracht- als
personenauto's, scheepvaart en industrie. Het verplichten van roetfilters op alle nieuwe
dieselauto's vanaf het jaar 2007 is wat de gemeente Utrecht betreft dan ook een
uitstekende maatregel.

Uiteindelijk zal overal aan de huidige wettelijke eisen met betrekking tot luchtkwaliteit
moeten worden voldaan. De technische ontwikkelingen, onder andere als gevolg van
strengere regelgeving, leiden tot lagere emissies voor verkeer en industrie. Hierdoor
zullen de achtergrondconcentraties dalen. Samen met het lokale pakket aan maatregelen
leidt dit er toe dat op termijn overal in Utrecht de bestaande normen zullen worden
gehaald (zie verder paragraaf 2.2 en 4.2).

Luchtkwaliteit als gezondheidsprobleem
Utrecht neemt bij haar maatregelen de gezondheid van haar inwoners als leidend
perspectief. Dit betekent dat Utrecht zich niet alleen richt op het halen van de normen,
maar zich met name concentreert op de schadelijkste stofdeeltjes en op het verminderen
van de blootstelling hieraan. Voorbeelden zijn het beleid om de verblijfsgebieden zoveel
mogelijk te ontlasten en de inzet van schonere voertuigen (eigen wagenpark en bussen)..

Uit wat er bekend is, kan worden geconcludeerd dat vooral heel fijn stof (PM2,5:
stofdeeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer) en ultra fijn stof (PM0,1:
stofdeeltjes kleiner dan 0,1 micrometer) het schadelijkst zijn voor de gezondheid. En
daarbij zijn de deeltjes afkomstig uit verbrandingsprocessen (onder andere uit motoren)
vermoedelijk het ergst. De meeste acties uit het Actieplan zijn dan ook gericht op het
verminderen van de blootstelling van inwoners aan verkeersemissies.

Zoals gezegd is gezondheid de kern van het luchtprobleem, maar de perceptie van de
aard en de grootte van dit gezondheidsprobleem komen niet altijd overeen met de feiten.
Allereerst is er nog veel onbekend over de invloed van vooral fijn stof op de gezondheid.
Verder wordt de volksgezondheid niet alleen door de buitenlucht bepaald; de binnenlucht
is minstens zo belangrijk.
Utrecht wil feit en fictie onderscheiden en met een evenwichtige benadering de werkelijke
problemen aanpakken. Onderdeel van dit Actieplan is dan ook een onderzoekspakket,
met nieuwe maatregelen waarvan de effectiviteit nog zal worden onderzocht.

Iedereen maakt keuzes die van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Neem ik de auto of de
fiets? Stook ik een open haard, een allesbrander of niets? En hoeveel vuurwerk steek ik
dit jaar af? Ter illustratie van dit laatste: op 1 januari 2005 om één uur 's nachts werd
door een meetstation van het RIVM in Utrecht een uurgemiddelde concentratie fijn stof
(PM10) gemeten van bijna 1.200 µg/m3. Dit is een waarde die 30 keer zo hoog is als de
jaarnorm!
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Bij de aanpak van luchtkwaliteit spelen de inwoners van Utrecht dus een belangrijke rol.
De gemeente gaat aandacht besteden aan communicatie over de eigen
verantwoordelijkheid van de burger en de motivatie van collectieve gemeentelijke
maatregelen ter verbetering van de stedelijke luchtkwaliteit (zie paragraaf 3.4 en
maatregel I.15 in paragraaf 4.1).

Het doel van de Europese regelgeving over luchtkwaliteit is bescherming van de
volksgezondheid. Helaas is deze regelgeving zodanig uitgewerkt dat het belangrijkste
gezondheidsaspect, de blootstelling, onvoldoende aandacht krijgt en de gevaarlijkste
(hele fijne) stofdeeltjes niet direct worden aangepakt. Maatregelen in dit kader zullen
wellicht wel leiden tot het behalen van de norm op middellange termijn en in ieder geval
een bijdrage leveren aan de beperking van risico’s op nadelige gezondheidseffecten.

Luchtkwaliteit als blokkade voor ruimtelijke ontwikkelingen
Luchtkwaliteit is de laatste tijd een leidend principe geworden bij de ruimtelijke
ontwikkeling van zwaar belaste steden13 zoals Utrecht. Belangrijke projecten en de
realisatie van doelstellingen uit de Nota Mobiliteit en de Nota Ruimte komen hierdoor in
gevaar.

Dit Actieplan heeft als doel om zowel de risico's voor de volksgezondheid als ook de
risico's voor de Utrechtse bouwopgave te verminderen. Het Actieplan heeft lokaal invloed
op de concentraties, waardoor lokaal de luchtkwaliteit verbetert en projecten mogelijk
worden gemaakt. Hiernaast is dit Actieplan een eerste aanzet voor het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Doel hiervan is om belangrijke grote projecten
in Nederland veilig te stellen en tegelijkertijd de luchtkwaliteit te verbeteren.

2.2 Autonome ontwikkeling luchtkwaliteit Utrecht 2005-2020

Utrecht rapporteert jaarlijks over de luchtkwaliteit in haar gemeente14. Ten behoeve van
dit Actieplan zijn verschillende nieuwe berekeningen gemaakt, volgens recente inzichten
(voor een korte toelichting op de uitgangspunten zie bijlage 3 en 4). In bijlage 5 zijn de
resultaten van deze berekeningen te vinden als luchtkwaliteitskaarten voor de gemeente
Utrecht. Hieronder worden enkele verkleinde versies van deze kaarten getoond.
De roze en rode tinten in de kaarten geven een overschrijding weer van grenswaarden15

uit het Besluit luchtkwaliteit 2005, waaraan bij de huidige bouwplannen dient te worden
voldaan.

                                                     
13 Hiermee worden steden bedoeld die met een relatief hoge achtergrondconcentratie fijn stof (PM10) en
stikstofdioxide (NO2).
14 Meest recente versie: Rapport luchtkwaliteit 2004, gemeente Utrecht, juni 2005.
15 De grenswaarden bedragen 40 µg/m3 voor het jaargemiddelde van zowel fijn stof (vanaf 2005) als
stikstofdioxide (vanaf 2010) en maximaal 35 maal overschrijding van een etmaalgemiddelde concentratie van
50 µg/m3 voor fijn stof (vanaf 2010).
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Figuur 4: Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) Utrecht in 2004, 2012, 2020

Op de bovenste kaart in figuur 4 is duidelijk te zien dat de jaargemiddelde grenswaarde
voor stikstofdioxide in 2004 op veel plaatsen in Utrecht wordt overschreden. Linksonder is
te zien dat de situatie door autonome ontwikkeling ("met plannen") aanzienlijk beter
wordt, maar dat er zonder ingrijpen ook in 2012 overschrijdingen blijven bestaan. De
autonome verbetering wordt met name veroorzaakt door (Europees) bronbeleid, waardoor
de achtergrondconcentraties dalen, onder andere door lagere verkeersemissies. Op het
kaartje rechtsonder kaart is te zien dat zonder de maatregelen uit dit Actieplan zelfs in
2020 nog niet alle knelpunten zijn verdwenen.

In figuur 4 is ook de grote invloed van de snelwegen rond Utrecht zichtbaar. Verder wordt
duidelijk dat de overschrijdingen met name plaatsvinden langs de grote verkeersaders.
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Figuur 5: Overschrijdingsdagen 50 µg/m3 fijn stof (PM10) in Utrecht 2004, 2012 en 2020

In figuur 5 wordt de overschrijding van de grenswaarde getoond, die voor luchtkwaliteit tot
voor kort het meest kritisch was: de dagnorm voor fijn stof. Door recent aangepaste
gegevens van het MNP en de autonome ontwikkeling is dit probleem minder dominant
dan voorheen, maar in 2012 blijven desondanks aardig wat knelpunten bestaan. Zonder
aanvullende maatregelen zijn de meeste knelpunten met betrekking tot fijn stof rond 2020
verdwenen.

In figuur 4 en 5 is duidelijk te zien dat de knelpuntlocaties in Utrecht in de buurt liggen
van de snelwegen, de verdeelring en de verkeersassen in de stad. Daarbij lossen de
binnenstedelijke knelpunten in de loop der tijd eerder op dan de knelpunten langs de
snelwegen.



Afdeling Milieu & Duurzaamheid Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2012 21

2.3 Ruimtelijke plannen met belangrijke invloed op de luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit bevat voor de regio's waar
sprake is van een significante overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen een overzicht
voor de grote plannen. Het idee hier achter is dat alleen grote plannen de luchtkwaliteit
significant (in termen van het ministerie van VROM "in betekenende mate") beïnvloeden.
In dit Actieplan is daarom een overzicht opgenomen van de belangrijkste bouwplannen in
Utrecht. Het gaat daarbij om plannen waarover naar verwachting in de periode tot en met
2012 een besluit zal worden genomen, en om plannen en activiteiten gekoppeld aan
generieke, lokale en projectspecifieke maatregelen waarover het College van B&W reeds
een besluit heeft genomen, maar waarvan de uitvoeringsdatum ligt na 1 januari 2005.

Het ministerie van VROM moet nog formeel vastleggen wat zij verstaat onder het begrip
"in betekenende mate", maar volgens het ministerie kunnen vooralsnog de criteria uit het
hieronder gegeven kader worden gehanteerd.

Criteria voor opname van ruimtelijke plannen in dit Actieplan
• woningbouw: meer dan 2000 woningen (nieuwbouw of herstructurering, opgeteld in

tijd en plaats);
• kantoorlocaties: brutovloeroppervlakte groter dan 40.000 m2;
• bedrijventerrein: oppervlakte netto groter dan 40 ha16.
• infrastructuur: aanleg of wijziging spoorwegen, vrijliggende busbanen,

autosnelwegen, autowegen, verbreding van hoofdwegen, wijziging van overige wegen
met meer dan 10 km lengte;

• plannen die niet onder bovenstaande categorieën vallen zijn opgenomen als ze naar
verwachting meer dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde bijdragen (dit komt
neer op 1,2 µg/m3 voor zowel NO2 als PM10).

De gemeente Utrecht neemt voor haar projecten de maatregelen die binnen haar
verantwoordelijkheid liggen. Daarbij zal de nieuwe geplande regelgeving beter aansluiten
op de afwegingen voor een goede ruimtelijke ordening in het kader van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO). Daarin is een integrale afweging opgenomen van economie,
werkgelegenheid, volksgezondheid, milieu, mobiliteit en ontwikkeling van de fysieke
ruimte in het algemeen.

1. Ontwikkeling Stationsgebied
Utrecht gaat het Stationsgebied ingrijpend veranderen. De stad krijgt een nieuw
dynamisch stadshart, een centrum waar mensen graag willen zijn. De aanleiding hiervoor
is tweeledig. Allereerst groeit de stad met de komst van Leidsche Rijn, waardoor er
behoefte ontstaat aan meer centrumfuncties. Ook het openbaar vervoer groeit: de 'railport
van Nederland' vraagt om een OV-Terminal die in de toekomst 100 miljoen passanten per
jaar op een comfortabele wijze kan verwerken. Ook wordt de verbinding tussen het
Oosten en Westen van de stad verbeterd. Verder is de leefbaarheid van het gebied hard
toe aan verbetering. Grote delen van het gebied worden gedomineerd door verkeer, zijn
sleets en verouderd, of soms ronduit verloederd. Oplossingen zoals een ondertunneld
Westplein brengen leefbaarheid terug in het gebied en omliggende wijken.
Het Stationsgebied is een project van nationaal belang. Daarom heeft het Rijk het
Utrechtse Stationsgebied benoemd als een Sleutelproject. Door dit rijksbeleid worden
wonen, werken en winkelen op en direct naast Utrecht Centraal neergelegd. Dat komt op
nationale schaal het openbaar vervoer ten goede. Het autoverkeer groeit weliswaar, maar
het openbaar vervoer groeit méér.

                                                     
16 Het criterium voor met name bedrijventerreinen die in betekenende mate bijdragen aan
de luchtkwaliteit staat binnen het ministerie van VROM nog ter discussie.
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De gemeente vervult een regierol bij de integrale herontwikkeling van het stationsgebied.
Dit betekent dat de gemeente randvoorwaarden creëert die betrokken partijen het
vertrouwen geven om in het project te investeren. In 2004 hebben het Rijk en de
gemeente Utrecht een uitvoeringsovereenkomst ondertekend voor de uitvoering van het
Masterplan, het bouwen van de OV-Terminal. Met de drie grote partners bij deze
ontwikkeling, Corio (eigenaar Hoog Catharijne), NS Vastgoed en de Jaarbeurs, zijn
inmiddels contracten getekend. Ook het Ministerie van VROM spant zich in voor deze
ontwikkeling, onder andere door het opstarten van een pilotproject voor het Utrechtse
Stationsgebied en het ter beschikking stellen van extra fondsen.

De eerste zichtbare bouwactiviteiten starten eind 2006, begin 2007. Vooral tussen 2007
en 2012 wordt er intensief gebouwd. Rond 2020 is het hele project afgerond en heeft
Utrecht een modern vernieuwd stadshart. Overheden en private partners hebben dan zo'n
2,5 tot 3 miljard euro in het Utrechtse Stationsgebied geïnvesteerd. De gemeente heeft
een financiële bijdrage van 70 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast wordt 21 miljoen
euro uitgetrokken voor extra maatregelen om de bereikbaarheid van het gebied vanuit
Utrecht-West te garanderen.

Het Structuurplan voor het Stationsgebied omvat de volgende nieuwbouw of saldo van
sloop en nieuwbouw:

• 2.100 woningen (met in de 2e fase na 2019 mogelijkheden voor zo’n 800 extra);
• 240.000 m2 kantoren (waaronder stadskantoor, ruim 60.000 m2);
• 45.000 m2 detailhandel (waaronder bouw nieuw hoofdkantoor Rabo);
• 37.800 m2 hotel en horeca;
• 70.000 m2 leisure (waaronder casino en megabioscoop);
• 33.500 m2 cultuur (waaronder Muziekpaleis Vredenburg).

Andere ingrepen zijn:
• terugbrengen van water in de Catharijnesingel;
• herstel loop van de rivier Leidsche Rijn;
• autotunnel onder Westplein, erboven toekomstig Lombokplein met woningen;
• bouw van nieuwe OV-Terminal;
• opknappen groenruimtes zoals Smakkelaarsveld en Moreelsepark;
• ondergronds parkeren onder plein Vredenburg en op Jaarbeursterrein;
• HOV-banen van en naar Utrecht Centraal.

