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1.

INLEIDING
Deze rapportage bevat de toelichting en onderbouwing van het Actieplan Luchtkwaliteit
Utrecht (ALU). We gaan nader in op de uitkomsten van het onderzoek dat heeft
plaatsgevonden naar maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. We geven aan welke
projecten in betekenende mate bijdragen aan verslechtering van de luchtkwaliteit en welke
maatregelen we nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren en te zorgen dat Utrecht in
2011 respectievelijk 2015 voldoet aan de wettelijke normen voor fijn stof en
stikstofdioxide. Deze maatregelen worden ingebracht in het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). In deze rapportage wordt niet ingegaan
op de maatregelen uit het ALU, die vooral gericht zijn op verbetering van de
bereikbaarheid en op de maatregelen die pas na 2015 uitgevoerd worden. De uitkomsten
van de studie naar een structurele verbetering van de verkeerssituatie in Utrecht West
komen dus ook niet aan de orde.

1.1

Het NSL
Het ALU is een actieplan in de zin van art. 5.9 Wet milieubeheer (‘Wet luchtkwaliteit’). Het
ALU is opgenomen in het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht
(RSLU) 1. In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2 zijn alle

programma’s en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren geïntegreerd. Het NSL is
opgebouwd uit de regionale programma’s, waaronder het RSLU, en de maatregelen die het
rijk neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren. De Minister van VROM is verantwoordelijk
voor de uitvoering van het NSL.
1.2

De problematiek
Een goede luchtkwaliteit is van groot belang voor de gezondheid. Hoe meer
verontreiniging er in de lucht aanwezig is, hoe groter de kans is dat mensen
gezondheidsklachten krijgen. In de ’Wet luchtkwaliteit’ 3 is de gewenste luchtkwaliteit
vastgelegd in normen. Voor de Utrechtse luchtkwaliteitproblematiek zijn vooral de normen
voor fijn stof en stikstofdioxide van belang. Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen
decennia verbeterd is, voldoet Utrecht op dit moment (anno 2009) niet overal aan de
gestelde normen.
In het gemeentelijk Luchtkwaliteitsplan 2002–2010 en het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht
2006–2012 heeft de gemeente Utrecht een groot aantal maatregelen genomen om de
luchtkwaliteit te verbeteren 4. Voorbeelden zijn het instellen van een milieuzone voor
vrachtwagens, de aanschaf van ‘schone’ bussen (concessiehouder BRU), verhoging van
parkeertarieven, verbetering van de doorstroming van auto’s en het vergroenen van het
gemeentelijk wagenpark. Deze maatregelen leiden er toe dat in het grootste deel van de
stad wordt voldaan aan de normen voor fijn stof (2011) en stikstofdioxide (2015). Zonder
aanvullende maatregelen zal er echter op een aantal plaatsen in 2015 nog steeds sprake
zijn van overschrijding van de normen.
Het gaat hierbij om de volgende wegen:
– Oudenoord
– Weerdsingel
– Catharijnebaan (nieuwe situatie)
– Onderdoorgang Catharijnebaan
– Catharijnesingel
– Noordelijke tunnelmond Westpleintunnel
– Zuidelijke tunnelmond Stadsbaantunnel
– Albert Schweitzerdreef.
1 RSLU, vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht op 15 april 2008
2 Het NSL is in werking getreden op 1 augustus 2009

3 Titel 5.2 van de Wet milieubeheer, 15 november 2007 (Stb. 2007, 434)
4 Daarbij geldt voor sommige van de luchtkwaliteitsmaatregelen uit het Actieplan Luchtkwaliteit
Utrecht 2006–2012, met name voor de milieuzonering en de zogenaamde ‘schone bussen’, dat deze
dienen als salderingsmaatregel (‘compensatiemaatregel’) voor de ontwikkeling van het
Stationsgebied.
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De overschrijdingen op genoemde wegen vormen de zogenaamde restopgave. Het
oplossen van de restopgave is noodzakelijk om te voldoen aan de normen en om voor de
toekomst van de stad noodzakelijke ontwikkelingen als het Stationsgebied te kunnen
uitvoeren. Maar bovenal is het oplossen van de restopgave van belang, omdat een slechte
luchtkwaliteit een serieus risico vormt voor de volksgezondheid. Vooral voor ouderen,
kinderen en mensen met luchtwegaandoeningen vormt een slechte luchtkwaliteit een risico
voor de gezondheid. Een structurele overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen is
daarom niet acceptabel. Verbetering van de luchtkwaliteit is noodzakelijk voor een
gezonde leefomgeving.
De belangrijkste bron voor fijn stof en stikstofdioxide in de Utrechtse lucht is het
autoverkeer. Datzelfde autoverkeer geeft ook problemen voor de bereikbaarheid van de
stad. Zonder aanvullende maatregelen neemt het autogebruik in de periode 2005-2020
toe met 30% (gemiddeld 2% per jaar) en dreigt de luchtkwaliteit verder te verslechteren.
Ook vormt de groei van het autoverkeer een bedreiging voor de gewenste groei van de
stad en de economische ontwikkeling. Een toename van het autoverkeer van zo'n 30% leidt
er namelijk toe dat op de snelwegen en op het stedelijk wegennet steeds meer auto’s
zullen rijden, terwijl daar geen ruimte voor is. Hierdoor ontstaat steeds meer druk op de
bereikbaarheid van Utrecht en komt het autoverkeer op de doorgaande routes in de stad
steeds vaker en langer vast te staan.
1.3

De opgave
We moeten de restopgave van het luchtkwaliteitsprobleem oplossen. Bovendien moeten we
maatregelen nemen om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Hiervoor is een
omslag nodig naar meer gebruik van het openbaar vervoer en de fiets.
Met het ALU nemen we een pakket maatregelen om er voor te zorgen dat overal in Utrecht
in 2011 aan de normen voor fijn stof wordt voldaan en in 2015 aan de normen voor
stikstofdioxide. Daarnaast nemen we maatregelen om Utrecht ook op langere termijn
bereikbaar te houden.
In het ALU zijn de maatregelen uit het ALU2006-2012 (hierna: ALU2006), dat het college
op 2 september 2006 heeft vastgesteld, geïntegreerd.
Om de beoogde omslag naar meer gebruik van het openbaar vervoer en de fiets tot stand
te brengen, de groei van het autoverkeer substantieel terug te dringen en de knelpunten
op het gebied van bereikbaarheid op te lossen, zijn grootschalige investeringen nodig in
het openbaar vervoer, de fiets, P+R-terreinen en de aanpak van knelpunten in het
autoverkeer. Alleen zo kunnen we voorkomen dat de combinatie van congestie op de
doorgaande wegen in de stad en langere reistijden de luchtkwaliteit en de leefbaarheid in
delen van de stad aantasten en negatieve effecten hebben op de economische
ontwikkeling van Utrecht.
Samen vormen deze maatregelen het programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 20102030, dat aangeeft welke investeringen we de komende decennia willen doen om Utrecht
bereikbaar en leefbaar te houden, de luchtkwaliteit te verbeteren en daarmee bij te dragen
aan een gezonde leefomgeving en duurzame groei. In het programma Bereikbaarheid en
Luchtkwaliteit 2010-2030 is het bestaande programma Bereikbaarheid geïntegreerd.
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1.4

Leeswijzer
In deze Toelichting en onderbouwing beschrijven we de maatregelen die we nemen om er
voor te zorgen dat we overal in Utrecht in 2011 respectievelijk 2015 voldoen aan de
normen voor fijn stof en stikstofdioxide.
In hoofdstuk 2 behandelen we de problematiek op het gebied van luchtkwaliteit,
bereikbaarheid en geluidsoverlast.
In hoofdstuk 3 komen de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijke
oplossingsrichtingen aan bod. Daarbij besteden we ook aandacht aan de uitkomsten van
de externe toets naar de aannames die de grondslag vormen van de maatregelen uit het
ALU en de effecten daarvan.
In hoofdstuk 4 beschrijven we het pakket maatregelen waarmee we in respectievelijk 2011
en 2015 aan de normen voor fijn stof en stikstofdioxide voldoen. Voor een meer
uitgebreide beschrijving van de maatregelen verwijzen we naar het ALU.
De effecten van het maatregelenpakket op de verkeersintensiteit, de economische
ontwikkeling, de luchtkwaliteit en de geluidshinder worden weergegeven in hoofdstuk 5.
Hoofdstuk 6 gaat in op de monitoring van het maatregelenpakket en de effecten.
In de bijlagen gaan we nader in op:
– projecten die in betekenende mate bijdragen aan verslechtering van de luchtkwaliteit
(bijlage 1)
– de voor luchtkwaliteit relevante (nationale) regelgeving (bijlage 2)
– de uitkomsten van de in het voorjaar van 2008 gehouden consultatie (bijlage 3)
– de uitkomsten van de inspraak over het ontwerp-ALU (bijlage 4)
– de wijze waarop we in het ALU de saneringsopgave en de effecten van de maatregelen
berekend hebben (bijlage 5)
– de effecten van de maatregelen op de verkeersintensiteit en de verkeerscirculatie
(bijlage 6)
– de economische effecten van de maatregelen (bijlage 7)
– de effecten van de maatregelen op het gebied van geluidsoverlast (bijlage 8)
– de effecten van de maatregelen op de luchtkwaliteit (bijlage 9).
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2.

DE PROBLEMATIEK

2.1

Utrecht groeit
Utrecht is een groeistad. Door de aanleg van Leidsche Rijn en Rijnenburg, omvangrijke
herstructurering in de stad en de herontwikkeling van het Stationsgebied neemt met name
de woningvoorraad fors toe. Daarnaast vindt er in de periode tussen 2006 en 2020 een
aanzienlijke uitbreiding plaats van het aantal vierkante meters kantoren en bedrijven.
Dit leidt er toe dat het aantal inwoners in de periode 2006-2020 groeit met circa 85.000
(31%) en het aantal arbeidsplaatsen met circa 60.000 (30%).

2.2

Toenemende automobiliteit
Deze stedelijke groei leidt tot toename van de automobiliteit. Het autobezit in Utrecht
bedraagt thans ruim 120.000 auto’s en is de afgelopen jaren door de economische
ontwikkeling en de groei van Leidsche Rijn gegroeid. Het aantal auto's per huishouden in
Utrecht (0.76) is hoger dan in de andere drie grote steden (0,64). Het autobezit blijft de
komende jaren stijgen door de groei van het aantal woningen en arbeidsplaatsen. Een
landelijke prognose van de autobeschikbaarheid per huishouden in de grote steden in
2020 gaat uit van 40% huishoudens zonder auto, 60% met één of meer auto's en 16% met
twee of meer auto's.
Ook de automobiliteit zal de komende jaren toenemen. Op dit moment gaan dagelijks in
totaal ruim 300.000 auto’s de centrale stad in en uit en ruim 100.000 auto’s Leidsche Rijn
in en uit. Nog meer verkeer passeert Utrecht over de snelwegen rond de stad. Verwacht
wordt dat het personenautoverkeer in de periode 2005 - 2020 in en rond Utrecht groeit
met circa 30% (2% per jaar). Het vrachtverkeer over de weg (tonkilometers) groeit volgens
een landelijke prognose tussen 2000 en 2020 met tussen de 15 en 80%. Vanwege de
“draaischijffunctie” van Utrecht op het Nederlandse hoofdwegennet, zal dit percentge in de
regio Utrecht dichter bij de 80% dan bij de 15% liggen.
De capaciteit van het Utrechtse wegennet wordt momenteel tijdens de piekuren al vrijwel
volledig benut. Het huidige wegennet kan de toename van de automobiliteit en de
uitbreiding van de stad met name in de spits niet goed verwerken. Dit heeft tot gevolg dat
de spits steeds langer gaat duren, waardoor de bereikbaarheid van de stad nog meer
onder druk komt te staan en de congestie en de druk op de luchtkwaliteit toenemen.
De groei van de automobiliteit heeft negatieve consequenties op het gebied van
leefbaarheid, gezondheid, luchtkwaliteit, geluidsoverlast en bereikbaarheid. In de
volgende paragrafen worden deze consequenties kort toegelicht.