2. Ontwikkeling Leidsche Rijn
Leidsche Rijn is de groeilocatie voor Utrecht. Tussen 1997 en 2020 worden in totaal
31.000 woningen gebouwd. Inmiddels zijn er al bijna 10.000 woningen gerealiseerd of in
aanbouw.
Bovendien schept Leidsche Rijn Utrecht ruimte voor nieuwe economische bedrijvigheid.
Naar verwachting ontstaan er in Leidsche Rijn Utrecht zo'n 40.000 nieuwe banen.
Hiervoor zal ruim 700.000 m2 kantoorruimte worden gebouwd, waarvan inmiddels
ongeveer 150.000 m2 is gerealiseerd. Tenslotte is circa 170 hectare bedrijfsterrein
bestemd:

Bedrijventerrein Totaal aantal hectare Planning
Papendorp 25 Uitgifte vanaf 2001
De Wetering-noord 29 Uitgifte vanaf 2000
De Wetering-zuid 24 Uitgifte vanaf 2004
Strijkviertel 52 Uitgifte na 2007
Haarrijn 29 Nog niet bekend

Binnen Leidsche Rijn wordt Leidsche Rijn Centrum gerealiseerd. Dit programma omvat
een deel van de aangegeven woningbouwopgave en kantooroppervlak. Daarnaast
worden in Leidsche Rijn Centrum ongeveer 130.000 m2 met een veelheid aan
voorzieningen gerealiseerd (commerciële en niet-commerciële voorzieningen, winkels,
horeca, leisure, hotel, culturele trekpleister).
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Het forse programma voor Leidsche Rijn genereert uiteraard een aanzienlijke mobiliteit.
Hiervoor wordt onder andere het programma “verbetering doorstroming en bereikbaarheid
Utrecht-West” ingezet (zie punt 5).

3. Ontwikkeling woningbouw Rijnenburg
Rijnenburg is in de Nota Ruimte aangewezen als bouwlocatie voor 5.000 tot 8.000
woningen. Hiernaast komt er in het gebied veel groen (het IJsselbos) en is er ruimte voor
water. Bij de ontwikkeling van Rijnenburg is gekozen voor een extensieve en exclusieve
invulling, met een zorgvuldige combinatie van wonen met andere functies. Vooralsnog
wordt rekening gehouden met 500 hectare voor wonen, 100 hectare werken
(bedrijventerrein), 150 hectare groen en 250 hectare water.
In regionaal verband worden nadere afspraken gemaakt over het aantal te realiseren
woningen. Er wordt uitgegaan van lage dichtheden en kleinschalige eenheden, met
beperkte consequenties voor infrastructuur en voorzieningen. De omvang van het gebied
maakt het mogelijk in de stedenbouwkundige uitwerking rekening te houden met
ruimtelijke restricties op het gebied van luchtkwaliteit. De uitwerking van Rijnenburg zal
voor 2010 plaatsvinden, het plan zal vanaf 2010 worden gerealiseerd.

4. Ontwikkeling Merwedekanaalzone
Tot 2010 zullen op twee of drie plekken binnen de Merwedekanaalzone woningen worden
gebouwd. De meest concrete locatie is MAX, een wooncomplex met 1.000 studenten- en
starterswoningen bij het Europaplein. De verwachte oplevering is 2009.
Het wooncomplex zal bestaan uit 750 huur- en 250 koopwoningen in een drietal
woontorens. In de plint van de woontorens komen fitnessfaciliteiten en andere
voorzieningen, zoals circa 250 (gebouwde) parkeerplaatsen en 6.500 m2 kantoorruimt.
Luchtkwaliteit is een belangrijk aspect geweest bij de uitwerking van het plan en het
beoordelingstraject voor de bouwvergunning. Na intensief overleg met Rijk en provincie is
een bouwvergunning afgegeven, omdat de gemeente verschillende maatregelen treft die
de luchtkwaliteit gaan verbeteren.

5. Ontsluiting Utrecht-West
Het programma “verbetering doorstroming en bereikbaarheid Utrecht-West” is een lopend
investeringsprogramma, dat een minimaal noodzakelijk pakket aan maatregelen bevat om
de autobereikbaarheid te faciliteren, met name als gevolg van de ontwikkeling van
Leidsche Rijn. Dit programma bevat de volgende onderdelen:

• reconstructie van het 24 Oktoberplein, van gelijkvloerse naar ongelijkvloerse
kruising. Het 24 Oktoberplein is de kruising tussen de belangrijkste invalsroute in
Utrecht-West met de Westelijke Verdeelring. Vanwege de ontwikkeling van het
stationsgebied en Leidsche Rijn neemt de verkeersdruk op beide routes in de
toekomst toe. Door de belangrijkste verkeersstroom de overige verkeersstromen
ongelijkvloers te laten kruisen, wordt de capaciteit van het kruispunt drastisch
vergroot. Hierdoor is het mogelijk de absolute prioriteit voor de sneltram te
behouden, de doorlooptijden voor langzaam verkeer te verbeteren en de
doorstroming voor het autoverkeer te vergroten. Dit laatste komt weer ten goede aan
de luchtkwaliteit, omdat stilstaand gemotoriseerd verkeer een grote bron van
luchtverontreiniging is;

• de Majellaknoop, inclusief inpassing van een vrije HOV-baan en ontsluiting van het
Randstadspoor Station Majella. Door de Majellaknoop te reconstrueren, kunnen de
verschillende verkeersstromen beter worden afgehandeld. Dit geldt voor zowel het
HOV, het autoverkeer als het langzaam verkeer. Uiteindelijk leidt dit tot een
verbeterde capaciteit, de veiligheid en de leefbaarheid. Door de inpassing van een
vrije busbaan wordt de HOV route Leidsche Rijn - Centraal Station (de noordradiaal)
voltooid;
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• autobereikbaarheid Stationsgebied met de projecten Overste den Oudenlaan,
Europalaan-Zuid  en de reconstructie Van Zijstweg t/m Koningin Wilhelminalaan
(voorheen de HOV Zuidradiaal genaamd). Het stationsgebied staat aan de vooravond
van ingrijpende veranderingen. Door deze ontwikkelingen zal er een groei van het
aantal verkeersbewegingen van en naar het stationsgebied optreden. Om deze te
faciliteren is de capaciteit van de Europalaan-Zuid uitgebreid en is een vrije busbaan
aangelegd. De reconstructie van dit wegvak is in mei 2006 voltooid. Daarnaast wordt
de capaciteit van de Overste den Oudenlaan uitgebreid. Het doel hiervan is
tweeledig. Ten eerste wordt het westelijke deel van het stationsgebied hiermee
ontsloten. Ten tweede wordt met de uitvoering van dit project de verkeersgroei op de
bestaande route (de Graadt van Roggenweg) afgeremd;

• de Nieuwe Ontsluiting Utrecht-West (NOUW). Ten behoeve van de noordelijke
stadsas tussen Leidsche Rijn en de bestaande stad (via de Vleutenseweg), wordt de
aansluiting van de Vleutenseweg op de A2 verplaatst. De ontsluiting van deze
verplaatste afslag en het nieuwe transferium bij het Randstadspoorstation Lage
Weide wordt gerealiseerd in de vorm van de nieuwe ontsluitingswegen NOUW-1 en
NOUW-2. NOUW-1 vormt de verbinding tussen de verplaatste afslag en het
transferium en het Randstadspoor station Lage Weide. Daarnaast zal ook het
verkeer met bestemming industrieterrein Lage Weide van deze ontsluiting gebruik
maken. NOUW-2 vormt de verbinding tussen de A2 en de Vleutenseweg. Verkeer,
komende vanuit de richting Amsterdam naar het centrum, kan van deze route gebruik
maken. Deze weg wordt aangelegd op het huidige tracé van de A2. Zoals
aangegeven in het vastgestelde Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) wordt
nog gestudeerd op nieuwe structurele oplossingen voor de verkeersstructuur in
Utrecht West. Uiterlijk in 2007 moet een beslissing worden genomen over die
oplossing in verband met de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum en eerdere
besluitvorming hierover. De NOUW-2 in de huidige vorm is immers geen structurele
oplossing.

6. Opwaardering Noordelijke Ring Utrecht (NRU)
Het sluiten van de buitenring rond Utrecht zal naar verwachting positieve gevolgen
hebben voor de leefbaarheid in stad. Dit komt met name door de verwachting dat de
verkeersgroei op de Westelijke Verdeelring en de Kardinaal de Jongweg zal afnemen als
gevolg van de opwaardering van de NRU. Dit heeft  een gunstig effect op de
volksgezondheid, omdat er langs deze wegvakken sprake is van een groot aantal
omwonenden.
Onder leiding van het ministerie van Verkeer en Waterstaat loopt thans een MIT-
verkenning naar de mogelijkheden. Het betreft hier het sluiten van de ring tussen de A2
en de A27 aan de noordzijde van de stad Utrecht (Karl Marxdreef en Albert
Schweitzerlaan). De opwaardering houdt concreet in dat drie verkeerspleinen (het
Gandhiplein, het H. Dunantplein en het R. Kochplein) ongelijkvloers worden gemaakt.
Hierdoor verbetert de doorstroming van het doorgaande verkeer. Dit heeft een positief
effect op de luchtkwaliteit. De hoeveelheid verkeer op de Karl Marxdreef en Albert
Schweitzerdreef zal echter toenemen en dit heeft weer een negatief effect op de
luchtkwaliteit. Er is nog niet onderzocht of er per saldo sprake zal zijn van een
verbetering of verslechtering van de luchtkwaliteit.

7. Doorontwikkeling Uithof
De Uithof wordt de komende 10 jaar verder ontwikkeld als kenniscentrum, science park
en campus. In dat kader zal er een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt.
Er is uitbreidingsruimte voor circa 125.000 m2 aan bedrijfseenheden en (studenten-)
woningen. De bereikbaarheid van De Uithof wordt positief beïnvloed, enerzijds doordat
studenten dichter bij de onderwijsinstelling gaan wonen, anderzijds doordat er
verkeersmaatregelen worden genomen, waaronder de aanleg van een HOV-baan. Verder
is er een transferium gepland (1.700 parkeerplaatsen) voor de Universiteit, de
Hogeschool, het UMC, en bezoekers aan de stad.
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8. Ontwikkeling Randstadspoor
De ontwikkeling van het Randstadspoor wordt door Utrecht gezien als belangrijke
voorwaarde om haar bouwopgave te realiseren en tegelijk de luchtkwaliteit te verbeteren.
Voor Leidsche Rijn Centrum biedt het Randstadspoor, in combinatie met HOV, een
alternatief voor autogebruik.
Als nieuwe stations zijn tot 2015 gepland: Zuilen (2008), Lage Weide (2008), Majella
(2011) en Vaartsche Rijn (2011/12). Treinen zullen vaker stoppen (bijvoorbeeld vier keer
per uur). De ontwikkeling van het Randstadspoor zorgt voor minder autoverkeer tussen
Utrecht en omliggende gemeenten, maar wel voor extra parkeerdruk bij de stations. Bij
sommige stations zal een programma (wonen, kantoren, voorzieningen) moeten worden
ontwikkeld om aan de door Prorail en het Rijk vereiste 1.000 in- en uitstappers per dag te
komen.

9. Aanleggen nieuwe HOV-lijnen
Aansluitend op Randstadspoor wordt in de gemeente Utrecht een netwerk van
vrijliggende busbanen aangelegd. Hierover zullen met hoge frequentie bussen rijden van
en naar alle belangrijke bestemmingen.
Vanaf 2006 zullen nog HOV-banen worden aangelegd in delen van Leidsche Rijn, de
Zuidradiaal, delen van de Noordradiaal en HOV-om de Zuid. Het HOV-netwerk sluit aan
op de Randstadspoor stations en zal uiteindelijk Leidsche Rijn, de bestaande stad en de
Uithof verbinden.

10. Herstructurering Kanaleneiland
In de 'ruimtelijke visie Kanaleneiland' wordt het vernieuwingsproject voor het
centrumgebied van Kanaleneiland geschetst. Doel is in 2015 een leefbaar, gevarieerd,
bereikbaar en veilig centrumstedelijk woon- en leefmilieu te hebben gerealiseerd. Een
centrum dat aantrekkelijk is voor bewoners, ondernemers en recreanten en waar sprake
is van een positieve waardeontwikkeling van het vastgoed. De vernieuwing van het
centrum is een impuls voor de ontwikkeling van de rest van Kanaleneiland.  De
vernieuwing van het winkelcentrum is nader gestalte gegeven. Het vernieuwingsplan
houdt in het kort het volgende in:

• herstructurering van enkele woonblokken. In totaal worden tussen de 1.100 en 1.700
nieuwe woningen gebouwd, waarvoor 500 woningen worden afgebroken. Dit houdt
een netto toevoeging in van tussen de 600 en 1.100 woningen. Het
woningbouwprogramma is heel bewust flexibel gehouden om zo maximaal te kunnen
in spelen op de woningmarkt;

• een netto toevoeging van 12.000 m2 winkeloppervlak;
• netto toevoeging van 11.000 m2 schoolgebouw (ROC);
• tussen de 1.000 en 2.000 nieuwe parkeerplaatsen bij winkels en woningen.

De herstructurering van Kanaleneiland zal tussen 2009 en 2014 gefaseerd worden
gerealiseerd.

11. Herstructurering Overvecht
Overvecht is een wijk met een grote sociale problematiek. Voor een deel is dit het gevolg
van een eenzijdige woningsamenstelling. Overvecht kent veel sociale huurwoningen in
het bezit van corporaties. Om meer differentiatie in de woningvoorraad te bewerkstelligen
is met de corporaties een herstructureringsprogramma afgesproken. Voorheen werd dit
benoemd als de DUO-opgave, later als het programma "Utrecht Vernieuwt".
Het onderdeel sloop-/nieuwbouw uit dit programma heeft de aankomende jaren
betrekking op circa 1.750 woningen van corporaties. Daarnaast bestaat er een
renovatieprogramma voor circa 1.500 woningen. Deze aantallen staan nog niet vast,
omdat voor een aantal gebieden de corporaties nog definitieve besluiten moeten nemen.
Ook vanuit de particuliere sector bestaat veel belangstelling voor Overvecht, met een
prognose van circa 1.100 nieuw te bouwen woningen. Dit is grotendeels een toevoeging
aan de bestaande voorraad.
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Beoordeling herstructurering Utrecht
Naast de genoemde projecten vindt er binnen Utrecht een belangrijke stedelijke
vernieuwing plaats van de sociale huurwoningen in vijf naoorlogse wijken (Zuilen, Ondiep,
Hoograven, Kanaleneiland en Overvecht). De komende maanden zal duidelijk worden of
het project “Utrecht Vernieuwt” volgens het ministerie van VROM past binnen de definitie
van projecten die "in betekenende mate" bijdragen.
De stedelijke vernieuwing betreft de sloop van circa 9.500 huurwoningen met ongeveer
90% terugbouw door tweederde koopwoningen en eenderde huurwoningen in de periode
2000-2015. Dit betreft dus vervanging van bestaande woningen waardoor de
mobiliteitseffecten dus grofweg neutraal zullen zijn. Hiernaast worden er in het bestaand
stedelijk gebied op een nog beperkt aantal vrije locaties en vrijkomende industrie- en
bedrijfsterreinen woningen bijgebouwd. Het gaat hierbij om veelal kleine projecten. Een
eerste schatting van de totale bouwopgave bedraagt zo'n 5.000 woningen in de periode
tot en met 2010. De effecten hiervan zijn naar verwachting beperkt, omdat het merendeel
van deze woningen in plaats komt van andere reeds bestaande functies. Vooralsnog
gaan wij er vanuit dat de herstructurering niet kan worden gezien als project dat "in
betekende mate" bijdraagt aan de luchtkwaliteit.
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3. UTRECHT KIEST VOOR EEN INTEGRALE AANPAK

3.1 Oplossen bestaande en voorkomen nieuwe knelpunten

De gemeente Utrecht richt haar aanpak tegelijkertijd op de volksgezondheid en op de
ontwikkeling van de stad, met maatregelen die de gemeente maximaal zelf kan
beïnvloeden. Dit leidt tot een focus op de reductie van fijn stof en stikstofdioxide en op
verkeersmaatregelen om dat te realiseren.
Binnen het thema luchtkwaliteit is fijn stof voor de gezondheid verreweg het belangrijkst.
Voor de realisatie van ruimtelijke plannen na 2010 is stikstofdioxide echter minstens zo
belangrijk. Vrijwel alle (verkeers)maatregelen uit dit Actieplan dragen bij aan de
vermindering van de concentraties van beide stoffen.

Het beleid van de gemeente Utrecht op het gebied van luchtkwaliteit kan worden
omschreven in vijf beleidslijnen:

1. het verminderen van vervuilend verkeer (vrachtverkeer en bussen);
2. het terugdringen van de hoeveelheid verkeer en vervoer in de (binnen)stad;
3. het verminderen van de blootstelling van inwoners aan vervuiling;
4. het verbeteren van de doorstroming van verkeer;
5. het verminderen van de emissies van scheepvaart, industrie en huishoudens.

Deze beleidslijnen zijn uitgewerkt in een groslijst met ongeveer honderd verschillende
maatregelen. Deze maatregelen zijn globaal beoordeeld, waarbij niet alleen is gekeken
naar het verwachte effect op luchtkwaliteit, maar ook naar zaken als de geschatte kosten,
effecten op leefbaarheid en economische ontwikkeling en de uitstraling van de maatregel.

In dit Actieplan zijn de maatregelen opgenomen, waarover na 1 januari 2005 is of wordt
besloten. Deze maatregelen worden voor 2012 geïmplementeerd en hebben in ieder
geval effect in de periode tot 2020.

De gemeente Utrecht heeft 15 geprioriteerde maatregelen geselecteerd, waarvan het
meeste wordt verwacht (zie tabel 1). Dit pakket bestaat uit 10 maatregelen die de
gemeente redelijk autonoom kan uitvoeren en 5 maatregelen die in overleg met andere
partijen moeten worden uitgevoerd

Hiernaast heeft de gemeente Utrecht maatregelen geselecteerd waarnaar binnen het
looptijd van het programma onderzoek zal worden verricht om de effecten, de kosten, de
haalbaarheid en de beste uitvoeringsvorm in te schatten (zie tabel 2).
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Tabel 1a: Maatregelpakket voor verbetering luchtkwaliteit Utrecht

nr. maatregel(cluster)
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opmerkingen

Maatregelen gemeente Utrecht

I.119 Instellen milieuzone voor vrachtverkeer ++ ±/+ + ++ - 1,22 M€ 2005/
2006

2007/20
10-2020

I.7,I.10,
I.12,II.4 eisen vanaf 1/4/2007, wordt in 2010 aangescherpt

I.2 Aanscherpen parkeerbeleid +/++ ±/+ ±/+ + - - 2003/
2006

2006-
2020

I.3,I.6,
II.8

I.3 Verbeteren inzet transferia ± ± +/± + - 6,1 M€ 2006/
2007

2007-
2020 I.2,I.11,II.8 crux aantrekkelijker maken, effect potentieel groot

I.4 Aanleggen nieuwe HOV-routes ± ± ± ± - - 2006 2009-
2020 I.3,I.11

I.516 Selectief verbeteren doorstroming Utrecht ±/+
lokaal

±/+
lokaal

±/+
lokaal ± 0,335 M€ - 2005/

2006
2007-
2020

I.9,I.10,
II.11,II.7

I.616 Stimuleren fietsgebruik ± ± ± + 3,26 M€ 4,64 M€ 2005/
2006

2006-
2020 I.2,I.11 gezondheidswinst en effecten langere termijn

I.716 Verschonen eigen wagenpark
(vracht- en personenauto’s) ± ± ± ± 2,516 M€ 0,1 M€ 2005/

2006
2006-
2020 I.1,I.12 voorbeeldfunctie

I.8 Afzuiging en filtering (verlengde) tunnel Westplein
(optimaliseren tunnelmonden, afzuiging, filtering)

++
lokaal

+
lokaal

++
lokaal ++ 14,5 M€ - 2005/

2006
2012-
2020 I.9 afhankelijk van ontwikkeling stationsgebied,

co-financiering Rijk nodig voor uitvoering maatregel

I.9 Infrastructurele maatregelen centrumgebied +
lokaal

±
lokaal

+
lokaal + - - 2005/

2006
2008-
2020 I.5,I.8 grotendeels onderdeel ontwikkeling stationsgebied

I.10 Optimaliseren goederenvervoer ±/+ ± ± + 0,783 M€ - 2006 2006-
2020 I.1,I.5 incl. schone stadsdistributie, concentreren op

logistieke routes, nachtdistributie schone voertuigen

Maatregelen met andere partijen

I.11 RandstadSpoor ± ± ±/+ + - - 2005/
2006

2008-
2020

I.3,I.4,
I.13,II.8

I.1216 Invoeren schonere bussen ++
lokaal

+
lokaal

++
lokaal ++ (BRU) - 2006/

2010
2007/20
10-2020

I.1,I.4,
II.11

I.13 Verplaatsen touringcarterminal
(naar transferium Lage Weide)

±/+
lokaal

±
lokaal

±
lokaal + 0,25 M€ - 2005 2008-

2020 I.11

I.14 Intensiveren mobiliteitsmanagement ± ± ± ± 0,1 M€ - 2006/
2007

2007-
2020 I.3

I.15 Communiceren over luchtkwaliteit
& stimuleren gedeeld autogebruik ± ± ± ± 0,475 M€ - 2006 2006-

2020 I.6 o.a. piekdagenaanpak, beïnvloeden stookgedrag,
stimuleren gedeeld autogebruik

Legenda inschatting effecten: ++ groot effect + significant effect ± enig effect

                                                     
17 De toevoeging "lokaal" bij een effect geeft aan dat de maatregel met name effect heeft op lokale knelpunten en daarmee een belangrijk onderdeel vormt van de saneringsoperatie
18 Het gaat hierbij om de kosten die worden toegerekend aan dit Actieplan, een deel van de kosten wordt toegerekend aan bestaand beleid en projecten (zie ook tabel 0.1)
19 Deze maatregelen maken onderdeel uit van het Regiobod.
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Tabel 2: Onderzoekspakket

nr. maatregel(cluster)

Maatregelen gemeente Utrecht

II.1 Inzetten groenvoorziening

II.2 Vertrammen HOV om de Zuid

II.3 Afschermen woningen

II.4 Lokaal afsluiten wegen

Maatregelen in overleg met andere partijen

II.5 Afzuigen en filteren tunnel A2

II.6 Stimuleren vervoer over water (personen en goederen)

II.7 Onderzoek vermindering emissies scheepvaart (o.a. walstroom)

II.8 Bufferen bij capaciteitsgebrek Ring

II.9 Uitbreiden mogelijkheden P&R in de regio

II.10 Optimaliseren stedelijk busnet

De belangrijkste kenmerken van de maatregelen worden toegelicht in tabel 1. In de
kolommen is een effectbeoordeling gemaakt voor de meest bepalende stoffen: NO2, PM10
en PM2,5. De kolom met PM2,5 (een fractie met zeer fijn stof) is toegevoegd, ondanks het
feit dat hiervoor nog geen wettelijke norm is. Er wordt momenteel echter op Europees
niveau overlegd over een dergelijke norm en Utrecht wil hierop anticiperen. Hierbij speelt
ook mee dat deze stoffractie naar verwachting een grotere relatie heeft met gezondheid
dan PM10.
De effecten per maatregel kunnen niet eenvoudig kwantitatief worden uitgedrukt (in
bijvoorbeeld µg/m3). Allereerst kan slechts van een deel van de maatregelen het directe
effect op de luchtkwaliteit kwantitatief worden bepaald. Dit heeft met name te maken met
het feit dat diverse maatregelen (zoals bijvoorbeeld "Aanleggen nieuwe HOV-routes" en
"Stimuleren fietsgebruik") een indirect effect hebben op de luchtkwaliteit. Deze
maatregelen zijn namelijk bedoeld om de stad bereikbaar te houden in relatie tot andere
maatregelen waarmee de automobiliteit wordt teruggedrongen. Hiermee moet de overstap
van auto naar andere vormen van vervoer worden gestimuleerd.
Voor de maatregelen waarvan de effecten op de concentraties fijn stof en stikstofdioxide
konden worden berekend, varieert het effect sterk per locatie.
De effecten van het totale pakket aan maatregelen is eigenlijk alleen goed weer te geven
op stadsniveau. Dit wordt uitgewerkt in paragraaf 4.3.
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De genoemde kosten worden in bijlage 1 per maatregel toegelicht en in paragraaf 4.4
wordt een overzicht gegeven van alle kosten voor dit Actieplan. Het gaat hierbij alleen om
de kosten die zijn toegerekend aan dit Actieplan. De resterende kosten zijn onderdeel van
bestaand beleid, het nieuwe Collegeprogramma of het budget voor realisatie van de
ruimtelijke plannen waarvoor de maatregel noodzakelijk is. Voor de maatregel "Afzuiging
en filtering tunnel Westplein" (I.8) dient naast de ongedekte 14,5 miljoen euro die is
toegerekend aan het Actieplan nog ongeveer 30 miljoen euro buiten het Actieplan te
worden gefinancierd.
Bij de infrastructurele maatregelen (bijvoorbeeld de aanleg van HOV-routes en het
transformeren van het Westplein) bedragen de totale investerings- en exploitatiekosten
een veelvoud van de kosten die zijn toegerekend aan dit Actieplan.

In de tabel wordt verder aangegeven wanneer de besluitvorming over de maatregel kan
plaatsvinden. Daarnaast wordt ook de termijn getoond waarop de maatregel tot 2020
effect heeft.

De kolom “samenhang” geeft aan welke maatregelen een duidelijke relatie met elkaar
hebben. Hier zal bij de uitwerking van de maatregelen rekening worden gehouden.
In de kolom “gezondheid” wordt met een kruisje aangegeven welke maatregelen lokaal
een direct positief effect op de gezondheid hebben. De overige maatregelen hebben ook
een positief effect op de gezondheid, maar dit is met name een indirect of meer
uitgespreid effect.

De pakketten met maatregelen zullen de situatie voor de bestaande knelpunten
verbeteren en daarnaast toekomstige knelpunten voorkomen. De maatregelen helpen ook
mee in het totale pakket aan Nederlandse maatregelen om achtergrondconcentraties te
verlagen.

De effecten van de maatregelen zijn sterk afhankelijk van de samenhang tussen diverse
maatregelen.

In tabel 2 is tenslotte een onderzoekspakket weergegeven, met maatregelen die mogelijk
effectief zijn, maar waarover op dit moment door onvoldoende kennis nog niet kan
worden besloten. De kosten voor het uitwerken en onderzoeken van deze maatregelen
(inclusief beperkte pilotprojecten) zijn opgenomen in dit Actieplan. Indien uit dit
onderzoek nieuwe kosteneffectieve maatregelen volgen, dan zal worden bekeken of de
kosten hiervoor binnen de begroting van het Actieplan kunnen worden gedragen. Indien
er voor de uitvoering van de nieuwe maatregelen aanvullend budget nodig is, dan zullen
de maatregelen buiten het Actieplan ter besluitvorming worden voorgelegd.

3.2 Integratie in beleidsprocessen en planvorming

Utrecht stemt haar beleid op het gebied van luchtkwaliteit nadrukkelijk af met andere
beleidsterreinen. In het kader van dit Actieplan zal extra aandacht worden besteed aan de
integratie van beleidsdoelen voor luchtkwaliteit met beleid voor ruimtelijke inrichting,
projecten, verkeer en vervoer (GVVP, Nota Verder met de Fiets), vergunningverlening,
gezondheid en overig milieubeleid (geluid/omgevingslawaai, veiligheid).



Afdeling Milieu & Duurzaamheid Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2010 31

3.3 Onderzoek herkomst problemen en effectievere oplossingen

De situatie met betrekking tot luchtkwaliteit kenmerkt zich door een grote mate van
onzekerheid, zowel in de bepaling van de luchtkwaliteit als in de effecten die dat heeft op
de gezondheid.

Het MNP berekent allereerst de achtergrondconcentraties in Nederland uit meetgegevens
en baseert zich daarbij op vele aannames. De onzekerheid in de
achtergrondconcentraties is daardoor enkele tientallen procenten. De prognoses die het
MNP maakt voor de toekomst zijn uiteraard nog veel onzekerder. Vervolgens is van een
groot deel van de op deze wijze bepaalde achtergrondconcentratie onbekend waar het
vandaan komt. Dat maakt het lastig om het probleem te overzien en op de oorzaken in te
grijpen.

De gemeente Utrecht heeft geen beschikking over een eigen meetnet. Daarom wordt er
veel tijd en geld gestoken in de bepaling van de lokale bijdrage van met name verkeer.
De benodigde verkeersgegevens zijn afkomstig van modellen met een onzekerheid in de
orde van 10 tot 15%. De effecten hiervan op de luchtkwaliteit worden tenslotte bepaald
met modellen die maar liefst 30% kunnen afwijken van meetgegevens. Bedenk daarbij dat
op basis van een dergelijke berekening een plan nog steeds kan worden afgewezen bij
minder dan één procent overschrijding van een norm.