2.3

Gezondheid
Langs drukke wegen lopen mensen een verhoogd risico op gezondheidsschade door
slechte kwaliteit van de lucht en te hoge geluidbelasting.
Door een te hoge geluidbelasting worden bewoners gestoord in hun slaap, zijn zij
lichamelijk gestrest (hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten) en kunnen ze zich minder
goed concentreren.
Gezondheidsklachten als gevolg van luchtvervuiling worden vooral veroorzaakt door fijn
stof en ozon. Ozon heeft vooral acute effecten (bij zomersmog) op de gezondheid van
gevoelige groepen mensen (astma).

Fijn stof (PM)

De meest gezondheidsrelevante luchtverontreinigende stof is fijn stof. Fijn stof heeft een
blijvend negatief effect op de longfunctie van kinderen. Daarnaast zijn ouderen, mensen
met luchtweg- of hartaandoeningen en mensen met hypertensie, obesitas of diabetes
extra kwetsbaar voor blootstelling aan fijn stof.
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Fijn stof kan vanwege de kleine diameter (minder dan 10 micrometer, voor zeer fijn stof
zelfs minder dan 2,5 micrometer) diep doordringen in de luchtwegen. Mogelijke effecten
zijn vermindering van de longfunctie, verergering van astma (vooral bij kinderen),
luchtwegklachten (hoesten en irritatie van de luchtwegen) en klachten gerelateerd aan
hart- en vaatziekten (vaatvernauwing, verhoogde bloedstolling en verhoogde hartslag).
Deze effecten kunnen leiden tot ziekenhuisopnamen en vroegtijdige sterfte, met name als
gevolg van longziekten en hart- en vaatziekten.
Fijn stof wordt beschouwd als de meest schadelijke component van het mengsel van
luchtverontreiniging. Voor fijn stof bestaat geen grenswaarde, waaronder geen
gezondheidsschade optreedt. Ook bij lage blootstelling kan dus gezondheidsschade
ontstaan. De World Health Organization (WHO) heeft om deze reden geen
gezondheidskundige advieswaarde vastgesteld voor fijn stof.
Het is nog onbekend wat de meest schadelijke factor is van fijn stof: de grootte van de
deeltjes, het aantal deeltjes of de chemische samenstelling van de deeltjes. Resultaten van
diverse studies suggereren dat vooral dieselroet verantwoordelijk is voor de schadelijke
effecten van fijn stof op de gezondheid. Mogelijk spelen hierbij zowel de fysische
eigenschappen als de chemische samenstelling van roet (PAK’s en andere schadelijke
stoffen) een rol.

Stikstofdioxide (NO2)

Stikstofdioxide heeft oxiderende eigenschappen, die kunnen leiden tot vermindering van
de longfunctie en afname van de weerstand tegen infecties van het longweefsel.
Stikstofdioxide wordt vooral gezien als “signaalstof” van het mengsel van
luchtverontreiniging, dat onder meer afkomstig is van uitlaatgassen van het
gemotoriseerde wegverkeer. De gezondheidseffecten worden niet in de eerste plaats
veroorzaakt door stikstofdioxide, maar door andere componenten in het mengsel. De WHO
heeft voor stikstofdioxide een advieswaarde opgesteld van 40 µg/m 3 . Beneden deze
advieswaarde worden gezondheidseffecten nihil geacht.

Relatie tussen verkeer en het ontstaan van astma en COPD

Epidemiologisch onderzoek heeft aangetoond dat mensen die langs drukke wegen wonen meer
gezondheidsklachten hebben dan mensen die in een (relatief) verkeersluwe omgeving wonen.
Dat is ook logisch, omdat deze groep wordt blootgesteld aan concentraties
luchtverontreinigende stoffen die hoger zijn dan de stedelijke achtergrondwaarden. De
concentraties langs drukke wegen liggen tot enkele microgrammen/m3 PM 10 hoger dan in
verkeersluwe gebieden.
Er is geen hard wetenschappelijk bewijs dat verkeersgerelateerde luchtverontreiniging
leidt tot allergische sensitizatie (d.w.z. astma veroorzaakt), er is wel afdoende bewijs dat
astma-aanvallen worden getriggered door verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. 5

Risicogroepen

Twee categorieën mensen lopen een verhoogd risico om last te krijgen van hun
gezondheid als ze vervuilde lucht inademen. De eerste categorie bestaat uit mensen die
extra gevoelig zijn voor luchtverontreinigende stoffen, zoals mensen met aandoeningen
aan de luchtwegen waaronder astma en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem),
mensen met hart- en vaatziekten of diabetes, ouderen met een zwakke lichamelijke
conditie en kinderen. De tweede categorie bestaat uit mensen die door zware inspanning
in de buitenlucht (werk, buitenspelactiviteiten en sport) meer luchtverontreinigende
stoffen inademen.
Met het ALU nemen we een belangrijke stap om de luchtkwaliteit in Utrecht te verbeteren.
In 2015 zullen we overal in Utrecht voldoen aan de wettelijke normen voor
stikstofdioxode, voor fijn stof zal dit reeds in 2011 het geval zijn.
Daarmee is de gezondheidsproblematiek die samenhangt met luchtvervuiling echter niet
opgelost. Met name de resterende concentraties fijn stof vormen een gezondheidsrisico.
Om te zorgen voor een gezonde leefomgeving voor alle Utrechters,
5 Nicolai et al. Urban traffic and pollutant exposure related to respiratory outcomes and atopy in a
large sample of children. Eur Respir J 2003; 21:956–963
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zullen we in de toekomst wellicht aanvullende maatregelen nemen, zo mogelijk specifiek
gericht op ‘risicogroepen’.
2.4

Luchtkwaliteit
Uit onderzoek blijkt dat op de drukkere stedelijke wegen de concentraties stikstofdioxide
voor circa 80% veroorzaakt worden door gemotoriseerd verkeer. Voor fijn stof bedraagt dit
percentage ongeveer 50%.

Ontwikkeling luchtkwaliteit

De afgelopen decennia is de luchtkwaliteit verbeterd, vooral doordat de technologie
schoner is geworden. De laatste jaren heeft deze verbetering zich echter niet doorgezet en
stabiliseert de luchtkwaliteit zich.
In de figuren 3.1 en 3.2 is weergegeven hoe de concentraties stikstofdioxide en fijn stof
zich ontwikkelen voor de jaren 2011 en 2015 ten opzichte van 2006. Alle berekeningen
zijn uitgevoerd met CAR II 8.0 en met het verkeersmodel VRU 2.0 UTR 1.0.
Onder A. zijn de concentraties weergegeven voor 2006. Onder B. zijn voor het
maatgevende jaar 2015 de concentraties gegeven, waarbij de effecten van landelijke
maatregelen en van de maatregelen uit het ALU2006 wel zijn meegenomen, maar de
effecten van de maatregelen uit dit ALU nog niet.

Figuur 3.1.A. Concentraties NO 2 (jaargemiddelde) in 2006
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Figuur 3.1.B. Concentraties NO 2 (jaargemiddelde) in 2015, zonder ALU-maatregelen en met landelijk
generiek beleid

Figuur 3.2.B. Aantal dagen overschrijding voor fijn stof in 2011 zonder ALU-maatregelen (norm: niet
meer dan 35 dagen/jaar)
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Figuur 3.2.C. Aantal dagen overschrijding voor fijn stof in 2015, zonder ALU-maatregelen (norm: niet
meer dan 35 dagen/jaar).

Uit figuur 3.1 wordt duidelijk dat zonder uitvoering van de maatregelen uit het ALU2006
op een groot aantal stedelijke wegen normoverschrijding plaatsvindt voor stikstofdioxide
in 2010 en 2015. De overschrijding van de jaargemiddelde grenswaarde voor
stikstofdioxide vindt plaats langs de autosnelwegen, maar ook op een aantal wegen van
het stedelijk netwerk. Als de maatregelen uit het ALU2006 allemaal worden uitgevoerd zijn
er nog steeds plaatsen in de stad waar in 2015 niet aan de normen voor stikstofdioxide
wordt voldaan. Na uitvoering van de maatregelen uit het ALU2006 vindt er in 2011 geen
overschrijding meer plaats van de grenswaarden voor fijn stof.

Restopgave

Uit berekeningen met CAR II, versie 8.0 en met de Saneringstool blijkt dat na uitvoering
van de maatregelen uit het ALU2006 op een aantal druk bereden wegvakken de
concentratie stikstofdioxide in 2015 de wettelijke norm overschrijdt.
Deze restopgave betreft de volgende wegen:
– 1: Oudenoord
– 2: Weerdsingel
– 3: Catharijnebaan (nieuwe situatie)
– 4: Onderdoorgang Catharijnebaan
– 5: Catharijnesingel
– 6: Noordelijke tunnelmond Westpleintunnel
– 7: Zuidelijke tunnelmond Stadsbaan
– 8. Albert Schweitzerdreef.
Locatie

Concentratie NO2 2015

Oudenoord
Weerdsingel
Catharijnebaan
Onderdoorgang Catharijnebaan
Catharijnesingel
Westpleintunnel
Stadsbaantunnel
Albert Schweitzerdreef

47,4
47
44,7
43,3
43,5
41
50,4
43,4
11
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In figuur 3.3 is aangegeven waar de restopgave (exclusief tunnelmond Stadsbaantunnel)
zich bevindt.

Figuur 3.3: Restopgave in 2015 zonder extra luchtkwaliteitsmaatregelen
2.5

Geluid
Landelijk geldt bij nieuwbouw van woningen en reconstructies van gemeentelijke wegen
een maximum norm voor de geluidbelasting van 68 dB. Wijzigingen in de
verkeerscirculatie hebben direct gevolgen voor de geluidsbelasting langs de betreffende
wegen.
De wegen waarlangs de hoogste geluidsbelasting voor het peiljaar 2006 in de gemeente
Utrecht optreden op de woningen zijn weergegeven in tabel 3.4.

Tabel 3.4: wegen met hoogste geluidsbelasting 2006 conform EU geluidskaarten
(cumulatief)
Weg

Geluidniveau (in dB)

Laan van Minsweerd (afrit Waterlinieweg)

> 72

Weerdsingel Westzijde

> 72

Catharijnesingel Zuid

> 70

Amsterdamsestraatweg

> 70

Josephplaan

> 70

Albatrosstraat

> 70
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Door de groei van de automobiliteit zal de geluidsbelasting langs de stedelijke
hoofdwegen toenemen als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Met een stil
wegdek is een reductie van het geluid met circa 3 dB te behalen. Als maatregelen uit het
ALU leiden tot significante toename van het geluidsniveau (> 2dB) ten opzichte van de
huidige situatie, zullen aanvullende maatregelen genomen worden om de overlast te
verminderen.
In het Actieplan Geluid wordt aangegeven welke maatregelen we zullen onderzoeken om
de geluidshinder op onder meer de in tabel 3.4 genoemde wegen te verminderen.
2.6

CO2
In 2007 was de uitstoot van CO 2 1.3 miljoen ton (5 ton per inwoner). Groei van de
automobiliteit leidt tot extra uitstoot van CO 2 , zelfs bij zuiniger motorvoertuigen.
Utrecht heeft de ambitie om in 2030 een CO 2 -neutrale stad te zijn. Om deze doelstelling
te halen wil de gemeente in 2012 de CO 2 uitstoot in de stad op het gebied van wonen,
werken en mobiliteit met in totaal 75.000 ton verminderen. Hiertoe is het programma
'Utrecht maakt Nieuwe Energie' opgestart. Voor mobiliteit is het doel een vermindering van
15.000 ton CO 2 in 2012. Dat willen we onder andere bereiken door stimulering van de
fiets en het openbaar vervoer en het stimuleren van schone technologie. Ook ‘Het Nieuwe
Rijden’ kan een bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelstelling. ‘Het Nieuwe
Rijden’ is een methode om bewuster auto te rijden en daarmee 10-15% op de
brandstofkosten, en dus ook de CO 2 - uitstoot, te besparen.

2.7

Bereikbaarheid

Auto

De capaciteit van het Utrechts wegennet is tijdens de piekuren vrijwel volledig benut. Het
huidige wegennet kan – vooral in de spits - de groei van het autoverkeer niet goed
verwerken. Zonder aanvullende maatregelen gaat de spits langer duren, komt de
bereikbaarheid verder onder druk te staan, neemt filevorming toe en wordt daardoor de
druk op de luchtkwaliteit verhoogd.
Op een aantal wegvakken of kruispunten is de verkeersintensiteit zeer hoog in relatie tot
de wegvakcapaciteit op een gemiddelde werkdag in de ochtend- en avondspits. Dat leidt
vervolgens weer tot sluipverkeer, belemmert de doorstroming van het verkeer (auto,
openbaar vervoer en fiets) en tast de leefbaarheid aan door slechte oversteekbaarheid.

Openbaar Vervoer

Een omslag naar meer gebruik van openbaar vervoer en fiets is alleen mogelijk als het
openbaar vervoer en de fiets een aantrekkelijk alternatief voor de auto vormen.
Het aantal treinreizigers is de afgelopen jaren met circa 5% per jaar gegroeid. Ook het
aantal reizigers op het onderliggend openbaar vervoernetwerk groeit fors. Het aantal
reizigers met de tram groeit jaarlijks met meer dan 3%, het aantal reizigers in de bus laat
de afgelopen jaren een groei van 3,5 tot 4% zien. Dit leidt tot volle trams en bussen,
tijdens de ochtend- en avondspits, bij publieksbeurzen in de Jaarbeurs en op
koopzondagen.
Door de groei van het autoverkeer staat de doorstroming van het busvervoer onder druk.
Op veel routes in de stad wordt de streefsnelheid voor de bus (nog) niet gehaald. In de
praktijk lukt het lang niet altijd bussen bij kruispunten met verkeerslichten met prioriteit
te behandelen. Daarnaast kunnen bussen bij kruispunten door filevorming voor het
kruispunt niet altijd het eigen voorsorteervak bereiken. Voorbeelden hiervan zijn de
Lucasbrug en de Vondellaan. Toenemende autocongestie op de stedelijke hoofdwegen en
de bouwactiviteiten in de stad zullen er de komende jaren toe leiden dat de doorstroming
van veel buslijnen zonder aanvullende maatregelen verder verslechtert.

Fiets

Het aandeel van de fiets in het vervoer in het centrale deel van Utrecht is hoog (ruim 60%).
De aantrekkelijkheid van de fiets wordt echter beperkt door een aantal knelpunten:
fietsendiefstal, het tekort aan stallingen in met name het Stationsgebied en de binnenstad,
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de lange wachttijden voor kruispunten en de kwaliteit van een aantal fietsroutes op het
hoofdfietsnetwerk.
In het centrum van Utrecht is – met name bij publiekstrekkende functies – onvoldoende
goede, bewaakte en onbewaakte fietsparkeercapaciteit beschikbaar. Dat leidt tot overlast
op straat en is voor veel bezoekers van het centrum een reden om niet met de fiets te
komen.
Daarnaast laten op een aantal plaatsen in het hoofdfietsnetwerk –de belangrijkste en
meest gebruikte doorgaande fietsroutes door de stad - de doorstroming, de kwaliteit en
het comfort van de fietsroutes te wensen over. Voorbeelden van knelpunten zijn
wachttijden bij verkeerslichten, de kwaliteit van het wegdek, onveilige of onduidelijke
situaties, slechte bewegwijzering en het ontbreken van schakels in het hoofdfietsnetwerk.

Goederenvervoer

Het goederenvervoer over de weg ondervindt dezelfde knelpunten als het overige
autoverkeer. In de spits leidt dat tot forse vertragingen. Knelpunten als drempels, tunnels
met hoogtebeperkingen, wegversmallingen, krappe rotondes, te ver overhangende takken,
slecht zichtbare fietsoversteken en niet op vrachtverkeer afgestemde verkeerslichten
vormen vooral op de routes van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer een belemmering voor
de doorstroming van het goederenvervoer.
Veel vrachtverkeer benut de dalperiodes, met name 's nachts en in de vroege ochtend. Dat
blijkt uit de grote aantallen vrachtwagens die rond 6.00 uur de bedrijventerreinen
verlaten. Vaak is het echter voor het vrachtverkeer onvermijdelijk in de spits te rijden,
door regelgeving (bijvoorbeeld venstertijden) of doordat de ontvangende ondernemers pas
later op de dag aanwezig zijn. Hierdoor wordt inefficiënt vervoerd.
Individuele bedrijven bundelen hun goederenstromen steeds meer. De samenwerking
tussen bedrijven is echter nog beperkt. Daardoor is er op straat- of buurtniveau nog geen
sprake van optimale bundeling van goederenstromen en komen vervoerders of
leveranciers elk met hun eigen wagen.
Voor veel goederenvervoer is er geen reëel alternatief voor vervoer per vrachtwagen.
Anderzijds wordt de potentie van vervoer over water nog niet ten volle benut.
2.8

Conclusies
Utrecht heeft te maken met grote problemen op het gebied van luchtkwaliteit,
bereikbaarheid en geluidsoverlast. Op een aantal locaties is daarbij sprake van een
optelsom van problemen, wat leidt tot ernstige aantasting van de leefkwaliteit en de
gezondheid.
De genoemde problemen vormen een belemmering voor de bereikbaarheid van de stad,
het vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven en de aantrekkelijkheid van Utrecht voor
bezoekers. Daarnaast vormen genoemde problemen een bedreiging voor de leefbaarheid
van de stad en de gezondheid van de inwoners van Utrecht, van degenen die hier werken
en van de bezoekers aan de stad. De problematiek op het gebied van luchtkwaliteit vormt
bovendien een risico voor de realisatie van de noodzakelijke bouwopgaven in de stad.
We moeten deze problemen aanpakken, om te voldoen aan de wettelijke normen voor
luchtkwaliteit, om te zorgen dat de geplande ontwikkelingen in de stad (van het
Stationsgebied tot Rijnenburg, van de binnenstedelijke herstructurering tot het
programma Bereikbaarheid) uitgevoerd kunnen worden en om bij te dragen aan een
gezonde en leefbare stad. We moeten investeren in luchtkwaliteit en bereikbaarheid, om te
zorgen dat Utrecht een aantrekkelijke stad blijft om te wonen, te werken en te verblijven.
Alleen dan realiseren we onze ambities: een goed bereikbare stad waar de bewoners
gezonde lucht inademen en die duurzaam kan groeien.
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3.

DE ONDERZOEKEN

3.1

Inleiding
In dit hoofdstuk gaan we in op de onderzoeken die ten grondslag liggen aan de
voorstellen uit het ALU. We geven aan welke opties zijn onderzocht en wat de effecten zijn
van de verschillende onderzochte varianten op de verkeersintensiteit en de luchtkwaliteit.
De wijze waarop we de verkeersintensiteiten en de luchtkwaliteit hebben berekend, lichten
we toe in bijlage 5.

Onderzoeksvragen ontwerp ALU

Op 15 januari 2008 heeft het college het ontwerp Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht
vastgesteld. Met dit ontwerp-ALU is het college de resultaatverplichting aangegaan dat
Utrecht voor 1 januari 2015 de resterende knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit (de
zogenaamde restopgave) heeft opgelost. In het ontwerp-ALU zijn onderzoeksvragen
geformuleerd, aan de hand waarvan in de maanden daarna opties voor het oplossen van de
restopgave zijn onderzocht.
Op basis van berekeningen met CAR 6.1.1. zou er in 2015 op de volgende wegen sprake
zijn van overschrijding van de normen voor stikstofdioxide:
– Oudenoord
– Weerdsingel
– Catharijnebaan (nieuwe situatie)
– Onderdoorgang Catharijnebaan
– Catharijnesingel
– Albert Schweitzerdreef
– Noordelijke tunnelmond Westpleintunnel
– Zuidelijke tunnelmond Stadsbaan.
De onderzoeksvragen hadden betrekking op de volgende oplossingsrichtingen:
– het opwaarderen van de NRU tot autoweg, al of niet in combinatie met verhoging van
de maximumsnelheid
– het plaatsen van schermen langs de NRU
– doorstromings- en doseringsmaatregelen
– invoering van knips
– aanleg van een tunnel onder de Graadt van Roggenweg
– uitbreiding van de milieuzone
– een nieuwe ontsluitingsroute in Utrecht West van de A2 naar het centrum.
De oplossingsrichtingen zijn beoordeeld op:
– het effect voor de bereikbaarheid van de economische centra en de economische
ontwikkeling
– het effect op de verkeerscirculatie van de stad als geheel
– het effect op verkeerslawaai en luchtkwaliteit
– het effect op de keuze van vervoerswijze (auto, openbaar vervoer en fiets)
– de mogelijke fasering in de komende jaren
– de kosten die gemoeid zijn met de verschillende maatregelen.
Het onderzoek moest leiden tot een pakket aan maatregelen, waarmee Utrecht in 2011
voldoet aan de normen voor fijn stof en in 2015 aan de normen voor stikstofdioxide. De
maatregelen moesten ook bijdragen aan verbetering van de bereikbaarheid van de stad en
een omslag naar meer reizen met het openbaar vervoer en de fiets.
In het onderzoek zijn bestuurlijk vastgestelde plannen (onder andere het masterplan
Stationsgebied), bestaande contracten (onder meer op het gebied van het aantal
parkeerplaatsen in het Stationsgebied en de bereikbaarheid van het Stationsgebied) en de
vastgestelde parkeertarieven als uitgangspunt gehanteerd. Er is dus niet gekozen voor
aanpassing of uitstel van de bestaande plannen, verhoging van de parkeertarieven of
vermindering van het aantal parkeerplaatsen. Er is ook geen onderzoek gedaan naar
maatregelen waarvan in eerder onderzoek al was aangetoond dat ze niet uitvoerbaar zijn,
zoals Largas (langzaam rijden gaat sneller).
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Aanvullend onderzoek naar aanleiding van inspraak

Op 30 september 2008 heeft het college het ALU vrijgegeven voor inspraak. Er zijn circa
900 zienswijzen ingediend. Uit de zienswijzen blijkt dat er over de maatregelen uit het
ALU zeer verschillend gedacht wordt. Waar sommige zienswijzen het belang benadrukken
van bereikbaarheid en het faciliteren van de economische ontwikkeling, wordt in andere
zienswijzen gepleit voor veel verdergaande maatregelen om het autoverkeer te beperken
of uit de stad te weren en zo bij te dragen aan verbetering van de luchtkwaliteit en een
gezonde leefomgeving.
In veel zienswijzen is aandacht gevraagd voor de verkeersproblematiek in de directe
leefomgeving. Een groot aantal bewoners vreest dat invoering van knips leidt tot
sluipverkeer of sterke toename van verkeersdruk elders in de stad, vooral op de westelijke
verdeelring en in de omgeving van de ’t Goylaan. Ook zijn er bezwaren van bewoners
tegen invoering van een linksafverbod op de M.L. Kinglaan en is gepleit voor uitbreiding
van het vrachtwagenverbod op de Pijperlaan-Haydnlaan-Lessinglaan. In verschillende
zienswijzen is aandacht gevraagd voor de problematiek op de Kardinaal de Jongweg en de
NRU en voor de gevolgen van de knips voor de bewoners en ondernemers in de
binnenstad. Vooral ondernemers hebben aandacht gevraagd voor de bevoorrading en
gepleit voor ontheffing van de knips voor het bevoorradend verkeer.
Naar aanleiding van de inspraak is nader onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de
verkeerssituatie en de leefbaarheid te verbeteren op wegen waar als gevolg van de
maatregelen uit het ALU de verkeersdruk (sterk) toeneemt.