Dit zijn dan alleen nog maar de onzekerheden bij het bepalen van de luchtkwaliteit. Over
de effecten van de luchtkwaliteit op de gezondheid is nog minder bekend.

De gemeente Utrecht vindt het dan ook van cruciaal belang om haar kennis te vergroten
over de luchtkwaliteit, de herkomst ervan en de effecten die dit heeft. Met meer kennis
kunnen maatregelen beter tegen elkaar en tegen ander beleid worden afgewogen, en
effectiever worden ingezet.

In het kader van dit Actieplan start Utrecht een onderzoeksprogramma naar:

• gezondheidseffecten (o.a. luchtkwaliteit in Volksgezondheids Monitor Utrecht);
• meten en rekenen (onderzoek naar eigen meetnet, evaluatie berekeningsproces

en modelgebruik, onderzoek naar aanschaf beter en efficiënter milieumodel);
• nieuwe oplossingsrichtingen/maatregelen;
• vergroting synergie tussen (verkeers)maatregelen.

Hierbij zal uiteraard nauw worden samengewerkt met kennisdragers buiten de gemeente.

Het afgelopen jaar is gebleken dat er bij de luchtberekeningen door de gemeente Utrecht
uit het oogpunt van efficiëntie en rekentechnische mogelijkheden verbeteringen mogelijk
zijn. De implementatie van een geavanceerder rekenmodel zoals bijvoorbeeld Urbis, in
relatie met een lokaal luchtmeetnet, zou wel eens één van de meest kosteneffectieve
"maatregelen" kunnen zijn voor Utrecht in relatie tot de opgave voor luchtkwaliteit.

Dit Actieplan vormt dus niet het eindpunt van de acties om de luchtkwaliteit in Utrecht te
verbeteren. Er zullen nieuwe maatregelen worden bedacht en onderzocht. Indien deze
maatregelen kostenneutraal zijn, of wanneer de kosten elders kunnen worden gedekt,
dan zullen deze aanvullende maatregelen ook worden uitgevoerd in het kader van het
Actieplan. Indien voor nieuwe maatregelen extra kosten moeten worden gedragen, dan is
aanvullende besluitvorming na september 2006 noodzakelijk.
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3.4 Voorlichting en informatievoorziening

De gemeente Utrecht ziet communicatie en informatievoorziening als een belangrijk
onderdeel van dit Actieplan. In het kader van dit Actieplan wordt een communicatieplan
opgesteld, waarin de informatievoorziening aan bewoners en andere betrokken partijen
wordt uitgewerkt. Hiernaast wordt aandacht  besteed aan voorlichting over de invloed die
bewoners zelf hebben op de luchtkwaliteit (zie ook maatregel I.14 in paragraaf 4.1).

Bij het informeren van bewoners wordt aandacht besteed aan informatie over de
luchtkwaliteit in Utrecht (zoals dat momenteel ook al gebeurt), de effecten die dat heeft op
de gezondheid en de maatregelen die de gemeente neemt om de luchtkwaliteit te
verbeteren. Er wordt extra aandacht besteed aan kwetsbare groepen en bewoners op
knelpuntlocaties.

Door middel van voorlichting worden bewoners gewezen op hun eigen mogelijkheden,
bijvoorbeeld door hun vervoerkeuzes, het stoken van open haarden en het op juiste wijze
ventileren van de woning.
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4. MAATREGELEN DIE DE LUCHTKWALITEIT VERBETEREN

4.1 De maatregelen van de gemeente Utrecht nader bekeken

De 15 maatregelen die vooralsnog de grootste prioriteit krijgen worden hieronder kort
toegelicht. Een uitgebreidere verantwoording van de maatregelen wordt gegeven in
factsheets, die als separate bijlage beschikbaar zijn.

I.1 Instellen milieuzone voor vrachtverkeer
Utrecht heeft onlangs het Convenant Stimulering Schone Vertuigen en Milieuzonering
ondertekend. Hiermee heeft Utrecht zich verbonden aan de instelling van een milieuzone,
die zal worden afgesloten voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de volgende
minimumeisen met betrekking tot motoremissies en leeftijd:

• Vanaf 1 april 2007 alleen toegang tot de milieuzone voor vrachtauto's met minimaal
(uitstootkarakteristieken van) Euro4-motoren, dan wel Euro2 of Euro3 mits uitgerust
met roetfilter.

• Van 1 januari 2010 alleen toegang tot de milieuzone voor vrachtauto's met minimaal
(uitstootkarakteristieken van) Euro4-motoren, met een ontheffing tot 1 juli 2013 voor
vrachtauto's jonger dan 8 jaar met Euro3-motor, mits uitgerust met roetfilter.

Tabel 4: Overzicht Euro-emissienormen20

Door middel van het convenant verplicht de gemeente zich tot het uiterste in te spannen
op een aantal aspecten die bijdragen aan een schoner en stiller goederenvervoer. Daarbij
wordt onder meer genoemd dat de gemeente het stappenplan zal hanteren bij de
instelling van een milieuzone en schoner, efficiënter, sneller en stiller stedelijk
goederenvervoer zal stimuleren. Daarbij zal de gemeente zich ook maximaal inspannen
voor extra en aanvullende maatregelen, is de milieuzonering onverkort van toepassing op
het gemeentelijk wagenpark en zal door de gemeente bij aanbesteding, ook met
betrekking tot het openbaar vervoer worden gewerkt volgens de Handreiking Duurzaam
Inkopen en Aanbesteden

Voor de omvang van de milieuzone moet nog een keuze worden gemaakt tussen de
volgende varianten:

1. De stadszone, bestaande uit het gebied binnen de verdeelring (eventueel zonder de
Brailledreef).

2. De centrumzone, bestaande uit de binnenstad plus Singelring en Daalsetunnel, met
het Jaarbeurskwadrant (eventueel zonder toegangen Jaarbeurs).

Het effect op de luchtkwaliteit van de stadszone is aanzienlijk groter dan het effect van de
centrumzone. Voor de berekening van de effecten van het maatregelenpakket op de
luchtkwaliteit is uitgegaan van de stadszone.

                                                     
20 Bron: www.eu-milieubeleid.nl/ch06s10.html
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Als gevolg van de milieuzone zal schoner vrachtverkeer de stad in gaan en zal de op- en
overslag rond stadsdistributiecentra naar verwachting toenemen. Deze maatregel heeft
mogelijk gevolg voor de bedrijven in de binnenstad. Aanvullend onderzoek en overleg met
Kamer van Koophandel en bedrijfsleven moet opleveren hoe het beoogde effect voor
luchtkwaliteit kan worden gerealiseerd met minimale economische consequenties voor de
betrokken bedrijven.

Effecten
Deze maatregel heeft een aanzienlijk effect binnen de milieuzone, maar ook daarbuiten.

Het effect op de toevoerwegen binnen de verdeelring zal eveneens significant zijn.
Uiteindelijk zal door de maatregel, zeker indien andere steden ook vergelijkbare
milieuzones instellen, ook het verkeer op de snelwegen rond Utrecht versneld schoner
worden.
Door het op korte termijn inzetten van de eis om roetfilters te gebruiken wordt snel winst
geboekt met betrekking tot fijn stof. In een later stadium wordt daarnaast, door de
overgang naar Euro4, de uitstoot van NOx verlaagd.
Het uiteindelijke effect is sterk afhankelijk van de handhaving, de snelheid waarmee
Euro2 vrachtauto's worden uitgefaseerd en de mogelijk aanvullende eisen aan
bestelbusjes.

I.2 Aanscherpen parkeerbeleid
De parkeernota "Parkeren, een kwestie van kiezen" vormt de basis voor een
aangescherpt parkeerbeleid in Utrecht. De doelstellingen met betrekking tot luchtkwaliteit
zijn het verminderen van het volume autoverkeer en het zoekverkeer in de (binnen)stad.
Een belangrijke maatregel hierbij is het aanbieden van aantrekkelijke transferia aan de
randen van de stad (zie volgende maatregel).

De aanscherping van het parkeerbeleid bestaat uit een viertal maatregelen, die deels
nieuw zijn ten opzichte van de parkeernota:

I.2.1 Parkeertarieven: het groeiende autogebruik in de stad Utrecht beteugelen met
hogere parkeertarieven voor bezoekers. Het tarief voor vergunninghouders wordt
alleen met de inflatiecorrectie verhoogd.

I.2.2 Versneld invoeren betaald parkeren in grotere zone: onderzoek naar
mogelijkheden tot het breder invoeren van betaald parkeren.

I.2.3 Parkeervergunningen:
• Onderzoek naar en indien wenselijk uitvoering van restrictiever beleid met

betrekking tot (A) parkeervergunningen voor tweede auto's van bewoners in
de eerste schil alsmede met betrekking tot (B) tweede en volgende
parkeervergunningen voor bedrijven in de binnenstad.

• Onderzoek naar en indien wenselijk uitvoering van restrictiever of
gedifferentieerd beleid met betrekking tot parkeervergunningen voor vuile
auto's (minder dan EURO 4 of zonder roetfilter).

I.2.4 Opheffen parkeerplaatsen: ontmoedigen van het autogebruik in de binnenstad
door verminderen van het aantal plaatsen voor betaald straatparkeren op het
Stadhuisplein en het Janskerkhof. Deze plaatsen zullen alleen toegankelijk
worden voor bewoners / vergunninghouders. Bezoekers zullen moeten uitwijken
naar andere straatparkeerplaatsen of de parkeergarage Kruisstraat en Grifthoek.
Deze maatregel is geconcretiseerd tot het fysiek opheffen van 100 plaatsen voor
betaald straatparkeren.

Deze maatregelen vormen een samenhangend pakket om autoverkeer richting de
binnenstad minder aantrekkelijk te maken, en daarmee het gebruik van transferia en de
overstap naar ander vervoer (OV en fiets) te stimuleren.

Er zal aanvullende onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijkheid van
gedifferentieerde parkeernormen, met name in gebieden met een hoge parkeerdruk.
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Effecten
Deze maatregel kan een effect hebben van meer dan 5% minder autoverkeer in de
binnenstad en omgeving.
Parkeergarages aan de rand van de Binnenstad, met opheffing van openbare
parkeerplaatsen in de Binnenstad hebben een positief effect op de luchtkwaliteit in de
Binnenstad, waar veel voetgangers worden blootgesteld. Het heeft echter geen effect op
de invalsroutes naar de binnenstad.
Indien deze maatregel door de tariefsverhoging en het versneld breder invoeren van
betaald parkeren geld genereert, dan zouden hiermee andere maatregelen kunnen
worden gefinancierd. Hiermee kan het totale (directe en indirecte) effect van deze
maatregel bijzonder groot worden.

I.3 Verbeteren inzet transferia
Het is de bedoeling om aan de randen van de stad (Lage Weide, Uithof, Hooggelegen)
nieuwe transferia aan te leggen. Op de Veemarkt wordt tot 2009 een tijdelijk transferium
gerealiseerd. De parkeergelegenheid in het bestaande transferium Westraven zal
aanzienlijk worden vergroot. De transferia zullen in samenwerking met de regiopartners
worden vormgegeven.

Vanuit de transferia zullen de reizigers kunnen overstappen op hoogwaardig openbaar
vervoer (HOV-bus, sneltram of Randstadspoor), richting het centrum of andere
bestemmingen. Het transferium Lage Weide is naar verwachting in 2007 gereed (mits het
Randstadspoorstation er dan ook is) en het transferium de Uithof na 2008. Voor het
transferium Hooggelegen zal in 2007 een tijdelijke voorziening worden aangelegd,
waarna het definitieve transferium uiterlijk in 2010 zal worden gerealiseerd.

Er zullen aanvullende maatregelen worden getroffen om zoveel mogelijk bezoekers aan
de stad gebruik te laten maken van de transferia. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
een minimum en maximum pakket van maatregelen:

Minimum pakket:

• maatregelen met als doel de bezettingsgraad te optimaliseren, waaronder
aangescherpt parkeerbeleid (zie voorgaande maatregel);

• uitgevoerde parkeernota;
• inzet mobiliteitsmanagement;
• optimaal voor- en natransport OV, kostenreductie en frequent voor- en

natransport (gereduceerde combikaart parkeren-OV of gratis OV bij
parkeerkaartje).

Maximum pakket (additionele maatregelen):

• bezettingsgraad is maximaal bij de uitgebreide transferia;
• verder verhoogde parkeertarieven;
• servicevoorzieningen. in de transferia (bijvoorbeeld kleinschalige winkels, uitgifte

OV-fietsen, autowasstraat of stomerij).

De gemeente Utrecht zal samen met de provincie en andere steden de mogelijkheid
onderzoeken om een chipkaart voor transferia en alternatief vervoer (OV, fiets) zo breed
mogelijk toepasbaar te maken.

Voor de berekening van de effecten van deze maatregel is uitgegaan van een
geoptimaliseerde bezettingsgraad van de transferia. Dit komt overeen met het
minimumpakket, zo nodig aangevuld met onderdelen van het maximum pakket.
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Effecten
Het effect van transferia is sterk afhankelijkheid van het parkeerbeleid in het centrum en
rond het transferium, de bekendheid en bereikbaarheid van het transferium, de kosten
van parkeren en OV, en de faciliteiten bij het transferium. Indien de transferia voldoende
parkeerders aantrekken, dan is het effect aanzienlijk (tot 5 % minder verkeer per
transferium op routes naar centrum).

I.4 Aanleggen nieuwe HOV-routes
Aansluitend op het Randstadspoor wordt in de gemeente Utrecht een netwerk van
vrijliggende busbanen aangelegd. Hierover zullen met hoge frequentie bussen rijden van
en naar alle belangrijke bestemmingen.
Vanaf 2006 zullen nog HOV-banen worden aangelegd in delen van Leidsche Rijn, de
Zuidradiaal (Kon. Wilhelminalaan - van Zijstweg), delen van de Noordradiaal en HOV-om
de Zuid via Maarschalkerweerd. Centraal ligt de OV Terminal als knooppunt van
openbaar vervoer.

Effecten
De effecten van de HOV-routes zijn als solitaire maatregel lastig in te schatten. Dit moet
worden gezien in relatie tot andere maatregelen zoals het Randstadspoor en de aanleg
van transferia. Dit totaalpakket kan de hoeveelheid autoverplaatsingen (of beter gezegd
de groei daarvan) binnen Utrecht aanzienlijk verminderen.

I.5 Selectief verbeteren doorstroming Utrecht
Utrecht zet bij het verbeteren van de doorstroming in op dynamisch verkeersmanagement
(groene golven, ingrijpen op verkeersstromen). Daarbij is het uitgangspunt dat stagnatie
plaatsvindt op plaatsen waar dat zo weinig mogelijk problemen veroorzaakt voor zowel
bewoners als weggebruikers.