Studie Utrecht West

Tussen oktober 2008 en februari 2009 is onderzoek gedaan naar structurele oplossingen
voor de verkeerssituatie in Utrecht West. Nagegaan is wat de effecten zijn van de groei
van het autoverkeer op de westelijke verdeelring, wat de mogelijkheden zijn om het aantal
auto’s op dit traject terug te dringen door het gebruik van fiets, openbaar vervoer en P+R
extra te stimuleren, hoe de aantrekkelijkheid van de westelijke verdeelring voor auto’s
verminderd kan worden en welke alternatieven aan auto’s geboden kunnen worden.
Aanleiding voor de studie was de prognose dat het verkeer op de westelijke verdeelring de
komende 20 jaar groeit tot 30.000 à 45.000 motorvoertuigen per etmaal, terwijl een deel
van de westelijke verdeelring niet meer dan zo’n 20.000 motorvoertuigen per etmaal
aankan. In deze Toelichting en Onderbouwing gaan we niet in op de uitkomsten van het
onderzoek naar structurele verbetering van de verkeerssituatie in Utrecht West, omdat dat
onderzoek gericht is op het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid op langere
termijn en niet op het voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen in 2015. Voor de uitkomsten
van dat onderzoek wordt verwezen naar het ALU en naar de rapportage van de studie
Utrecht West.

Externe toets

In het collegeakkoord Utrecht 2009-2010: “Investeren en doorpakken” hebben we
afgesproken dat er een externe toets wordt uitgevoerd naar de aannames die ten
grondslag liggen aan de maatregelen uit het ALU en hun effecten. Deze toets is uitgevoerd
door Ingenieursbureau Oranjewoud BV in de periode mei-juli 2009. Naar aanleiding van de
uitkomsten van deze externe toets hebben we nader onderzoek gedaan naar de
saneringsopgave, mogelijke maatregelen om de restopgave op te lossen en (alternatieven
voor) de verkeersstructuur in Utrecht.
In paragraaf 4.2 beschrijven we de gehanteerde onderzoeksaanpak. In paragraaf 4.3 geven
we de resultaten van de onderzoeken weer. In paragraaf 4.4 gaan we nader in op de
externe toets. In paragraaf 4.5 geven we aan welke varianten we doorgerekend hebben en
op basis van welke afwegingen we een voorkeursvariant hebben gekozen.
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3.2

Aanpak
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is de volgende aanpak gehanteerd.

3.2.1

Consultatieronde
Gestart is met een consultatieronde (voorjaar 2008) onder bewoners en stakeholders,
gericht op het genereren van suggesties en het peilen van draagvlak voor
oplossingsrichtingen. Er was veel steun voor ingrijpen in het autoverkeer. De meeste
deelnemers pleitten voor het beperken van het doorgaand verkeer door het centrum en het
stimuleren van de doorstroming van het autoverkeer. Vrijwel iedereen was voor het
stimuleren van het openbaar vervoer en de fiets als alternatief voor de auto. Dat gold ook
voor een premie op schonere auto’s en het uitvoeren van een gedragscampagne om
bewoners, bezoekers en werkenden te stimuleren minder vaak de auto te nemen. De
uitkomsten van deze consultatieronde zijn opgenomen in bijlage 2. Een groot deel van de
gedane suggesties is meegenomen in het ALU.
De uitkomsten van de consultatieronde vormde input voor het onderzoek naar
maatregelen. Bij dat onderzoek zijn drie lijnen gevolgd:
- modelberekeningen
- haalbaarheids- en effectstudies
- verkenning van generieke maatregelen.

3.2.2

Modelberekeningen
We hebben met behulp van verkeers- en luchtmodellen mogelijke maatregelen onderzocht
om de verkeerscirculatie zodanig aan te passen dat wegen met een restopgave in 2015
aan de norm voor stikstofdioxide zouden voldoen. Het onderzoek richtte zich op twee
typen maatregelen: enerzijds het verbeteren van de doorstroming van het autoverkeer
door dosering of groene golven, anderzijds het selectief beperken van autoverkeer op
wegen waar de luchtkwaliteitsnormen overschreden werden (knips).
Op basis van modelberekeningen zijn de effecten op het gebied van verkeersintensiteiten
en luchtkwaliteit bepaald. Daarbij is gekeken naar de effecten op de locaties met een
restopgave en naar de effecten elders in de stad.
Daarnaast is op basis van expert judgement gekeken naar de inpasbaarheid c.q. de
effecten op de stedelijke ontwikkeling. Van de voorkeursvariant zijn de economische
effecten (op basis van reistijdenonderzoek, koopstromen en omzetgegevens) en de
effecten op geluidsoverlast bepaald.
Naar aanleiding van de consultatie is op basis van expert judgement ook nog gekeken
naar het weren van autoverkeer aan de rand van de stad in combinatie met
toegangsbeperkende maatregelen of tolheffing. Deze optie is om verschillende redenen
afgevallen:
– de exploitatie- en handhavingskosten van toegangsbeperkende maatregelen zijn erg
hoog
– gemeenten hebben geen vrijheid om deze maatregelen zelf te nemen
– het weren van auto’s aan de rand van de stad tast de bereikbaarheid van de stad en
de economische ontwikkeling te veel aan
– het risico is groot dat er luchtkwaliteitsknelpunten ontstaan op de toegangswegen
tot de stad.

3.2.3

Haalbaarheids- en effectstudies
We hebben haalbaarheids- en effectstudies laten uitvoeren naar de volgende
oplossingsrichtingen:
– verlengen van de Westpleintunnel
– aanpak van de luchtkwaliteit bij tunnelmonden
– uitbreiden van de milieuzone
– een nieuwe invalsroute vanaf de A2 naar het centrum.
Daarbij is gekeken naar de technische uitvoerbaarheid, naar stedelijke inpassing, naar
kosten en naar effecten op verkeersintensiteit en luchtkwaliteit.
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3.2.4

Verkenning generieke maatregelen
We hebben verkennend onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de aantrekkelijkheid
van openbaar vervoer en fiets als alternatief voor de auto te vergroten. Daarbij hebben we
voortgebouwd op eerder onderzoek, zoals de inventarisatie van knelpunten in het
hoofdfietsnetwerk en het ambitiedocument ‘OV in een hogere versnelling’ van de BRU. In
samenwerking met het BRU zullen we de komende maanden de mogelijkheden van een
regionaal tramnetwerk nader verkennen. Daarmee geven we ook invulling aan de quick
scan die is afgesproken in het collegeprogramma Utrecht 2009-2010: “Investeren en
Doorpakken”.

3.3

Uitkomsten onderzoeken luchtkwaliteit 2015
In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste uitkomsten van de onderzoeken die we
hebben gedaan naar maatregelen om er voor te zorgen dat Utrecht in 2015 overal aan de
luchtkwaliteitsnormen voldoet.

3.3.1

De restopgave
In onderstaande tabel is de restopgave weergegeven, op basis van berekeningen met CAR
II 8.0 met gemiddelde weersomstandigheden.

Tabel 4.1: restopgave
Locatie

A. Schweitzerdreef
Oudenoord
Weerdsingel
Catharijnebaan
Catharijnesingel
Westpleintunnel
Onderdoorgang Catharijnebaan
Stadsbaantunnel
3.3.2

Concentratie NO2 in 2015 in μg/m 3
(CAR II 8.0, gemiddelde meteo)
43,4
47,4
47,0
46,9
43,5
41
43,3
50,4

NRU (Albert Schweitzerdreef)
Bij vaststelling van het ontwerp-ALU (januari 2008) was er op de NRU sprake van
overschrijding van de norm voor stikstofdioxide in 2015. Zonder aanvullende maatregelen
is de concentratie stikstofdioxide op de Albert Schweitzerdreef in 2015 43,4 μg/m 3 .
Onderzocht is of verbetering van de doorstroming - door invoering van drie
ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de verkeerspleinen – in combinatie met
opwaardering van de NRU tot een autoweg, volstaat om aan de normen voor luchtkwaliteit
te voldoen. Daarbij zijn de effecten op de luchtkwaliteit onderzocht van verschillende
maximum snelheden (70, 80 en 100 kilometer per uur). Daarnaast is gekeken naar het
effect van afkoppeling van de Zambesidreef en de Moldaudreef en naar het effect van
plaatsing van schermen op de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast.
Bij opwaardering van de NRU tot autoweg met drie gelijkvloerse kruisingen en een
maximumsnelheid van 80 kilometer per uur worden de luchtkwaliteitsnormen niet
overschreden. Het aantal motorvoertuigen per etmaal stijgt dan op de Albert
Schweitzerdreef van 61.000 naar 72.000. Het is dan niet nodig om schermen te plaatsen
om aan de luchtkwaliteitsnormen te voldoen. Bij een maximumsnelheid van 100 kilometer
per uur neemt de verkeersintensiteit toe tot circa 79.000 motorvoertuigen per etmaal. Ook
dan worden de luchtkwaliteitsnormen in 2015 vrijwel niet overschreden (40,8 µg/m³).
Het opwaarderen van de NRU tot autoweg in combinatie met de aanleg van ongelijkvloerse
kruisingen bij de verkeerspleinen en afkoppeling van de Zambesidreef en de Moldaudreef
leidt tot verbetering van de doorstroming en tot verbetering van de luchtkwaliteit. We
hebben deze maatregelen ingebracht in de Planstudie Ring, waar ook andere varianten
voor opwaardering van de NRU worden onderzocht.
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3.3.3

Oudenoord-Weerdsingel en Catharijnebaan-Catharijnesingel
De restopgave in de binnenstad concentreert zich op twee doorgaande routes:
Oudenoord-Weerdsingel en Catharijnebaan-Catharijnesingel.
Voor de aanpak van de restopgave in de binnenstad zijn twee mogelijke oplossingsrichtingen
onderzocht: doorstromings- en doseringsmaatregelen en het weren van doorgaand verkeer door
het centrum via knips.