De volgende maatregelen maken na toetsing onderdeel uit van dit pakket:
• groene golf Brailledreef;
• verbinden groene golven Marnixlaan met  Thomas à Kempesweg (= St. Josephlaan -

Cartesiusweg);
• groene golf Beneluxlaan (24 Oktoberplein - Europaplein);
• groene golf Socrateslaan - 't Goylaan (Europaplein - 't Goyplein);
• Lessinglaan - J.Haydlaan, verkeerslichten E. Meijsterlaan buiten spits uitschakelen en

oversteek versmallen);
• dosering Weerdsingel.

Aanvullend hierop zal in het kader van dit Actieplan worden onderzocht of het LARGAS
(Langzaam Rijden Gaat Sneller) principe op kosteneffectieve wijze kan worden toegepast
in de stad Utrecht (maatregel II.3). Hiernaast wordt onderzocht op welke locaties het
"verlagen van snelheden" (kosten)effectief kan zijn.

Effecten
De effecten van groene golven zijn afhankelijk van het feitelijke effect op de
homogenisering van de snelheid en de verbeterde doorstroming. Het effect kan lokaal
significant zijn.
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I.6 Stimuleren fietsgebruik
Utrecht zet in op een overstap van autoverkeer naar fietsverkeer. In de bestaande stad
ligt het aandeel fietsverkeer reeds hoog, maar om dit te behouden moet de kwaliteit van
het fietsnetwerk worden verbeterd. De meest effectieve maatregel hiervoor is het
versnellen van de doorstroomsnelheid, door het verminderen van de wachttijd bij
verkeersinstallaties.
Aan de randen van de stad valt nog meer winst te behalen. Gebieden als Leidsche Rijn
en De Uithof liggen in de perceptie van veel bewoners ver weg, terwijl dit in absolute zin
vaak niet zo is. Als er korte routes vanuit de bestaande stad naar deze gebieden komen,
dan kan de fiets ook over een iets langere afstand (3 - 7,5 km) de concurrentie met de
auto aan.

De volgende maatregelen maken onderdeel uit van dit pakket:

• verbeteren bestaande fietsroutes (bestrating en omlegging via autoluwe routes);
• instellen doorgaande fietsroutes en onderzoek naar de ontwikkeling  van

recreatieve fietspaden vanuit de stad naar de groene gebieden buiten de stad;
• onderzoeken mogelijkheden en effecten verbetering doorstroming voor fietsers op

kruispunten;
• creëren mogelijkheden voor fiets in (snel)tram en Randstadspoor;
• versneld uitvoeren onderdoorgang Spinozabrug;
• verbeteren stallingvoorzieningen voor fietsen in de wijken en onderzoeken

innovatieve oplossingen voor het uitbreiden van de stallingsvoorzieningen in het
nieuwe stationsgebied;

• onderzoeken mogelijkheden gratis fietsen stallen in het centrum, bijvoorbeeld
voor forensen en OV-fietsers.

De verbinding tussen Leidsche Rijn en Oog in Al zou kunnen worden verbeterd door de
aanleg van een nieuwe fietsbrug. Deze fietsbrug vormt geen onderdeel van het Actieplan,
maar draagt wel bij aan de doelstelling om autoverkeer in de stad te verminderen door
het aantrekkelijk maken van alternatief vervoer.

Effecten
De stimulering van fietsgebruik is geen op zichzelf staande maatregel, maar dient te
worden gezien als onderdeel van vele beleidsmaatregelen om autoverkeer terug te
dringen en daarvoor alternatieven te bieden.
Het direct effect op de luchtkwaliteit zal op korte termijn gering zijn. De maatregelen
dienen zodanig te worden uitgewerkt dat zoveel mogelijk een overstap van autoverkeer
naar fietsverkeer wordt bereikt. Op langere termijn heeft de inrichting van een
fietsvriendelijke stad naar verwachting een positief effect op de keuze voor fiets in plaats
van auto voor korte ritten.
Er moet wel voor worden gewaakt dat verbetering van de doorstroming voor fietsers niet
leidt tot negatieve luchteffecten als gevolg van langere wachttijden voor autoverkeer op
een ongewenste plek.
Er is ook een gezondheidseffect door meer beweging. Daarbij is het wel van belang dat
fietsroutes door autoluwe zones worden gelegd, omdat er anders sprake is van een
grotere blootstelling aan verontreinigde lucht.
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I.7 Verschonen eigen wagenpark gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht zal met haar eigen wagenpark21 minimaal de eisen volgen die zij
zelf stelt aan de milieuzone. Uitgangspunt is dat aardgas de voorkeur heeft omdat dit
milieutechnisch de beste resultaten oplevert. Waar voertuigen op aardgas op de markt
nog niet of onvoldoende worden aangeboden of waar de techniek nog in ontwikkeling is,
heeft Euro5 bij dieselmotoren de voorkeur. Omdat Euro5 bij specifieke
reinigingsvoertuigen nog niet leverbaar is, wordt hier voor roetfilters gekozen.
Bij de vervanging wordt i.v.m. levertijden uitgegaan van de periode 2006/2007. Het is
hierbij zinvol om voertuigen die volgens de planning in 2008 vervangen worden reeds in
2007 af te schrijven. De kosten van het plaatsen van een roetfilter voor slechts 1 jaar
wegen dan op tegen de kosten voor de versnelde afschrijving. Jongere voertuigen die ná
2008 worden vervangen en voldoen aan Euro3, worden voorzien van een roetfilter. Hierbij
worden inzamelvoertuigen voorzien van een roetfilter met een elektronisch gloeisysteem
(E-CTR) omdat de uitlaattemperatuur van deze voertuigen niet voldoende is om de
roetfilters schoon te branden.

Effecten
De effecten voor de luchtkwaliteit zullen beperkt zijn, hoewel vervanging van de oudere
en zwaardere dieselmotoren zeker niet alleen een symbolisch effect heeft. De maatregel
is echter vooral belangrijk vanuit het oogpunt van voorbeeldgedrag en het creëren van
draagvlak voor de overige maatregelen.

I.8 Afzuiging en filtering (verlengde) tunnel Westplein
Bij de aanpak van het stationsgebied wordt het Westplein omgevormd tot
voetgangersgebied, met daaronder een tunnel. Voor de plek van de tunnelmonden zijn
nog verschillende opties in beeld. Aan de westkant wordt gedacht aan een plaats net
voorbij de Croeselaan. Aan de oostkant wordt een verlenging tot de Daalsetunnel
overwogen.
Het bouwrijp maken van het Westplein zal naar verwachting in 2008 starten, de feitelijke
bouw is gepland voor de periode 2010-2014.
Bij het besluit over de exacte ligging van de tunnel zullen de effecten op de luchtkwaliteit
zwaar meewegen. Een haalbaarheidstudie moet als resultaat geven hoe de
verkeeremissies uit de tunnel kunnen worden afgezogen en hoe deze zodanig kunnen
worden gefilterd dat de luchtkwaliteit kosteneffectief verbeterd. Hierbij zal ook aandacht
worden besteed aan de vormgeving van de tunnelmonden uit het oogpunt van
luchtkwaliteit.
Deze maatregel is een cruciaal element in de planprocedures voor het Stationsgebied.
Door de afzuiging en filtering én verlenging van de Westpleintunnel zal de luchtkwaliteit in
het Stationsgebied sterk verbeteren, zodat voldaan zal worden aan de
luchtkwaliteitseisen..

Effecten
Deze maatregel vermindert allereerst de blootstelling in een gebied met veel inwoners en
voetgangers. Indien de lucht uit de tunnel effectief kan worden gezuiverd, dan scheelt dit
bovendien een aanzienlijke hoeveelheid emissies in de binnenstad.
Door deze maatregel wordt de overschrijding van grenswaarden ter plaatse opgeheven.

I.9 Infrastructurele maatregelen centrumgebied
Als onderdeel van de ontwikkeling van het stationsgebied Utrecht zullen diverse
infrastructurele maatregelen worden getroffen. Hiermee zullen verkeersstromen worden
gewijzigd en wordt de doorstroming verbeterd, waarmee de luchtkwaliteit in het gebied
vooruit gaat. Het gaat hierbij om aanpassingen op de volgende wegvakken:

• Weg der Verenigde Naties - Overste den Oudenlaan (2007);
• tracé van Zijstweg - Koningin Wilhelminalaan (tweede helft 2008);

                                                     
21 het wagenpark van de gemeente bestaat uit 60 vrachtauto,s, 150 bestelwagens/pick-ups, 83
personenauto's en 74 overige voertuigmachines (kranen, trekkers, vorkhef, enz.).



Afdeling Milieu & Duurzaamheid Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2010 39

• aansluiting Croeselaan - Graadt van Roggenweg (2010).

Effecten
Deze maatregel kan enkele lokale stikstofdioxide knelpunten oplossen en reduceert de
concentratie fijn stof. Hiernaast zal door de aanpassingen de geluidsoverlast afnemen en
wordt de verkeersveiligheid verbeterd.

I.10 Optimaliseren goederenvervoer
Vrachtverkeer heeft een relatief grote invloed op de luchtkwaliteit. Naast milieuzonering is
er daarom nog een maatregel gericht op optimalisering van het goederenvervoer in de
stad. Deze maatregel bestaat uit:

• verschonen stadsdistributievoertuigen (I.10.1);
• verbeteren doorstroming op logistieke routes (I.10.2);
• stimuleren van het goederenvervoer over water (I.10.3);
• onderzoeken nachtdistributie schone voertuigen (I.10.4).

Effecten
Het totale effect van deze maatregel is beperkt. Op voertuigniveau is hoge reductie
mogelijk, maar het aandeel stadsdistributievoertuigen is beperkt. De maatregel is wel
goed voor het imago van stadsdistributie.

I.11 In gebruik nemen Randstadspoor
Tot 2015 staan meerdere nieuwe stations gepland, waaronder: Zuilen, Lage Weide,
Lunetten, Majella en Vaartsche Rijn. De ontwikkeling van het Randstadspoor zorgt voor
minder autoverkeer tussen Utrecht en omliggende gemeenten, maar voor extra
parkeerdruk bij de stations. Bij sommige stations zal een programma (wonen, kantoren,
voorzieningen) moeten worden ontwikkeld om aan de (door de NS) vereiste 1.000
instappers per dag te komen.

Aansluitend op Randstadspoor wordt in de gemeente Utrecht een netwerk van
vrijliggende busbanen aangelegd. Hierover zullen met hoge frequentie (HOV) bussen
rijden van en naar alle belangrijke bestemmingen (zie maatregel I.4).

Effecten
De effecten het Randstadspoor moeten worden bekeken in relatie tot andere maatregelen
om het gebruik van Openbaar Vervoer te bevorderen, zoals de aanleg van transferia en
HOV-busbanen. Dit totaalpakket kan de hoeveelheid autoverplaatsingen (of beter gezegd
de groei daarvan) binnen Utrecht aanzienlijk verminderen en heeft daarmee een
significant effect op de luchtkwaliteit.

I.12 Invoeren schonere bussen
De gemeente Utrecht wil schonere bussen op haar grondgebied. De inzet is om alle
bussen uiterlijk in 2010 te laten voldoen aan minimaal de Euro5-emissienorm. Hiernaast
gaat de gemeente Utrecht er vanuit dat bij nieuwe concessieverlening de op dat moment
best beschikbare techniek wordt vereist.

Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft het volgende voorstel gedaan:

• roetfilters op bestaande Euro2- en Euro3-bussen (uiterlijk 2008);
• zoveel mogelijk vervanging oudere bussen waarop geen roetfilter mogelijk is (uiterlijk

2008);
• versnelde aanschaf van nieuwe bussen (in concessieverlening);
• inzet schonere bussen/technieken op zwaarder belaste trajecten;
• onderzoek naar aanvullende maatregelen voor GVU-bussen die niet voor 2010 aan

de euro5-norm kunnen voldoen.
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Het verschil tussen de inzet van de gemeente Utrecht en het BRU zit met name in het feit
dat met het voorstel van het BRU voor een aanzienlijk deel van de GVU-bussen nog niet
zeker is of in 2010 voor NOx aan de Euro5-emissienorm wordt voldaan.

Het BRU heeft met Connexxion een contract gesloten waarin staat dat Connexxion in
2006 60 Euro4 bussen zal laten instromen op de hoogfrequente lijnen van en naar de
stad Utrecht. Dit houdt in dat op 90% van de door Connexxion gereden ritten Euro4
materieel ingezet zal worden. Het BRU betaalt de kosten hiervoor, vooruitlopend op
Rijkssubsidie uit eigen middelen.

Het stadsvervoerbedrijf GVU bezit nog een aanzienlijk aantal gelede bussen met Euro1
dieselmotor. Deze bussen zullen in 2006 en 2007 worden vervangen door Euro5 bussen
met roetfilter. De overblijvende Euro3 bussen zijn allemaal voorzien van een roetfilter. Er
zal worden onderzocht of deze bussen kunnen worden omgebouwd naar Euro5, of dat er
een SCR-filter (ter reductie van de NOx-emissies) kan worden aangebracht.

Effecten
Aangezien er tot kortgeleden met behoorlijk oud materieel werd gereden is het effect van
deze maatregel relatief groot, vooral op drukke busroutes. Op een knelpuntlocatie als St.
Jacobsstraat is deze maatregel doorslaggevend.

I.13 Verplaatsen touringcar terminal
Zodra het Randstadspoorstation Lage Weide gereed komt (planning 2008), legt de
gemeente Utrecht een transferium aan en 10 opstelplaatsen voor touringcars. De
touringcars zullen dan niet meer naar Utrecht Centraal Station rijden, maar naar Lage
Weide.

Effecten
Deze maatregel heeft een dubbel effect op de luchtkwaliteit. Rond Utrecht Centraal
Station verbetert de luchtkwaliteit, doordat er geen grote hoeveelheden stationair
draaiende autobussen meer staan. Hiernaast hoeven de autobussen niet meer door het
centrum naar het station te rijden, waardoor de luchtkwaliteit in het centrum eveneens
verbetert.

I.14 Mobiliteitsmanagement intensiveren t.b.v. luchtkwaliteit
De gemeente Utrecht zal haar activiteiten op het gebied van Mobiliteitsmanagement
intensiveren om de invloed van het verkeer door forensen op de luchtkwaliteit te
verminderen. Er kan daarbij worden gedacht aan:

• afspraken met bedrijven over schone (lease)auto's en minder autogebruik, door
telewerken, carpoolen, beter gebruik van transferia gecombineerd met pendeldiensten
en meer fiets- en openbaar vervoergebruik;

• locatiebeleid: intergemeentelijke afspraken over parkeernormen bedrijfsterreinen en
een regionale mobiliteitstoets, mobiliteitsmanagement als vast aandachtspunt bij alle
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen;

• stimuleren carpoolen;
• eisen ten aanzien van vervoersmanagement opnemen als toetsgrond in vergunningen

Wet Milieubeheer, o.a. voor grote evenementen (pendelbussen inzetten,
fietsenstallingen enz.).

Effecten
Het effect zal in absolute grootte beperkt zijn. Het uitstralingseffect is echter wel
belangrijk en de maatregel past in een totaalpakket om het autoverkeer in de stad Utrecht
terug te dringen. Zo is er een relatie met het gebruik van transferia.
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I.15 Communiceren over luchtkwaliteit
Bewoners en bezoekers van Utrecht kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het
verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van de gezondheidseffecten.
Deze maatregel bestaat uit verschillende onderdelen:

• communicatie over de luchtkwaliteit in Utrecht en de maatregelen die de gemeente
Utrecht en andere partijen nemen;

• een procedure en informatiecampagne voor de gemeentelijke aanpak van piekdagen
voor luchtverontreiniging (smog, PM10 en NO2);

• voorlichting over de eigen invloed die bewoners hebben op de luchtkwaliteit,
waaronder hun mobiliteitskeuzes (autodate) en bewust stookgedrag.

Op piekdagen kan de gemeente noodmaatregelen nemen, zoals het natspuiten van
straten met piekconcentraties. Hiernaast zal informatie worden gegeven om de
blootstelling aan de slechte luchtkwaliteit, vooral voor kwetsbare groepen, te
verminderen.

Door voorlichting zal worden geprobeerd om de bewoners bewust te maken van de
effecten van het stoken van kachels, haarden, BBQ, vuurkorven en tuinhaarden.

Een separaat onderdeel van deze maatregel is het stimuleren van gedeeld autogebruik,
door:

1. ruimhartiger toewijzing van autodate-parkeerplaatsen aan 'commerciële' organisaties
in betaald parkeergebieden;

2. honoreren uitgifte parkeervergunningen aan deelnemers privé initiatieven gedeeld
autogebruik (waaronder carpoolers), die niet bewoners zijn;

3. garanderen teruggave parkeervergunning, indien gedeeld autogebruik geen goed
alternatief is gebleken.

Effecten
Deze maatregel zal een beperkt direct effect hebben op de luchtkwaliteit. De
bewustwording kan echter ook een indirect effect hebben op bijvoorbeeld de keuze van
vervoermiddelen. Hiernaast is door voorlichting een positief effect op de gezondheid
mogelijk.

De maatregel stimuleert op effectieve wijze het gedeeld autogebruik en past daarmee in
een pakket van maatregelen om autogebruik terug te dringen. De maatregel draagt verder
bij aan de uitstraling van Utrecht als groene gemeente  Het directe milieueffect van de
maatregel is beperkt.

Randstedelijke platte heffing
De gemeente Utrecht heeft maar beperkte mogelijkheden om de mobiliteit te beïnvloeden,
zeker waar het gaat om de snelwegen rondom de stad. Een dergelijke beïnvloeding zou
wel kunnen komen van een vorm van beprijzing, waarmee per gereden kilometer wordt
betaald.
Het voornemen om te komen tot een landelijk systeem van beprijzing is opgenomen in de
Nota Mobiliteit, maar nog onderwerp van discussie. De G4 gaat mogelijk een pilot
uitvoeren voor een landelijke kilometerheffing.
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4.2 Het effect van plannen en maatregelen op stadsniveau

De bouwopgave van Utrecht wordt zodanig uitgevoerd dat hiervan ten opzichte van het
alternatief (elders in de regio bouwen) per saldo een positief effect is te verwachten op de
luchtkwaliteit. Hiernaast worden extra maatregelen ingezet die de luchtkwaliteit
verbeteren.

De effecten van de bouwopgave en de maatregelen uit dit Actieplan zijn voor zover
mogelijk doorgerekend. In bijlage 4 zijn de uitgangspunten voor de
luchtkwaliteitsberekeningen te vinden.

In bijlage 5 zijn de resultaten van deze berekeningen te vinden als luchtkwaliteitskaarten
voor de gemeente Utrecht. Hieronder worden enkele verkleinde versies van deze kaarten
getoond. In bijlage 3 is aangegeven welke ontwikkelingen zijn meegenomen in de
referentiesituatie (op de kaarten met in de titel "met plannen") en in de situatie waarbij de
maatregelen uit dit Actieplan worden gerealiseerd (op de kaarten met in de titel
"maatregelen").

De roze en rode tinten in de kaarten geven een overschrijding weer van grenswaarden22.

Figuur 6: Overschrijdingsdagen 50 µg/m3 PM10 in 2012 zonder en met maatregelen

In figuur 6 is het effect te zien van het maatregelpakket. Hierdoor daalt op relatief korte
termijn (2012) de concentratie fijn stof in de stad aanzienlijk. Dit leidt tot een grote
afname van het aantal knelpunten, met name in de westelijke helft van Utrecht.

Figuur 7: Overschrijdingsdagen 50 µg/m3 PM10 in 2015 en 2020 met maatregelen

In figuur 7 is te zien dat de stedelijke knelpunten voor fijn stof door de maatregelen in dit
Actieplan in 2015 vrijwel zijn opgelost. Er blijven nog slechts enkele knelpunten over, pal
naast de snelwegknooppunten, de tunnelmonden van de A2 en een klein deel van de

                                                     
22 De grenswaarden bedragen 40 µg/m3 voor het jaargemiddelde van zowel fijn stof (vanaf 2005) als
stikstofdioxide (vanaf 2010) en maximaal 35 maal overschrijding van een etmaalgemiddelde concentratie van
50 µg/m3 voor fijn stof (vanaf 2010).
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Noordelijke Ring Utrecht (NRU). Deze knelpunten verdwijnen zonder aanvullend
Rijksbeleid pas na 2020.

Figuur 8: Jaargemiddelde concentratie NO2 zonder en met maatregelen

In figuur 8 is het effect te zien van de berekende maatregelen op de jaargemiddelde
concentratie stikstofdioxide. Op relatief korte termijn (2012) neemt het aantal knelpunten
door de maatregelen al sterk af. Na 2015 is er nog een beperkt aantal binnenstedelijke
knelpunten over met betrekking tot stikstofdioxide.

De geplande bouwopgave van Utrecht en de maatregelen uit dit Actieplan hebben niet
alleen effect op de luchtkwaliteit. Er zijn ook positieve effecten te verwachten op het
gebied van leefbaarheid, geluid en doorstroming.
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Vermindering aantal knelpuntlocaties als gevolg van dit Actieplan
Er is een analyse uitgevoerd van de ontwikkeling van het aantal knelpuntlocaties bij
autonome ontwikkeling (met realisatie van ruimtelijke plannen) en bij realisatie van de
maatregelen uit dit Actieplan.
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Figuur 9: Overschrijding grenswaarden zonder en met maatregelen

In figuur 9 is duidelijk te zien dat de wegvaklengte met overschrijding van grenswaarden
aanzienlijk daalt door de maatregelen uit dit Actieplan. De overschrijdingslengte ten
gevolge van stikstofdioxide concentraties wordt grofweg gehalveerd, maar ook met
maatregelen blijven er nog een aantal hardnekkige knelpunten over.
De overschrijdingslengte ten gevolge van fijn stof concentraties bedraagt in 2010 met
maatregelen nog maar een derde van de autonome situatie. In 2020 zijn er door de
maatregelen uit dit Actieplan vrijwel geen overschrijdingen meer van de daggemiddelde
grenswaarde voor fijn stof.

In het nog op te stellen Uitvoeringsplan zal voor de resterende knelpuntlocaties worden
onderzocht welke aanvullende maatregelen er mogelijk zijn.
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4.3 De kosten voor de aanpak van luchtkwaliteit in Utrecht

Utrecht heeft reeds aanzienlijke kosten gemaakt ter beheersing en ter vermindering van
de luchtkwaliteitsproblematiek. In het kader van dit Actieplan zal een volgende, nog
grotere, investering nodig zijn om het ambitieuze maatregelpakket te kunnen realiseren.

Bij de kostenraming voor de maatregelen en de overige acties spelen vele variabelen een
rol. De kosten zijn ingeschat op basis van de beoogde uitwerking, aan de hand van
inschattingen door de betrokken beleidsmedewerkers en expert opinie door een
kostendeskundige. In tabel 5 zijn de kosten per maatregel uitgesplitst naar
investeringskosten, exploitatie-/handhavingskosten en overige kosten (zoals onderzoek
en communicatie).

Met de implementatie van alle geprioriteerde maatregelen is in totaal een bedrag gemoeid
van enkele honderden miljoenen euro's. Hiervan is tot en met 2012 een bedrag van 36,8
miljoen euro toegerekend aan het Actieplan Luchtkwaliteit.

Tabel 5: Overzicht kosten geprioriteerde maatregelen Utrecht (kosten in M€)
Geprioriteerde maatregelen
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I.1: Instellen milieuzone vrachtverkeer 0,995 0,125 0,100 1,220 0

I.2: Aanscherpen parkeerbeleid 0 0 0 0 PM

I.3: Verbeteren inzet transferia 5,570 0,500 0 6,070 82,230

I.4: Aanleggen nieuwe HOV-routes 0 0 0 0 265,385

I.5: Selectief verbeteren doorstroming Utrecht 0,335 0 0 0 0

I.6: Stimuleren fietsgebruik 7,900 0 0 4,640 3,26019

I.7: Verschonen eigen wagenpark 2,616 0 0 0,100 0

I.8: Verlenging en afzuiging tunnel Westplein 14,180 0,420 0 0 30,00019

I.9: Infrastructurele maatregelen centrumgebied 0 0 0 0 PM

I.10: Optimaliseren goederenvervoer 0,573 0 0,210 0 0,195

I.11: Randstadspoor 0 0 0 0 PM

I.12: Invoeren schonere bussen 0 0 0 0 PM

I.13: Verplaatsen touringcarterminal 0,250 0 0 0 0

I.14: Intensiveren mobiliteitsmanagement 0 0 0,100 0 0

I.15: Communiceren over luchtkwaliteit 0 0 0,475 0 0,270

subtotaal 32,419 1,045 0,885 PM

totaal 34,349 12,060 PM
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Tabel 6: Overzicht totale kosten aanpak luchtkwaliteit Utrecht (kosten in M€)
actie overige kosten

kosten maatregelen Actieplan 34,349
onderzoekskosten nieuwe maatregelen 1,000
onderzoekskosten luchtkwaliteit
(meten en rekenen – zie par. 3.3)

0,800

proceskosten (externe ondersteuning) 0,400
apparaatkosten (intern, niet regulier) 0,300

totaal 36,849
Dekking Collegeprogramma 12,060

ISV-2 4,200

Cofinanciering Rijk 2,500

Onderdekking Actieplan 18,089

De kosten om de maatregelen uit te kunnen voeren worden maar gedeeltelijk
toegerekend aan dit Actieplan. De totale kosten die in het kader van dit Actieplan moeten
worden gedekt bedragen 36,849 miljoen euro. Hiervan is in totaal 18,089 miljoen euro
niet gedekt.

Het grootste deel van de kosten voor de maatregelen wordt elders gedekt. Een
reservering van 30,0 miljoen euro aan kosten voor de verlenging van de Westpleintunnel
is echter niet toegerekend aan het Actieplan, maar ook nog niet elders gedekt. Deze
maatregel wordt echter samen met de afzuiging en filtering
cruciaal geacht met betrekking tot de (her-)ontwikkeling van het Stationsgebied.

Het totale bedrag aan ongedekte kosten bedraagt hiermee ruim 48 miljoen euro.

Deze kosten kunnen niet alleen door de gemeente Utrecht worden gedragen. Utrecht ziet
dit Actieplan nadrukkelijk als onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit. Dit is alleen te realiseren met een relevante financiële bijdrage vanuit de
Rijksoverheid.

De kosten hebben betrekking op de periode 2006-2012. Een deel hiervan zal worden
besteed tijdens de periode 2006-2007. Het gaat daarbij onder andere om:

• instellen milieuzone vrachtverkeer;
• de kosten voor het transferium Westraven;
• een deel van de kosten voor het optimaliseren van goederenvervoer;
• de kosten voor het stimuleren van gedeeld autogebruik;
• onderzoekskosten nieuwe maatregelen en luchtkwaliteit (meetnet en rekenmodel);
• proces- en apparaatkosten.

De maatregelen en kosten voor 2006-2007 hebben een omvang van ruim 5 miljoen euro,
zoals weergegeven in tabel 7.
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Tabel 7: Overzicht kosten aanpak luchtkwaliteit Utrecht 2006-2007 (kosten in M€)
Maatregelkosten 2006-2007 investerings-

kosten
exploitatie en

handhaving
overige kosten

I.1: Instellen milieuzone vrachtverkeer 0,995 0,025 0,100

I.3: Verbeteren inzet transferia 1,142 0,500 0

I.7: Verschonen eigen wagenpark 0,742 0 0

I.10: Optimaliseren goederenvervoer 0 0 0,165

I.14: Intensiveren mobiliteitsmanagement 0 0 0,100

I.15: Stimuleren gedeeld autogebruik 0 0 0

onderzoekskosten nieuwe maatregelen 0 0 0,400

onderzoekskosten luchtkwaliteit
(meetnet en rekenmodel)

0 0 0,500

proces- en apparaatkosten 0 0 0,400

subtotaal 2,879 0,525 1,665
totaal 5,069
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5. VERVOLGPROCES: REALISATIE AMBITIEUZE DOELEN

Dit Actieplan nadert haar voltooiing. Utrecht is druk doende met het uitwerken van de
geselecteerde maatregelen en streeft naar besluitvorming in september 2006.

De komende maanden zal met name aandacht worden besteed aan het opstellen van een
Uitvoeringsprogramma. Daarin zal per maatregel een plan van aanpak worden
opgenomen met een overzicht van activiteiten, een planning en een nauwkeurige
kostencalculatie.

De komende maanden zal duidelijk worden op welke wijze dit Actieplan in het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit kan worden opgenomen. Hiertoe zal dit
Actieplan worden afgestemd met de provincie Utrecht.



Afdeling Milieu & Duurzaamheid Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2010 49



Afdeling Milieu & Duurzaamheid Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2010 50

Bijlage 1:  Kostenraming maatregelen Actieplan Luchtkwaliteit

Economisch perspectief Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht
De maatregelen in dit Actieplan hebben op meerdere manieren een economisch effect.