Dosering en doorstroming

Als eerste optie voor oplossing van het luchtkwaliteitsknelpunt op het Oudenoord en de
Weerdsingel is gekeken naar invoering van een groene golf, waardoor auto’s beter
doorstromen en minder vaak hoeven te stoppen en op te trekken. Weliswaar leidt dat tot
verbetering van de luchtkwaliteit, maar met een groene golf worden de normen voor
stikstofdioxide nog steeds overschreden. Bovendien is een groene golf in twee richtingen
niet mogelijk, vanwege de te korte afstand tussen Paardenveld en St. Jacobststraat.
Voor de Catharijnesingel is als eerste optie gekeken naar gekeken naar handhaving van de
bestaande doseringsmaatregel bij de Venuslaan en de Catharijnebaan in combinatie met een
groene golf. Voor de Catharijnebaan is bij het verkeerslicht Paardenveld het effect van een
voorkeursbehandeling van het verkeer naar het Paardenveld berekend. Ook op de
Catharijnesingel en de Catharijnebaan volstaan een groene golf en handhaving van de huidige
doseringsmaatregel niet om aan de normen te voldoen.

Tabel 4.2: effect doorstroming en doseringsmaatregelen
Concentraties in µg/m³

Opgave

Grenswaarde

40

Met groene golf/
voorkeursbehandeling VRI
40

Oudenoord
Weerdsingel
Catharijnesingel
Catharijnebaan

47,4
47,0
43,5
44,7

46,3
44,2 stad uit 45,6 stad in
42,1
42,2

Knips

De restopgave op de Weerdsingel en Oudenoord is op te lossen door invoering van een
knip op de Weerdsingel of Paardenveld. Bij invoering van een knip op de Catharijnesingel
ter hoogte van de parkeergarages bij Hoog Catharijne voldoen de Catharijnebaan en de
Catharijnesingel aan de normen voor luchtkwaliteit.

Tabel 4.3: effect knips

Concentraties in µg/m³
Grenswaarde

Opgave
40

Knips
40

Oudenoord
Weerdsingel
Catharijnesingel
Catharijnebaan

47,4
47,0
43,5
44,7

38,4
32,0
40,3
39,4

Conclusie is dat invoering van knips op de Weerdsingel of Paardenveld en op de
Catharijnesingel een effectieve maatregel is om de restopgave in de binnenstad op te
lossen. Deze maatregel leidt wel tot verschuiving van autoverkeer naar andere delen van
de stad, met name de verdeelring, en tot toename van het aantal autokilometers.
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3.3.4

Verlenging Westpleintunnel
Onderzocht is of het verlengen van de Westpleintunnel tot het Merwedekanaal (of het 24
Oktoberplein) bijdraagt aan verbetering van de luchtkwaliteit. De meerwaarde van een
dergelijke tunnel blijkt beperkt te zijn. Er is weliswaar sprake van minder bovengronds
verkeer, wat goed is voor de luchtkwaliteit, maar bij de tunnelmonden zijn de
concentraties stikstofdioxide juist zeer hoog. Gegeven de hoge kosten is verlenging van
de Westpleintunnel dan ook geen kosteneffectieve maatregel. Overigens is verlenging van
de Westpleintunnel ook niet nodig om de luchtkwaliteitsproblemen op te lossen, omdat de
norm voor stikstofdioxide in 2015 op de Graadt van Roggenweg niet overschreden wordt.

3.3.5

Aanpak luchtkwaliteit tunnelmonden
Bij een aantal tunnelmonden (Stadsbaantunnel, Westpleintunnel en onderdoorgang
Catharijnebaan) is in 2015 sprake van overschrijding van de norm voor stikstofdioxide. Op
basis van windtunnelonderzoek 6 is nagegaan of er bij de tunnelmonden overschrijdingen
optreden en hoe deze kunnen worden opgelost.
Uit het windtunnelonderzoek bleek dat de problematiek bij de tunnelmonden minder
ernstig is dan werd verwacht. Mogelijke oplossingen zijn een zodanige vormgeving van de
tunnelmonden dat de lucht uit de tunnel zich geleidelijk vermengt met de buitenlucht of
een recirculatiesysteem dat de vuile lucht reinigt. Een andere optie is om niet te dicht in de
omgeving van de tunnelmonden te bouwen. Bij het ontwerp van de tunnels en hun
omgeving worden deze oplossingsrichtingen meegenomen. Conclusie is dat er bij de
tunnelmonden geen sprake zal zijn van een restopgave.

3.3.6

Uitbreiding milieuzone
Utrecht heeft al een milieuzone voor vrachtwagens in het centrum. Deze milieuzone is
gebaseerd op het Convenant Stimulering Schone Voertuigen en Milieuzonering, waarmee
Utrecht in 2006 heeft ingestemd. De huidige milieuzone is alleen toegankelijk voor
vrachtauto’s die voldoen aan de volgende minimumeisen met betrekking tot
motoremissies en leeftijd:
– vanaf 1 juli 2007: minimaal (uitstootkarakteristieken van) Euro2-motoren
– vanaf 15 april 2008: minimaal (uitstootkarakteristieken van) Euro4-motoren of Euro2of Euro3-motoren die zijn uitgerust met een roetfilter
– vanaf 1 januari 2010: minimaal (uitstootkarakteristieken van) Euro4-motoren, met een
ontheffing tot 1 juli 2013 voor vrachtauto's jonger dan 8 jaar met een Euro3-motor, die
zijn uitgerust met een roetfilter.
De huidige milieuzone heeft een positief effect van 0,5 tot 1 µg/m³ voor NO2 en 0,1 µg/m³ voor
PM10 in 2015 en 0,3 µg/m³ voor PM10 in 2010. Uitbreiding van de milieuzone tot en met de
verdeelring levert gemiddeld een reductie op van circa 0,5 µg/m³ NO2 in 2015 op de verdeelring.
Volgend jaar evalueren we het functioneren van de huidige milieuzone. Op basis daarvan nemen
we een besluit over uitbreiding van de milieuzone voor vrachtwagens. In deze afweging nemen
we de gevolgen voor het bedrijventerrein op het Cartesiusweggebied mee. Voor een zorgvuldige
afweging tussen de gevolgen voor de bedrijven op dit terrein en het effect op de luchtkwaliteit is
nadere studie nodig.
Over invoering van een milieuzone voor bestelbusjes besluiten we pas als er hierover een
convenant tussen rijk, gemeenten en bedrijfsleven is afgesloten (naar verwachting niet voor
2013). We zullen een milieuzone voor bestelbusjes alleen invoeren als het effect op de
luchtkwaliteit groot genoeg is in relatie tot de kosten voor het bedrijfsleven.

3.3.7

Nieuwe ontsluitingsroute A2-binnenstad
Afgesproken is dat in de loop van deze collegeperiode een besluit valt of in de toekomst
aanvullende infrastructurele voorzieningen nodig zijn voor een ontsluitingsroute van de A2 naar
de binnenstad.

6 Peutz, september 2008
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Van verschillende tracés voor een nieuwe verbindingsweg van de A2 naar de binnenstad
zijn de meerwaarde, de kosten en de inpasbaarheid in beeld gebracht.
Voor het tracé A2 - Cartesiusweg zijn de volgende varianten onderzocht:
– Reactorweg – Energiehaven (via een tunnel)
– Reactorweg – Reliantbrug - Nijverheidsweg
– Isotopenweg - Nijverheidsweg (via een tunnel)
– Isotopenweg - brug naast spoorbrug - tracé langs het spoor.
Voor het tracé Cartesiusweg – centrum zijn de volgende varianten onderzocht:
– aansluiten op de Amsterdamse Straatweg ten noorden van het spoorviaduct in het
spoor naar Hilversum
– onder het spoor door naar het gebied rond de 1e Daalsedijk.
De verkeersintensiteit op het traject tussen de verdeelring en het centrum blijkt relatief
laag te zijn (circa 6.000 motorvoertuigen per etmaal). Daarmee is ook de bijdrage aan de
luchtkwaliteit beperkt. Bovendien leidt de invoering van een nieuwe invalsroute tot extra
verkeer op de Josephlaan (een toename van 7.000 motorvoertuigen tot 30.000
motorvoertuigen per etmaal). Daarom kiezen we er voor af te zien van de aanleg van een
nieuwe ontsluitingsroute van de A2 naar de binnenstad.
3.4

Externe toets

3.4.1

Vraagstelling
In het collegeakkoord Utrecht 2009-2010: “Investeren en doorpakken” is afgesproken een
externe toets uit te voeren op de aannames die ten grondslag liggen aan de maatregelen
uit het ALU 2008 en de effecten daarvan. Ook is gekeken naar mogelijke alternatieven
voor de maatregelen uit het ALU en is ingegaan op de vraag in hoeverre de
verkeersstructuur in Utrecht na invoering van de ALU-maatregelen aansluit bij de
belangrijkste verkeersstromen in de stad, qua herkomst en bestemming.
De externe toets is uitgevoerd door Oranjewoud. De vraagstelling van het onderzoek
luidde:
‐
beoordeel de plausibiliteit van de aannames die zijn gehanteerd bij het opstellen van het
ALU
‐
beoordeel of alle relevante oplossingsrichtingen zijn onderzocht en formuleer zo nodig
alternatieven voor het in het ALU opgenomen maatregelenpakket
‐
beoordeel het maatregelenpakket uit het ALU en eventuele alternatieven op effecten
‐
beoordeel het maatregelenpakket uit het ALU en eventuele alternatieven op
kosten(effectiviteit) en de mogelijkheid van tijdige realisatie.
In de externe toets is geen aandacht besteed aan economische effecten.
Hieronder worden de belangrijkste conclusies weergegeven. Voor de volledige resultaten
wordt verwezen naar het onderzoeksrapport: 'Externe toets ALU: Onderzoek naar de
robuustheid van het ALU', Oranjewoud, 01 juli 2009.
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3.4.2

Conclusies externe toets

Saneringsopgave

Volgens Oranjewoud heeft de gemeente Utrecht de juiste modellen toegepast bij het
berekenen van de saneringsopgave. Wel is Oranjewoud van mening dat Utrecht aan de
behoudende kant rekent. Bij de toepassing van de verkeers- en luchtmodellen kunnen op
onderdelen andere keuzes worden gemaakt:
– De gemeente Utrecht heeft er voor gekozen voor het ALU dezelfde uitgangspunten
te hanteren als bij de ruimtelijke planprocedures en om uitgangspunten te
hanteren die een zo realistisch mogelijk beeld van de werkelijkheid geven. Als bij
het berekenen van de saneringsopgave andere keuzes worden gemaakt en
maximaal gebruik wordt gemaakt van de wettelijke mogelijkheden leidt dat tot
lagere berekende concentraties.
– Daarnaast hanteert de gemeente een veiligheidsmarge van circa 10% door als
uitgangspunt te hanteren dat ook bij ongunstige weersomstandigheden voldaan
moet worden aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Oranjewoud ondersteunt de
keuze om een marge te hanteren. Het ministerie van VROM stelt jaarlijks nieuwe
emissiecijfers en achtergrondconcentraties vast, die van invloed zijn op de lokale
saneringsopgave. Met de nieuwste emissiecijfers en achtergrondconcentraties (CAR
II 8.0) is de in het ALU gehanteerde veiligheidsmarge al opgebruikt. Als deze
marge niet gehanteerd was, had de gemeente nu opnieuw aanvullende maatregelen
moeten nemen om in 2015 alsnog aan de norm te voldoen.
– Als bij het berekenen van de saneringsopgave andere keuzes zouden worden
gemaakt, zou het knelpunt langs de Albert Schweitzerdreef op formele gronden
komen te vervallen door toepassing van het blootstellingscriterium. Omdat er zich
geen woningen in de nabijheid van de Albert Schweitzerdreef bevinden, hoeft op
grond van nieuwe wetgeving voor dit traject geen toets meer plaats te vinden aan
de norm voor stikstofdioxide.
– Op het traject Oudenoord-Weerdsingel en Catharijnebaan-Catharijnesingel leidt een
andere manier van berekenen en een andere wegvaktypering wel tot lagere
concentraties, maar door de nieuwste emissiefactoren (CAR II 8.0) is daar nog wel
sprake van overschrijding van de normen.

De maatregelen

Het ALU bevat generieke maatregelen (investeringen in openbaar vervoer, fiets en P+R en
mobiliteitsmanagement) en locatiespecifieke maatregelen (knips,
doorstromingsmaatregelen, afslagverboden en luchtkwaliteitsmaatregelen bij
tunnelmonden). De generieke maatregelen zijn ontoereikend om aan de normen te
voldoen. Oranjewoud merkt op dat het door Utrecht gekozen maatregelenpakket effectief
is. De effecten zijn op een juiste wijze onderzocht.
Oranjewoud beschouwt knips als een effectieve maatregel om luchtkwaliteitsknelpunten
op te lossen.
De knip Paardenveld is volgens Oranjewoud effectief en noodzakelijk, omdat alternatieve
maatregelen onvoldoende soelaas bieden voor het knelpunt op Oudenoord. Wel adviseert
Oranjewoud nader onderzoek te doen naar reductie van het vrachtverkeer op de
Weerdsingel en Oudenoord en naar aanpassing van het wegprofiel op Oudenoord.
De knip op de Catharijnebaan is effectief, maar Oranjewoud pleit voor aanvullend
onderzoek om na te gaan of er alternatieven mogelijk zijn, zoals het uitstellen van
ruimtelijke planvorming, het verlengen van de onderdoorgang op de Catharijnebaan of het
kappen of snoeien van bomen.
Omdat op de Albatrosstraat de luchtkwaliteitsnormen niet worden overschreden, is de knip
op de Albatrosstraat niet noodzakelijk om aan de luchtkwaliteitsnormen te voldoen. De
knip Croeselaan – die onderdeel uitmaakt van de verkeersstructuur voor het
Stationsgebied en een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit van het nieuwe
Jaarbeursplein - is ook niet noodzakelijk voor de luchtkwaliteit.
Oranjewoud benadrukt dat een goed functionerende verdeelring met 2x2 rijbanen een
voorwaarde is voor invoering van knips. In dat licht vindt Oranjewoud de knip op de
Thomas à Kempisweg geen logische keuze. Eigenlijk zou de westelijke verdeelring
opgewaardeerd moeten worden tot 2x2 rijbanen.
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Ook stelt Oranjewoud voor te bezien in hoeverre het verbieden van vrachtverkeer op de
Weerdsingel/Oudenoord soelaas biedt. Oranjewoud merkt overigens zelf al op dat dit
waarschijnlijk onvoldoende effect zal opleveren.
Een alternatief voor de Catharijnesingel zou kunnen zijn het snoeien of kappen van
bomen.
Het knelpunt op de Catharijnebaan wordt onder andere veroorzaakt door het terugbrengen
van de grachten. Gesuggereerd wordt om de planvorming uit te stellen, zodat er in 2015
geen knelpunt ontstaat.
Als alternatieve generieke maatregelen suggereert Oranjewoud het stimuleren van schoon
(elektrisch) vervoer in de binnenstad en het ontmoedigen van autoverkeer door het
verminderen van het aantal parkeerplaatsen. Deze maatregelen zullen pas op langere
termijn tot effect leiden.

Alternatieve verkeersstructuur

Oranjewoud heeft twee varianten voorgesteld voor een alternatieve verkeersstructuur:
- een ringenmodel, bestaande uit een buitenring met snelwegen en parallelbanen, een
stedelijke verdeelring en een centrumring, die als eenrichtingsverkeer wordt uitgevoerd.
In deze variant vervallen de knips Paardenveld, Croeselaan en Albatrosstraat
- een drie-sectorenmodel, waarin de knip Albatrosstraat wordt geschrapt.
De effecten van deze alternatieven heeft Oranjewoud niet in beeld gebracht.

Conclusies

Oranjewoud concludeert dat het ALU zorgvuldig onderbouwd is. Alle mogelijke generieke
maatregelen zijn onderzocht. Alle gemaakte keuzes zijn verdedigbaar en veelal te
verklaren vanuit de specifieke Utrechtse situatie. Er is zeer uitgebreid onderzoek gedaan
naar de verkeerseffecten, de gevolgen voor lucht en geluid en naar eventuele economische
effecten. De knelpunten zijn over het geheel genomen juist bepaald. De gekozen
maatregelen zijn effectief. Alternatieve maatregelen leiden niet tot voldoende zekerheid
dat in 2015 op alle punten kan worden voldaan aan de normen.
Oranjewoud adviseert om te kiezen voor een marge om toekomstige tegenvallers op te
kunnen vangen. Daarmee is het invoeren van knips volgens Oranjewoud onvermijdelijk.
Wel adviseert Oranjewoud de tijd tussen besluitvorming en daadwerkelijke invoering van
de knips te gebruiken om alternatieve maatregelen te onderzoeken. Omdat invoering van
knips in de binnenstad een optimaal functionerende verdeelring vereist en tot 2015 op de
westelijke verdeelring de luchtkwaliteitsnormen niet worden overschreden, adviseert
Oranjewoud af te zien van de knip op de Thomas à Kempisweg.
3.4.3

Onderzoek naar aanleiding van de externe toets
Naar aanleiding van de externe toets hebben we een aantal zaken nader onderzocht en
doorgerekend.

Doorrekening van de saneringsopgave met CAR II 8.0 en gemiddelde meteo

In het ALU zijn de saneringsopgave en het effect van de maatregelen doorgerekend met
CAR II 7.0 (basisjaar 2007) met ongunstige meteo. In het NSL is hiervoor uiteindelijk CAR II
8.0 (basisjaar 2008) gebruikt. Inmiddels hebben we voor dit ALU de saneringsopgave
doorgerekend met CAR II 8.0 met gemiddelde meteo, waarmee we aansluiten bij de manier
van rekenen uit het NSL.
In CAR II 8.0 zijn andere emissiefactoren en achtergrondconcentraties gehanteerd dan in
CAR II 7.0. Daardoor zijn de berekende concentraties stikstofdioxide in 2015 met CAR II
8.0 met gemiddelde meteo vergelijkbaar met de uitkomstem van CAR II 7.0 met
ongunstige meteo. De concentraties op de Pijperlaan, de Haydnlaan en de Lessinglaan, de
Cartesiusweg en de Albert Schweitzerdreef zijn lager door wijziging van de Regeling
beoordeling luchtkwaliteit. Met de doorrekening met CAR II 8.0 ontstaan er geen nieuwe
normoverschrijdingen.
De restopgave is weergegeven in tabel 4.1.
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Doorrekening saneringsopgave o.b.v. aanbevelingen Oranjewoud
Oranjewoud geeft aan dat Utrecht de saneringsopgave realistisch berekent, maar dat er
ook andere keuzes te maken zijn, de leiden tot lagere berekende concentraties
stikstofdioxide in 2015. Naast het hanteren van het blootstellingscriterium, waardoor de
NRU niet meer getoetst hoeft te worden aan de norm voor stikstofdioxide, adviseert
Oranjewoud andere keuzes te maken op het gebied van:
- de indeling in wegvaktype
- de verhouding tussen werkdag en weekdag
- de bomenfactor
- de stagnatiefactor.
We hebben onderzocht wat de consequenties zijn van andere keuzes op deze gebieden
voor de concentraties NO 2 in 2015.
Hantering van een ander wegtype leidt op de Weerdsingel tot een duidelijk lagere
concentratie. De overschrijding van de norm vermindert, maar wordt niet opgelost. Op de
andere wegvakken met een restopgave heeft het hanteren van een ander wegtype geen
effect.
De wegen met een restopgave liggen midden in het centrum van Utrecht. In afwijking van
de meeste plaatsen in het land, is daar vrijwel geen verschil tussen de
verkeersintensiteiten op werkdagen en in het weekend. Daarom zijn wij bij het berekenen
van de restopgave er van uitgegaan dat de verkeersintensiteit in het weekend en door de
week gelijk is. In de Saneringstool is er ook van uitgegaan dat werkdag- en
weekdagintensiteit in Utrecht gelijk zijn. Hiermee sluiten we dus aan bij de Saneringstool.
Aanpassing van de bomenfactor impliceert het kappen of drastisch snoeien van bomen.
Dat sluit niet aan bij de ambities voor het Stationsgebied. De raad heeft juist gepleit voor
uitbreiding van het aantal bomen. Deze aanbeveling van Oranjewoud hebben we daarom
niet overgenomen. Dat geldt ook voor de suggestie om de planvorming voor het
Stationsgebied uit te stellen.
De stagnatiefactor is nog eens kritisch bekeken. Daarbij is geconstateerd dat de stagnatie
bij de onderdoorgang van de Catharijnebaan te hoog is ingeschat. Voor de overige locaties
heeft dit onderzoek niet geleid tot veranderingen in de stagnatiefactor.
Indien de restopgave wordt berekend met CAR II 8.0 met gemiddelde meteo en met
toepassing van de aanbevelingen van Oranjewoud is er nog steeds sprake van
overschrijdingen, zoals blijkt uit tabel 4.4.

Tabel 4.4: concentraties NO2 in 2015 (incl. aanbevelingen externe toets)
CAR 7.0, ongunstige meteo

Oudenoord
Weerdsingel
Catharijnebaan
Catharijnebaantunnel(mond)
Catharijnesingel
Westpleintunnel(mond)
Stadsbaantunnel(mond)
A. Schweitzerdreef

46,5
45,5
45,2
44,5
42,5
43,5
42,5
40,9

CAR 8.0, gemiddelde meteo
+ aanbevelingen externe
toets
44,1
39,7
43,1
40,1
40,0
41
50,4
43,4

Effecten generieke maatregelen (fiets, OV, mobiliteitsmanagement en P+R)

Een deel van de maatregelen uit het ALU is er op gericht het openbaar vervoer en de fiets
aantrekkelijker te maken als alternatief voor de auto en daardoor bij te dragen aan de
omslag naar meer gebruik van het openbaar vervoer en fiets.
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De effecten van dergelijke generieke maatregelen op de verkeersintensiteit en de
luchtkwaliteit op wegvakniveau zijn modelmatig niet goed te bepalen. Het verkeersmodel
VRU 2.0 UTR 1.0 geeft namelijk niet aan welke verschuivingen er tussen
vervoersmodaliteiten optreden als gevolg van investeringen in openbaar vervoer, fiets en
P+R, maar gaat er van uit dat de totale hoeveelheid auto’s gelijk blijft. De
modelberekeningen laten dus een overschatting zien van de feitelijke problematiek, omdat
ze geen rekening houden met de afname van de automobiliteit ten gunste van het
openbaar vervoer en de fiets.
De realisatie van het HOV-netwerk en het Randstadspoor zijn reeds verwerkt in de
referentie van VRU 2.0 UTR 1.0 voor 2015. We hebben op basis van expert judgement een
inschatting gemaakt van de effecten van de aanvullende maatregelen uit het ALU op het
gebied van openbaar vervoer, fiets, P+R, gedragsbeïnvloeding en mobiliteitsmanagement
en duurzame mobiliteit en goederenvervoer. Volgens expert judgement leiden deze
maatregelen tot een reductie van het aantal autoritten met tussen de 4 en 7%. Daarbij
scoren OV-, fiets en P+R-maatregelen relatief laag (resp. 0.1-0.2% fiets, 0.1-0.6% P+R en
0.6-0.8% OV) en gedragscampagnes (autodelen, fiets, luchtkwaliteit).
mobiliteitsmanagement en maatregelen op het gebied van goederenvervoer (m.n.
afleverpunten) hoog (resp. 2.8-3% gedragscampagne, 0.5-1% mobiliteitsmanagement en
0.6-1.1% goederenvervoer).
Het effect van deze generieke maatregelen is dus vrij beperkt.
De effecten van de niet-automaatregelen leiden tot een marge van een paar procent.
Omdat het om generieke maatregelen gaat, is deze marge niet goed toe te rekenen aan
wegvakken. Overigens leidt het hanteren van deze marge niet tot oplossing van de
restopgave.