Allereerst wordt door de maatregelen "milieugebruiksruimte" (een positief saldo23)
gecreëerd waarmee ruimtelijke plannen kunnen worden gerealiseerd, die de luchtkwaliteit
verslechteren en zonder maatregelen niet zouden kunnen worden gerealiseerd. In die zin
is het economisch effect van de maatregelen onmiskenbaar positief.

De overige economische effecten zijn binnen het korte tijdsbestek waarin dit Actieplan
dient te worden gerealiseerd niet per maatregel in beeld te brengen. Een groot deel van
de maatregelen zal op stedelijk niveau geen significant economisch effect kennen. In het
huidige stadium is er voor gekozen deze economische scope en vraagstelling uit te
werken op basis waarvan in de volgende fase een onderzoek kan worden uitgezet naar
deze economische effecten.

Economische scope
Het onderzoek naar de economische effecten van de maatregelen uit het actieplan
luchtkwaliteit Utrecht zal zich richten op de effecten op stedelijk niveau, met een nadruk
op de invloed voor de detailhandel en het bedrijfsleven. De verschillende maatregelen
beïnvloeden elkaar, derhalve worden de economische effecten in het kader van het
totaalpakket bezien. Hierbij zal de focus liggen op de effecten/invloeden van het instellen
van de milieuzone, de bereikbaarheid en het parkeren.

In andere grote steden worden soortgelijke maatregelen genomen. Hierdoor kunnen
effecten op het stedelijke niveau, landelijk een andere context krijgen met betrekking tot
de economisch concurentiekracht. Derhalve zal er een relatie moeten worden gelegd met
de maatregelen/ontwikkelingen in de andere steden. Wellicht is zelfs een gezamenlijk
onderzoek binnen VNG- of G4-verband naar de economisch effecten wenselijk.

Abstractieniveau
Het “exact” in beeld brengen van stedelijke economische effecten vergt een zeer complex
economisch model met veel data en achtergrondinformatie. Gezien het feit dat een
dergelijk model niet voorhanden is, zal het economische effecten onderzoek niet anders
dan globaal van aard kunnen zijn. Op basis van aannamen en ervaringen kan een
inschatting wordt gemaakt van de orde grote van de economische effecten. Dit zal vooral
worden aangegeven in kwalitatieve beschrijvingen en waar mogelijk geïllustreerd met een
kwantitatieve vertaling.

Met deze aanvullende economische inzichten kan dan een bewuste keuze worden
gemaakt ten aanzien van de uitvoering van het maatregelen pakket.

                                                     
23 saldering conform het huidige Besluit luchtkwaliteit of in het Nationale
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) als onderdeel van de nieuw voorgestelde
Wet luchtkwaliteit.
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Bijlage 2:  Verantwoording niet opgenomen maatregelen

In deze versie van het Actieplan zijn verschillende wijzigingen aangebracht ten opzichte
van het eerste Ontwerp Actieplan (februari 2006). Er zijn maatregelen bijgekomen,
samengevoegd en nader uitgewerkt. Daarnaast is een beperkt aantal maatregelen niet
langer in het Actieplan opgenomen. De verantwoording hiervoor is te vinden in tabel 8.

Tabel 8: Overzicht vervallen maatregelen t.o.v. Ontwerp Actieplan februari 2006-04-28

Oorspr.
nr.

Maatregel Waarom vervallen?

I.8 Nathouden knelpuntlocaties

Naar aanleiding van literatuuronderzoek en
op basis van de resultaten van
praktijkproeven in Duitsland bestaan er
grote twijfels over het effect en een haalbare
uitvoeringsvorm van deze maatregel.
Bovendien is de kosteneffectiviteit
waarschijnlijk minder goed dan aanvankelijk
gedacht werd.

I.10

Optimaliseren goederenvervoer,
onderdeel "concentreren op
logistieke routes"

Onderzoek heeft uitgewezen dat deze
maatregel een negatief effect heeft op de
luchtkwaliteit, juist vanwege de concentratie.

II.4 Herbestemmen of slopen

Dit is eerder een uiterste consequentie,
wanneer maatregelen te weinig effect blijken
te hebben. Deze actie zal worden
meegenomen in het Uitvoeringsplan.

II.11 Verlagen snelheden Ring Utrecht

Dit is een Rijksmaatregel. Bovendien is het
sterk de vraag of het netto effect op
luchtkwaliteit positief is.

II.14
Ontwikkelen nieuwe OV-
knooppunten buiten OV-Terminal

Deze maatregel kan vermoedelijk slechts
worden uitgevoerd na de looptijd van het
Actieplan, maar in ieder geval na
totstandkoming RandstadSpoor. De
haalbaarheid en effectiviteit op korte termijn
wordt beperkt geacht.

II.16 Vermijden bouwstof

Bouwstof bestaat grotendeels uit grof stof
en slechts in zeer beperkte mate uit PM10.
Het vermijden van bouwstof vormt een
onderdeel van projecten en wordt met name
gedaan vanwege arbeidsomstandigheden
en het leefklimaat.

II.17
Alleen schone taxi's toestaan op
busbaan

Bestelbusjes, waaronder taxibusjes zitten al
in maatregel I.1 (milieuzonering). Effect
resterende taxi's is klein en
uitvoerbaarheid/handhaving van deze
maatregel is bijzonder lastig. Wel wordt
gewerkt aan uitbreiding van het taxi-
convenant, waarbij luchtkwaliteit een rol zal
spelen.

III.4
Optimaliseren OV-Terminal op
luchtkwaliteit

Er valt weinig meer te wijzigen aan het
ontwerp van de OV-Terminal en de
daadwerkelijke luchtactie is marginaal.

III.6 Stimuleren carpoolplaatsen regio

Deze maatregel lijkt niet zinvol te
operationaliseren voor gemeente, zou
kunnen worden opgepakt als onderdeel van
mobiliteitsmanagement.
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Oorspr.
nr.

Maatregel Waarom vervallen?

III.7 Eisen aan bouwverkeer
Deze maatregel wordt niet apart opgevoerd,
maar vormt wel een onderdeel van het USP.
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Bijlage 3:  Invulling toekomstscenario's (luchtkwaliteitskaarten)

Om de luchtkwaliteit in de toekomst te kunnen bepalen wordt er gebruik gemaakt van
zogenaamde toekomstscenario's. Dit zijn mogelijke situaties in de toekomst, waarin
variabelen worden beschreven die van invloed zijn op de luchtkwaliteit.
Om het effect van maatregelen te kunnen bepalen zijn minimaal twee toekomstscenario's
nodig: een autonome ontwikkeling en een toekomstsituatie waarbij nieuwe ontwikkelingen
of maatregelen worden gerealiseerd.

In dit Actieplan is voor de berekening van de luchtkwaliteit (gepresenteerd als
luchtkwaliteitskaarten voor 2010, 2012, 2015 en 2020) gebruik gemaakt van twee
toekomstscenario's:

1. In het eerste scenario worden alle ruimtelijke plannen (zgn. 'in betekenende mate
projecten') van Utrecht uitgevoerd zonder bijbehorende maatregelen om de
luchtkwaliteit te verbeteren. Dit wordt voor Utrecht gezien als de autonome situatie.

2. In het tweede scenario wordt dit Actieplan volledig uitgevoerd en worden dus
maatregelen getroffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het gaat hierbij uitsluitend
om maatregelen waarover na 1 januari 2005 is besloten.

Voor beide toekomstscenario's wordt uitgegaan van de realisatie van alle ruimtelijke
plannen, zoals de Majelleknoop en de fly-over 24 Oktoberplein vóór 2010. De verschillen
voor de verschillende scenario's tussen toekomst en autonoom zijn hieronder vermeld.

2010 (en 2012) met plannen, zonder maatregelen (autonoom)
• geen reconstructie Europalaan/van Zijstweg
• geen autobereikbaarheid Graadt van Roggenweg/Croeselaan
• geen gelijkvloerse kruising Overste den Oudelaan

• beperkte vulling stationsgebied
• wel vulling Leidsche rijn
• geen uitvoering Leidsche Rijn centrum

2010 (en 2012) met plannen en maatregelen
• wel reconstructie Europalaan/van Zijstweg
• geen autobereikbaarheid Graadt van Roggenweg/Croeselaan
• wel gelijkvloerse kruising Overste den Oudenlaan

• beperkte vulling stationsgebied
• wel vulling Leidsche rijn
• geen uitvoering Leidsche Rijn centrum

2012 met plannen, zonder maatregelen
• verplaatsing en overkapping A2 gerealiseerd
• geen Westpleintunnel

2012 met plannen en maatregelen
• verplaatsing en overkapping A2 gerealiseerd
• wel Westpleintunnel met afzuiging en filtering

2015 (en 2020) met plannen, zonder maatregelen (autonoom)
• geen reconstructie Europalaan/van Zijstweg
• geen autobereikbaarheid Graadt van Roggenweg/Croeselaan
• geen gelijkvloerse kruising Overste den Oudenlaan

• wel vulling stationsgebied
• wel vulling Leidsche rijn
• wel uitvoering Leidsche Rijn centrum
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• autonome groei verkeer

2015 (en 2020) met plannen en maatregelen
• wel reconstructie Europalaan/van Zijstweg
• wel autobereikbaarheid Graadt van Roggenweg/Croeselaan
• wel gelijkvloerse kruising Overste den Oudenlaan

• wel vulling stationsgebied
• wel vulling Leidsche rijn
• wel uitvoering Leidsche Rijn centrum
• autonome groei verkeer
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Bijlage 4:  Uitgangspunten berekeningen luchtkwaliteit

Proces en rolverdeling berekeningen luchtkwaliteit
Het berekenen van de luchtkwaliteit is een proces dat bestaat uit verschillende stappen,
waarbij verschillende partijen zijn betrokken, die gebruik maken van verschillende
modellen en waarbij vele keuzes moeten worden gemaakt. Bij de berekeningen voor dit
Actieplan is het volgende proces gehanteerd:

I. bepalen toetsjaren waarvoor de luchtkwaliteit moet worden berekend (door
gemeente Utrecht);

II. bepalen maatregelen waarvan de verkeerseffecten of de directe effecten op de
luchtkwaliteit kunnen worden berekend (door gemeente Utrecht);

III. bepalen verkeersintensiteiten op de Ring rond Utrecht (door Rijkswaterstaat);
IV. berekenen verkeersintensiteiten op binnenstedelijke wegen (door gemeente

Utrecht);
V. berekenen achtergrondconcentratie in de gemeente Utrecht zonder dubbeltelling

van de snelwegbijdrage (door TNO, ondersteund door DHV);
VI. berekenen bijdrage van verkeer op de Ring rond Utrecht (zowel snelwegen als

NRU) op de luchtkwaliteit in de Stad (door DHV);
VII. berekenen bijdrage van verkeer op binnenstedelijke wegen (door gemeente

Utrecht);
VIII. aanleveren ondergronden voor topografische kaarten (door gemeente Utrecht);
IX. omzetten berekeningsresultaten in luchtkwaliteitskaarten (door DHV).

De berekeningen van de luchtkwaliteit ten behoeve van dit Actieplan zijn zoveel mogelijk
uitgevoerd conform de vereisten bij toetsingen aan het Besluit luchtkwaliteit 2005.

I. Bepalen toetsjaren luchtkwaliteit voor Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht
De berekeningen zijn uitgevoerd voor 5 verschillende jaren:

• 2004 (gelijk aan situatie 1 januari 2005, de referentie voor dit Actieplan);
• 2010 (jaar waarop grenswaarde NO2 in werking treedt);
• 2012 (einddatum Actieplan);
• 2015 (periode van ongeveer 10 jaar na implementatie van de eerste

maatregelen);
• 2020 (maximale effecttermijn voor Actieplannen, zoals overeengekomen met het

ministerie van VROM).

Voor elk van deze jaren zijn de jaargemiddelde concentraties fijn stof en stikstofdioxide
bepaald, en het jaarlijkse aantal overschrijdingen van de etmaalgemiddelde grenswaarde.

II. Bepalen maatregelen waarvan effecten kunnen worden berekend
In het kader van dit Actieplan zijn voor 7 van de 15 maatregelen de effecten op de
luchtkwaliteit bepaald. Voor de overige maatregelen was dit niet mogelijk vanwege het feit
dat:

• de effecten op de automobiliteit voor verschillende maatregelen ter stimulering
van alternatief vervoer niet met het Utrechtse verkeersmodel konden worden
bepaald (I.4 "Aanleggen nieuwe HOV-routes", I.6 "Stimuleren fietsgebruik", I.11
"Randstadspoor");

• voor sommige maatregelen de verkeerseffecten niet bekend zijn (I.10
"Optimaliseren goederenvervoer", I.14 "Intensiveren mobiliteitsmanagement", I.15
"Communiceren over luchtkwaliteit & stimuleren gedeeld autogebruik");

• voor sommige maatregelen de effecten op de luchtkwaliteit zeer klein en/of zeer
lokaal zijn (I.7 "Verschonen eigen wagenpark", I.13 "Verplaatsen
touringcarterminal").
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De uitgangspunten voor de doorrekening van de effecten van de overige 7 maatregelen
worden verder in deze bijlage per maatregel toegelicht.

III. Bepalen verkeersintensiteiten op de Ring rond Utrecht
De verkeersintensiteiten op de Ring voor 2005, 2010 en 2020 rond Utrecht zijn in mei
2006 aangeleverd door Rijkswaterstaat directie Utrecht, waarbij moet worden
aangetekend dat deze cijfers slechts indicatief zijn en er oktober 2006 betere cijfers
worden verwacht.
De verkeersintensiteiten in de jaren 2012 en 2015 zijn geïnterpoleerd op basis van de
intensiteiten in 2010 en 2020.

IV. Berekenen verkeersintensiteiten op binnenstedelijke wegen
De mobiliteitseffecten zijn berekend met behulp van het verkeersmodel van de gemeente
Utrecht (versie 1.31).

V. Corrigeren dubbeltelling invloed snelwegen op achtergrondconcentratie
De achtergrondconcentraties die door het MNP worden geleverd hebben een beperkte
resolutie (5 bij 5 kilometer grid) en bevatten de invloed van snelwegen, die over de
oppervlakte van 5 bij 5 kilometer is uitgesmeerd.
Indien de lokale bijdrage van een snelweg wordt opgeteld bij de achtergrondconcentraties
van het MNP, dan kan de afstandsafhankelijke invloed van een snelweg veel fijnmaziger
worden bepaald, maar is er wel sprake van een dubbeltelling van deze snelwegbijdrage.
Voor fijn stof blijkt deze dubbeltelling klein, maar voor stikstofdioxide is dit aanzienlijk.
TNO heeft daarom in opdracht van de gemeente Utrecht een zogenaamde
dubbeltellingscorrectie uitgevoerd voor stikstofdioxide. Hiertoe is de verkeersbijdrage van
de snelwegen rond Utrecht uit de achtergrondconcentraties van het MNP gehaald.