Analyse van de door Oranjewoud voorgestelde locatiespecifieke maatregelen

Oranjewoud heeft een aantal suggesties gedaan voor maatregelen waarmee de
concentratie NO 2 op de Weerdsingel, Oudenoord, de Catharijnesingel en de Catharijnebaan
in 2015 mogelijk kunnen worden teruggebracht.
- Weerdsingel: verminderen van het aandeel vrachtverkeer c.q. een vrachtwagenverbod
- Oudenoord: vrachtwagenverbod en aanpassing van het wegprofiel
- Catharijnesingel: bomen snoeien of kappen
- Catharijnebaan: uitstel van de planvorming of verlengen van de onderdoorgang.
We hebben deze suggesties beoordeeld en doorgerekend op hun effecten voor
luchtkwaliteit. De uitkomsten zijn weergegeven in tabel 4.5.
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Tabel 4.5: analyse suggesties locatiespecifieke maatregelen
Weg

Maatregel

Oudenoord

Wegprofiel
Vrachtwagenverbod/
minder vrachtwagens

Weerdsingel

Vrachtwagenverbod/
minder vrachtwagens

Catharijnebaan

Uitstel planvorming
Verlengen onderdoorgang

Catharijnesingel

Bomen snoeien/kappen

Inhoudelijk
oordeel
klein effect
luchtkwaliteit
Klein effect
luchtkwaliteit,
nadelig voor
bevoorrading
Klein effect
luchtkwaliteit met
nadelig voor
bevoorrading
Niet nodig i.v.m.
tijdelijke situatie
1-1-2015
Niet realistisch,
want hij ligt niet
verdiept
Niet realistisch om
monumentale
bomen te kappen

Effect in µg/m³
45,7
46,9

46,3

effect niet in te
schatten
effect niet in te
schatten
40

Conclusie is dat aan de suggesties van Oranjewoud te veel nadelen verbonden zijn en dat
de effecten van de meeste suggesties veel te gering zijn om aan de normen te voldoen.
Het vrachtwagenverbod leidt tot verplaatsing van zwaar verkeer en problemen voor de
bevoorrading van bedrijven op Oudenoord.
Uitstel van de planvorming voor de Catharijnebaan (c.q. de daaraan gelegen gebouwen) is
ongewenst. Bovendien is uitstel niet nodig, omdat volgens de huidige planning in 2015
sprake is van een tijdelijke situatie op de Catharijnesingel en de Catharijnebaan, die
feitelijk fungeert als doseringsmaatregel of tijdelijke knip. Verlengen van de
onderdoorgang onder de Catharijnesingel past niet binnen de stedenbouwkundige opzet
van het gebied.
Het kappen van monumentale bomen aan de Catharijnsingel is geen realistische optie in
het licht van de discussie over het kappen van bomen en het gewenste groene karakter van
het Stationsgebied en de Catharijnesingel. Overigens is dit de enige maatregel met een
substantieel effect op de luchtkwaliteit.

Beoordeling alternatieven verkeersstructuur Oranjewoud

Oranjewoud beschrijft twee mogelijke alternatieven voor de verkeersstructuur in Utrecht.
- een drie-sectorenmodel, waarin de knip Albatrosstraat wordt geschrapt
- een ringenmodel, bestaande uit een buitenring met snelwegen en parallelbanen, een
stedelijke verdeelring en een centrumring, die als eenrichtingsverkeer wordt uitgevoerd.
In deze variant vervallen de knips Paardenveld, Croeselaan en Albatrosstraat.
Beide varianten zijn beoordeeld op basis van expert-judgement. Daarnaast is het effect
doorgerekend van het schrappen van de knip op de Albatrosstraat.

Doorrekening effecten afzien van knip Albatrosstraat

De knip op de Albatrosstraat is niet noodzakelijk vanuit het perspectief van luchtkwaliteit.
De berekende concentratie stikstofdioxide op de Albatrosstraat in 2015 zit net onder de
grenswaarde.
Onderzocht is wat de gevolgen zijn van het afzien van een knip op de Albatrosstraat.
Daarbij is uitgegaan van de huidige situatie, dus met een linksafverbod van de Vondellaan
naar de Bleekstraat. Op het totale netwerk ontstaan slechts zeer geringe verschillen
(weinig verdringing van verkeer naar andere delen van de stad). Er ontstaan geen nieuwe
knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit.
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Als afgezien wordt van de knip neemt de intensiteit op de Albatrosstraat in 2015 toe tot circa
20.000 motorvoertuigen per etmaal. De gevolgen voor de 't Goylaan, de Waterlinieweg en de
Kardinaal de Jongweg zijn positief: een afname van de verkeersintensiteit in 2015 met 11.300 ('t
Goylaan nabij 't Goyplein), 12.400 (Waterlinieweg) en 1.200 (Kardinaal de Jongweg)
motorvoertuigen per etmaal. Ook op het oostelijke deel van de Marnixlaan neemt de
verkeersintensiteit af met circa 1.500 motorvoertuigen per etmaal. Op overige delen van de
westelijke verdeelring is nauwelijks sprake van toe- of afname van verkeer. De
verkeersintensiteit op de Vondellaan-West neemt toe tot 17.200 motorvoertuigen per etmaal
(2006: 8.900 mvt/etm; 2015 zonder ALU: 11.400 mvt/etm) en op de Vondellaan-Oost tot
19.300 motorvoertuigen per etmaal (2006: 13.100; 2015 zonder ALU: 16.100 mvt/etm). Deze
hoeveelheid verkeer is op de Vondellaan goed af te wikkelen en leidt niet tot
luchtkwaliteitsknelpunten.
Afzien van de knip Albatrosstraat leidt tot toename van de geluidsbelasting tot circa 72
dB. Hiermee wordt deze weg één van de meest lawaaiige locaties in de stad (vergelijkbaar
met de Josephlaan).
Alles afwegende zien we af van de knip Albatrossstraat.

Expert judgement beoordeling alternatieven verkeersstructuur

Op zich wordt het uitgangspunt dat knips in de binnenstad een robuuste verdeelring (2x2
rijbanen) vereist, onderschreven. Tenzij gekozen wordt voor ingrijpende maatregelen op
het traject Pijperlaan-Lessinglaan, wat aanpassing van het bestemmingsplan vereist, is het
echter niet mogelijk de westelijke verdeelring op te waarderen tot 2x2 rijbanen. Zonder de
knip Thomas à Kempisweg neemt de verkeersdruk op de westelijke verdeelring te veel toe.
(zie ook maatregelenpakket Utrecht West). Dat wordt ook bevestigd door het feit dat
Oranjewoud geen alternatief noemt voor de knip Thomas à Kempisweg. Overigens leidt
afzien van de knip Albatrosstraat en het vervangen van de knip Catharijnesingel door een
inrichting gericht op bestemmingsverkeer er toe dat er sowieso niet echt meer sprake is
van een sectorenmodel als verkeerskundig inrichtingsprincipe, waardoor de robuustheid
van de verdeelring aan belang inboet.
Een binnenring met eenrichtingsverkeer heeft twee grote nadelen. De bereikbaarheid van
de binnenstad vanuit zuid, oost en noord gaat sterk achteruit. Daarnaast neemt de
verkeersdruk op de Amsterdamsestraatweg sterk toe.
Conclusie is dat er uit de externe toets geen kansrijk en realistisch alternatief naar voren
is gekomen voor de in het ALU voorgestelde verkeersstructuur.
Overigens kunnen we naar verwachting op de Catharijnesingel en de Catharijnebaan aan
de luchtkwaliteitsnormen voldoen zonder invoering van een knip. Tussen de
Vredenburgknoop en de Mariaplaats wordt de Catharijnesingel ingericht als hoogwaardig
verblijfsgebied, dat wordt ingericht voor bestemmingsverkeer zonder doorgaand verkeer
onmogelijk te maken. Door bewegwijzering en materiaalgebruik wordt het verkeer in dit
gebied naar de parkeergarages geleid. Door verlaging van de maximumsnelheid en een
eventuele dosering van verkeerslichten of een dynamische afsluiting zal de omvang van
het doorgaand verkeer gereguleerd worden. Doorgaand verkeer zal in dit gebied stapvoets
moeten rijden. Door deze inrichting neemt de verkeersintensiteit op de Catharijnesingel af
tot maximaal 15.000 motorvoertuigen per etmaal. Daarvan bestaat het grootste deel (zo’n
10.000 motorvoertuigen per etmaal) uit bestemmingsverkeer, het restant (circa 5.000
motorvoertuigen per etmaal) uit doorgaand verkeer.
3.5