TNO heeft bij de berekeningen van de stikstofdioxide concentraties en stikstofdioxide
emissies gebruik gemaakt van het "Referentie Scenario" (RS), zoals dat in maart 2006
door het RIVM is gepubliceerd. De berekeningen van de grootschalige achtergrond zijn
uitgevoerd met het OPS-model van het RIVM. TNO heeft vervolgens met Pluim Snelweg
versie 1.0 detailberekeningen (100 bij 100 meter grid) uitgevoerd van de snelwegbijdrage.
Hierdoor is een gedetailleerdere (afstandsafhankelijke) concentratieberekening
verkregen, waarbij de bijdrage van het snelwegverkeer toch slechts één keer is
meegenomen.

De correctie voor dubbeltelling is door TNO uitgevoerd voor de jaren 2005, 2010 en 2020.
De achtergrondconcentraties voor 2015 zijn hiervan afgeleid op basis van de verhouding
tussen de MNP-achtergronden voor 2010, 2015 en 2020.

In overleg met het Milieu Natuur Planbureau heeft TNO de berekende correctie voor 2005
slechts voor 50% toegepast, aangezien de concentraties voor dat jaar al in enige mate
zijn gefit aan metingen door het RIVM. Voor de jaren 2010 en 2020 zijn de berekende
correcties wel volledig toegepast.

De resultaten voor 2005 zijn door DHV bewerkt tot nieuwe achtergrondconcentraties voor
2004. Hiertoe is voor 2005 het verschil bepaald tussen de berekende totale
achtergronden mét en zonder correctie voor de dubbeltelling. Dit verschil is vervolgens
toegepast als correctie op de stikstofdioxide en ozon concentraties in 2004.

VI. Berekenen bijdrage van verkeer op de Ring rond Utrecht
DHV heeft zowel voor de snelwegen rond Utrecht als voor de NRU het
afstandsafhankelijke verloop van de concentraties stikstofdioxide en fijn stof bepaald.
DHV heeft hiervoor gebruik gemaakt van het TNO-verspreidingsmodel Pluim Snelweg.
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VII. Berekenen bijdrage van verkeer op binnenstedelijke wegen
De gemeente Utrecht heeft voor de binnenstedelijke wegen berekeningen uitgevoerd met
CAR II versie 5.0, in spreadsheets met een aantal lokale verfijningen, stand van zaken
augustus 2006. Voor de toekomstjaren is gebruik gemaakt van het ReferentieScenario uit
CAR (inclusief Prinsjesdagpakket).

VIII. Aanleveren ondergronden voor topografische kaarten
De gemeente Utrecht heeft GIS-ondergronden aangeleverd aan DHV, met daarop de
actuele stand van de bebouwing en de wegen. Deze ondergronden zijn voor de
toekomstjaren slechts in een beperkt aantal gevallen aangepast op de plannen die in het
betreffende toekomstjaar gerealiseerd zouden moeten zijn. Zo is de verlegging van de A2
na 2012 bijvoorbeeld wel weergegeven, maar NOUW2 niet.

IX. Omzetten berekeningsresultaten in luchtkwaliteitskaarten
DHV heeft op basis van de uitkomsten uit stap V tot en met VIII luchtkwaliteitskaarten
samengesteld, waarop door middel van een kleurcodering te zien is waar grenswaarden
worden overschreden. Een beperking hierbij is dat er in dit stadium geen
cumulatieberekeningen konden worden uitgevoerd voor locaties met in de directe
omgeving zowel binnenstedelijke wegen als snelwegen. Op dergelijke locaties geven de
luchtkwaliteitskaarten een onvolledig beeld van de werkelijke luchtkwaliteit.

Uitgangspunten berekening effecten maatregel I.1
(instellen milieuzone voor vrachtverkeer)
Voor de maatregel milieuzone is het uitgangspunt één milieuzone. Het positieve effect
geldt voor een deel ook voor het verkeer op de toegangswegen.
Er zijn vier verschillende milieuzones berekend: de hele stad, stadszone (binnen en incl.
de stedelijke verdeelring), centrumzone en centrumzone exclusief toegangen Jaarbeurs.
De bandbreedte van de effecten is voor alle varianten hetzelfde. De verschillen zitten in
het aantal getroffen wegvakken. Voor alle milieuzones is een schatting gemaakt van de
mate waarin de aan-en afvoerroutes buiten de milieuzone worden getroffen.

Het maatregelenpakket bevat de stadszone: dit is het gebied binnen de stedelijke
verdeelring (inclusief deze ring, maar exclusief Brailledreef i.v.m. winkelcentrum
Overvecht).
Voor alle milieuzones is een schatting gemaakt van de mate waarin de aan-en
afvoerroutes buiten de milieuzone worden getroffen.

De emissie-reductie is afgeleid uit grafieken van VROM:

2010   NOx  0,68/0,84 PM10  0,2/0,75
2012   NOx  0,55/0,74 PM10  0,18/0,59
2015   NOx  0,37/0,61 PM10  0,15/0,47
2020   NOx  0,33/0,48 PM10  0,15/0,35

Uitgangspunten berekening effecten maatregel I.2
(aanscherpen parkeerbeleid)

De effecten voor 2015 zijn met een verkeersmodel berekend en voor 2010 zijn de
effecten ingeschat.

tarief 2015  1998 (2005)   toename tussen 1998 en 2015 2010 toename tussen 1998 - 2010

Binnenstad 5,01 2,27 (2,58) 121 % 4,32   84 % (- 37% t.o.v. 2015) 

1e schil 3.34 0,91 (1,03) 267 % 2,88 216 % (- 51% t.o.v. 2015) 

Een kaartje met de begrenzing van deze gebieden is beschikbaar.
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Volgens de modelberekeningen bedraagt het effect van de hogere parkeertarieven (3%/jr)
tussen 1998 (=ca. 2005) en 2015 op het cordon rond de Binnenstad + 1e schil 5% minder
verkeer (vooral door de tariefsverhoging van 267% in de 1e schil). Voor de nog hogere
tarieven (5%/jr.) is het effect nog eens 3% minder verkeer bovenop de 5%.

Gezien het bovenstaande wordt verwacht dat er tussen 2010 en 2015 niet zo heel veel
effect meer optreedt (het grootste deel van de 5% zal zijn opgetreden). De grootste
toename vindt plaats tussen 1998 (=2005) en 2010 [216% 1e schil) en tussen 2010 en
2015 neemt het effect nog met eens 51% toe.
Aanname: tussen 1998 (= 2005) en 2010 treedt ongeveer 75% van het effect op (= ca.
3,5%). Tussen 2010 en 2015 treedt de andere 1,5% op.

Uitgangspunten berekening effecten maatregel I.3
(verbeteren inzet transferia)

Een geoptimaliseerde benutting (tussen minimum en maximum pakket) leidt tot het
volgende gebruik (het aantal vervoersbewegingen is twee keer zo groot).

2010 2015 2020
Lage Weide 370 1000 1670
Uithof 400 700 800
Hooggelegen 400 800 1000
Westraven 600 700 795

Lage Weide: in 2010/15 minder over M.L. Kinglaan - Weg der VN - Graadt van
Roggenweg (deze route is in 2010 sneller dan Nouw 1 en 2 - Vleutenseweg);
De Uithof: minder over A28 - Waterlinieweg - Rubenslaan - Venuslaan en dan
Stationsgebied-west = Vondellaan - Croeselaan en Stationsgebied oost is dosering
Catharijnesingel (toch ondanks de weerstand of route Ring Utrecht A27 - A12 en via
Europalaan naar Stationsgebied West en oost; ik kies voor toch);
Westraven: Europalaan - van Zijstweg (Stationsgebied-west) of Overste den Oudenlaan -
Graadt van Roggenweg (Stationsgebied-oost);
Hooggelegen: M.L. Kinglaan - Weg der VN en dan Graadt van Roggenweg
(Stationsgebied-Oost) en Overste den Oudenlaan (Stationsgebied-west);
Veemarkt (indien nog aanwezig in 2010?): Biltse rading - K. de Jongweg - Oudenoord en
Stationsgebied-Oost en -West;
Galgenwaard: functioneert nog maar nauwelijks (uitgangspunt zaterdag winkelexpress
20 gratis plaatsen).

Uitgangspunten berekening effecten maatregel I.5
(selectief verbeteren doorstroming, inclusief dosering)

De verbetering van de doorstroming door diverse infra-maatregelen, zoals
herstructurering Majellaknoop en fly-over 24 oktoberplein zit zowel in de toekomstige als
in de autonome situatie.
De groene golf Marnixlaan en Th. Kempesweg is reeds in voorjaar 2005 uitgevoerd, niet
expliciet met het oog op luchtkwaliteit.

Uit twee selected links voor de Weerdsingel en de Daalsetunnel volgt dat er weinig
doorgaand verkeer op deze wegvakken zit. Met dosering kunnen we dus alleen de
doorstroming op de Weerdsingel en andere wegvakken verbeteren. De hoeveelheid
verkeer kan alleen met parkeermaatregelen worden beperkt.
De dosering ten behoeve van de doorstroming op de Weerdsingel bestaat uit de volgende
onderdelen. Er komen doseerlichten (richting Weerdsingel) op de Kardinaal de Jongweg
(voor Allende plein) en op de Oudenoord (tussen Kaatstraat en Van Mollemstraat) en
doseerlichten (richting Weerdsingel) op de Weg der Verenigde Naties (voor de Overste
den Oudenlaan). Dat betekent stagnatie op de wegvakken voor de doseerlichten:
wegvakken Kard. de Jongweg (tot Tripkade), wegvakken Oudenoord (tussen Kaatstraat
en Van Mollemstraat) en wegvakken Weg der Verenigde Naties (tussen de Overste den
Oudenlaan en het 24 oktoberplein).
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Er komt een groene golf (richting ZW/ snelheid Vc) na het doseerlicht op de Kard. de
Jongweg tot en met de Van Mollemstraat en verder na het doseerlicht op de Oudenoord
tot het 24 oktoberplein. Richting NO komt een groene golf na het doseerlicht op de Weg
der Verenigde Naties tot de Daalsetunnel (spoor). Op de Daalsetunnel (spoor tot
Paardenveld) treedt stagnatie op (behalve voor verkeer dat rechtsaf gaat).

Uitgangspunten berekening effecten maatregel I.8
(afzuiging en filtering tunnel Westplein)

Vanaf 2012 is gerekend met een geoptimaliseerde tunnel. Dat houdt in: geen lokale
verkeersemissies op het Westplein vak 1 en 2.

Uitgangspunten berekening effecten maatregel I.9
(infrastructurele maatregelen centrumgebied)

De effecten van drie maatregelen zijn met het verkeersmodel bepaald.

In 2010:
• wel reconstructie Europalaan/van Zijstweg
• geen autobereikbaarheid Graadt van Roggenweg/Croeselaan
• wel gelijkvloerse kruising Overste den Oudenlaan

In 2015 (en 2020):
• wel reconstructie Europalaan/van Zijstweg
• wel autobereikbaarheid Graadt van Roggenweg/Croeselaan
• wel gelijkvloerse kruising Overste den Oudenlaan

Uitgangspunten berekening effecten maatregel I.12
(invoeren schonere bussen)

Het autonome scenario (zonder maatregelen) wijkt af van de RIVM-emissiefactoren.
De busemissies in 2004 en in de toekomst zijn bepaald op basis van de samenstelling
van het lokale wagenpark en de geplande vervanging. Voor 2004 wordt voor lijnen met
80% stadsbussen en 20% streekbussen gerekend met 8,86 g/km NOx en 0,3 g/km PM10.
Voor lijnen met 20% stadsbussen en 80% streekbussen wordt gerekend met 9,72 g/km
NOx en 0,33 g/km PM10.
In 2004 is een flinke sprong voorwaarts gemaakt en dit betekent dat de busemissies tot
2010 (zonder maatregelen) ongeveer hetzelfde blijven. In 2015 zijn alle Euro1 bussen
vervangen. Dat resulteert voor lijnen met 80% stadsbussen en 20% streekbussen in 6,63
g/km NOx en 0,134 g/km PM10. Voor lijnen met 20% stadsbussen en 80% streekbussen
komt dat neer op 8,09 g/km NOx en 0,217 g/km PM10. En in 2020 zitten we op het niveau
van de RIVM-emissiefactoren.

In het maatregelenpakket is uitgegaan van de inzet van de gemeente, namelijk Euro 5 in
2010 (en in 2015 en 2020), voor zowel stadsbussen als streekbussen. Dat leidt tot de
volgende emissiefactoren:
3,2 g/km NOx en 0,07 g/km PM10. Omdat er nog geen gegevens zijn van Euro6 en verder
worden deze emissiefactoren ook voor 2015 en 2020 gebruikt.

Daarnaast is er een voorstel van het BRU dat uitgaat van Euro5 in 2010 voor de
streekbussen en een combinatie van Euro3 en Euro4 (met roet- en NOx-filter) en Euro5
voor het GVU in 2010. Dit scenario pakt in 2010 voor NO2 minder goed uit, maar zal naar
verwachting in 2015 ongeveer gelijk zijn aan Euro 5.
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Bijlage 5:  Kaarten luchtkwaliteit Utrecht

In deze bijlage zijn de volgende luchtkwaliteitskaarten te vinden:

1. 2004 NO2 jaargemiddelde
2. 2004 PM10 jaargemiddelde
3. 2004 PM10 daggemiddelde

4. 2010 NO2 jaargemiddelde met plannen
5. 2012 NO2 jaargemiddelde met plannen
6. 2020 NO2 jaargemiddelde met plannen
7. 2010 NO2 jaargemiddelde met plannen en maatregelen
8. 2012 NO2 jaargemiddelde met plannen en maatregelen
9. 2015 NO2 jaargemiddelde met plannen en maatregelen
10. 2020 NO2 jaargemiddelde met plannen en maatregelen

11. 2012 PM10 jaargemiddelde met plannen
12. 2020 PM10 jaargemiddelde met plannen
13. 2012 PM10 jaargemiddelde met plannen en maatregelen
14. 2020 PM10 jaargemiddelde met plannen en maatregelen

15. 2010 PM10 daggemiddelde met plannen
16. 2012 PM10 daggemiddelde met plannen
17. 2020 PM10 daggemiddelde met plannen
18. 2010 PM10 daggemiddelde met plannen en maatregelen
19. 2012 PM10 daggemiddelde met plannen en maatregelen
20. 2015 PM10 daggemiddelde met plannen en maatregelen
21. 2020 PM10 daggemiddelde met plannen en maatregelen