Doorgerekende varianten
We hebben een groot aantal varianten doorgerekend voor maatregelenpakketten om in
2015 overal in Utrecht aan de luchtkwaliteitsnormen te voldoen. De varianten bestaan uit
combinaties van knips (incl. een inrichting van de Catharijnesingel voor
bestemmingsverkeer) en maatregelen om de negatieve effecten op de verkeerscirculatie
elders in de stad te verminderen.
De verschillende varianten zijn beschreven in tabel 4.6. In tabel 4.7 zijn per variant de
verkeersintensiteiten op een aantal belangrijke wegen weergegeven.
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Bij de beoordeling van de varianten is eerst gekeken of de luchtkwaliteitsknelpunten
worden opgelost. Vervolgens is gekeken naar de effecten op de verkeersdruk en de
verkeerscirculatie in de stad, in het bijzonder op de westelijke verdeelring, de
Amsterdamsestraatweg, de omgeving van de ‘t Goylaan en de omgeving van de
Albatrosstraat en de \Vondellaan.
In alle varanten worden de luchtkwaliteitsknelpunten opgelost en wordt in 2011
respectievelijk 2015 overal in de stad voldaan aan de normen voor fijn stof en
stikstofdioxide. In alle varianten neemt de verkeersintensiteit op de Weerdsingel,
Oudenoord, de Daalsesingel, de Catharijnesingel en de Westpleintunnel substantieel af. De
meeste varianten leiden tot een toename van de verkeersintensiteit op de NRU (Albert
Schweitzerdreef) met circa 20%. In alle varianten is op veel plaatsen in de stad sprake van
een substantiële verbetering van de luchtkwaliteit, waarmee een belangrijke bijdrage
wordt geleverd aan een gezonde leefomgeving.
De knip op de Thomas à Kempisweg leidt tot sterke afname van de verkeersdruk op de
westelijke verdeelring. Echter op de NRU en de rest van de verdeelring neemt de
verkeersdruk toe (Kardinaal de Jongweg – Sartreweg – Waterlinieweg – ’t Goylaan). De
verkeersdruk op ’t Goylaan, de Socrateslaan, de Rijnlaan en de Waterlinieweg neemt toe
met 22% (ca. 9.000 mvt/etm). Daarom zien we op dit moment af van de aanleg van een
knip op de Thomas à Kempisweg. Daarmee vallen de varianten met deze knip af. Op
langere termijn (tussen 2015 en 2020) zal het wel nodig zijn om deze knip in te voeren,
tegelijk met de aanleg van de verbindingsweg over Lage Weide en de tunnel onder de
Josephlaan. Dan kan ook het linksafverbod op de M.L. Kinglaan worden afgeschaft.
Een knip Weerdsingel zonder afslagverbod tussen de Daalsetunnel en de
Amsterdamsestraatweg leidt tot een sterke groei van de verkeersdruk op de
Amsterdamsestraatweg (+ 55%, 24.400 mvt./etm.). De knip Weerdsingel moet dus
gecombineerd worden met een afslagverbod tussen de Daalsetunnel en de
Amsterdamsestraatweg, om te voorkomen dat de verkeersdruk op de
Amsterdamsestraatweg te sterk toeneemt. Dit afslagverbod leidt er echter toe dat de route
Pijperlaan-Haydnlaan-Lessinglaan zwaarder belast wordt. Bij de aanleg van de knip
Paardenveld in plaats van knip Weerdsingel kan de verbinding tussen de Daalsetunnel en
de Amsterdamsestraatweg de komende jaren in stand blijven en wordt de PijperlaanHaydnlaan-Lessinglaan minder zwaar belast. Daarom kiezen we voor de knip Paardenveld.
Hierdoor verbetert de bereikbaarheid van het stationsgebied vanuit Utrecht Noordoost. Op
termijn – waarschijnlijk tussen 2015 en 2020 - zal de verkeersdruk op de
Amsterdamsestraatweg verder toenemen, waardoor ook bij de knip Paardenveld een
afslagverbod tussen de Daalsetunnel en de Amsterdamsestraatweg moet worden
ingevoerd.
De knip Ledig Erf leidt tot verhoging van de verkeersdruk op de ‘t Goylaan, de
Socrateslaan, de Waterlinieweg en de Rijnlaan. Om de verkeerssituatie en de leefbaarheid
in de omgeving van de ‘t Goylaan zo min mogelijk te belasten, zien we af van een knip
Ledig Erf. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid van het Stationsgebied vanuit UtrechtOost.
We zien ook af van de knip Albatrosstraat. Deze knip is niet noodzakelijk om te voldoen
aan de luchtkwaliteitsnormen.
We zien af van de knip Catharijnesingel. In plaats daarvan richten we de Catharijnesingel
tussen de Vredenburgknoop en de Mariaplaats in als hoogwaardig verblijfsgebied, dat
wordt ingericht voor bestemmingsverkeer zonder doorgaand verkeer onmogelijk te maken.
De voorkeursvariant bestaat uit de volgende maatregelen:
- een knip Paardenveld
inrichting van de Catharijnebaan op bestemmingsverkeer, zonder doorgaand verkeer
onmogelijk te maken
een knip op de Croeselaan
een linksafverbod van de M.L. Kinglaan naar de Pijperlaan
een afslagverbod tussen de Amsterdamsestraatweg en de Acaciastraat en andere
maatregelen om sluipverkeer in Ondiep en Pijlsweerd te verminderen
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-

2 rechtsafstroken van de Cartesiusweg naar de by pass Majella en slechts één
rechtdoorgaande strook, om de route door Oog in Al te ontlasten
2x2 rijbanen op de ’t Goylaan en de Socrateslaan, om de wegvakcapaciteit op deze
wegen te verruimen en daarmee de doorstroming te verbeteren en een groene golf
mogelijk te maken
2x2 rijbanen op de Van Zijstweg en de Tellegenlaan, zodat die wegen de toename van
de verkeersdruk kunnen opvangen.

Een deel van deze maatregelen wordt alleen ingevoerd als dat vanwege de luchtkwaliteit
noodzakelijk is. Dat geldt in elk geval voor de knip Paardenveld.
Hoewel dus niet zeker is of ze allemaal worden ingevoerd, zijn al deze maatregelen wel in
de berekeningen meegenomen. Vanuit het perspectief van de verkeerscirculatie voor het
autoverkeer hebben de berekeningen dus het karakter van een worst case scenario.
Bij de berekeningen van de effecten van de maatregelen zijn we er van uitgegaan dat alle
maatregelen op 1-1-2015 gerealiseerd zijn. In werkelijkheid zal in die periode met name
het Stationsgebied het karakter van een bouwput hebben. We zullen zo nodig tijdelijke
aanvullende maatregelen moeten nemen (zoals dosering en bouwknips) om te zorgen dat
in 2015 ook in de tijdelijke situatie overal aan de luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan.
Op langere termijn – tussen 2015 en 2020 – leidt de voorkeursvariant tot een te hoge
verkeersdruk op de Amsterdamsestraatweg. Daarom zullen we op termijn een afslagverbod
moeten invoeren tussen de Daalsetunnel en de Amsterdamsestraatweg, tegelijk met de
invoering van het maatregelenpakket voor Utrecht West.
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Tabel 4.6.: doorgerekende varianten

Variant 1:
knip
Weerdsingel
en knip
Thomas à
Kempisweg

Knip Weerdsingel
Afslagverbod DaalsetunnelAmsterdamsestraatweg
Knip Paardenveld
Knip Catharijnesingel
Hoogwaardige inrichting
Catharijnesingel
(bestemmingsverkeer)
Knip Ledig Erf
Knip Albatrosstraat
Knip Croeselaan
Afslagverboden kruispunt
Bleekstraat-Catharijnesingel
Afslagverbod kruispunt
Vondellaan-Bleekstraat
Rechtsafverbod
AmsterdamsestraatwegAcaciastraat en vice versa
Linksafverbod M.L. KinglaanPijperlaan
Drie ongelijkvloerse kruisingen
NRU
Afkoppelen Moldaudreef van NRU
Afkoppelen Zambesidreef van
NRU
Knip Thomas à Kempisweg
Twee rechtsafstroken van
Cartesiusweg naar by pass
Majella en één rechtdoorstrook
van Cartesiusweg naar Thomas à
Kempisweg
2x2 rijstroken ’t Goylaan
2x2 rijstroken van Zijstweg

Variant 2:
knip
Paardenveld,
zonder
linksafverbod
M.L. Kinglaan

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

Variant 3:
Knip
Weerdsingel,
zonder knip
Ledig Erf

Variant 4:
knip Thomas à
Kempisweg,
zonder knip
Ledig Erf

Variant 5:
knip
Paardenveld,
zonder knip
Ledig Erf, zonder
linksaf-verbod
M.L. Kinglaan

Variant 6:
knip Paardenveld,
zonder knip Ledig
Erf, met
linksafverbod
M.L. Kinglaan

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Variant 7:
knip Paardenveld,
zonder knip Ledig
Erf, zonder knip
Albatrosstraat,
met shared space
Catharijnesingel

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
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2015 Vru2.0
Utr1.0
(Referentie)

Variant 1

%

Variant 2

%

Variant 3

%

Variant 4

%

Variant 5

%

Variant 6

%

Variant 7

%

Knelpunten 2015 (NO2)
Weerdsingel

24.100

0

-100%

7.100

-71%

0

-100%

0

-100%

6.500

-73%

6.500

-73%

9.600

-60%

Oudenoord

24.300

6.100

-75%

11.700

-52%

5.300

-78%

6.000

-75%

11.000

-55%

11.100

-54%

11.200

-54%

Daalsesingel tn Vredenburg

35.400

32.000

-9%

24.400

-31%

22.800

-35%

31.100

-12%

23.800

-33%

23.800

-33%

28.000

-21%

Catharijnesingel ts Holststraat en
Bleekstraat
Albert Schweizerdreef (deel NRU)
bij Anthoniedijk
Albert Schweizerdreef (deel NRU)
bij Dunantplein
Westpleintunnel

24.600

19.600

-20%

19.000

-23%

20.600

-16%

20.700

-16%

20.200

-18%

20.200

-18%

17.500

-29%

65.200

74.100

14%

72.100

11%

73.600

13%

74.100

14%

72.400

11%

72.500

11%

71.600

10%

61.000

74.400

22%

72.400

19%

73.900

21%

74.400

22%

72.700

19%

72.800

19%

71.900

18%

37.700

20.100

-47%

26.400

-30%

19.100

-49%

19.800

-47%

25.700

-32%

27.400

-27%

27.400

-27%
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Overige radiale hoofdwegen
Ds. M.L. Kinglaan

59.400

57.600

-3%

56.700

-5%

52.000

-13%

56.500

-5%

56.300

-5%

53.600

-10%

53.500

-10%

Weg der Verenigde Naties

38.800

34.800

-10%

34.300

-12%

36.700

-6%

35.000

-10%

34.300

-12%

38.600

-1%

37.600

-3%

Graadt van Roggenweg west

32.500

27.500

-15%

32.600

0%

25.700

-21%

27.200

-16%

31.800

-2%

33.800

4%

33.800

4%.

Graadt van Roggenweg oost

29.500

23.800

-19%

29.600

1%

22.700

-23%

23.400

-21%

28.800

-2%

30.900

5%

30.800

5%

Vleutenseweg (bij Westplein)

15.200

11.600

-24%

9.900

-35%

10.500

-31%

11.500

-24%

9.800

-35%

10.400

-32%

11.400

-25%

Amsterdamsestraatweg zuid (tz v.
Papaverstraat)
Amsterdamsestraatweg zuid (tz
spoor)
Vondellaan (t.w. van Bleekstr)

13.000

16.000

23%

15.400

18%

14.100

8%

15.600

19%

14.900

14%

16.000

23%

17.500

34%

15.700

15.000

-5%

15.200

-3%

11.700

-26%

14.300

-9%

14.700

-7%

15.900

1%

18.100

15%

11.400

12.400

8%

13.800

20%

10.900

-4%

9.600

-16%

11.000

-4%

11.000

-4%

17.200

50%

Baden Powellweg

15.000

9.500

-37%

8.200

-45%

4.100

-72%

4.000

-73%

4.200

-72%

4.200

-72%

20.700

38%

Vondellaan (t.o. van Bleekstr)

16.100

10.200

-37%

9.000

-44%

4.900

-70%

4.700

-71%

4.900

-70%

4.900

-70%

19.300

20%

Briljantlaan (onder het spoor)

14.200

0

-100%

0

-100%

0

-100%

0

-100%

0

-100%

0

-100%

19.800

40%

Venuslaan (bij Komeetstraat)

16.900

7.000

-59%

6.400

-62%

12.800

-25%

14.000

-17%

12.200

-28%

12.200

-28%

16.600

-2%

Europalaan noord

18.900

22.600

20%

21.300

13%

21.500

14%

22.600

20%

21.400

13%

21.400

13%

18.600

-1%

Europalaan zuid

33.300

34.200

3%

34.700

4%

35.100

6%

33.900

2%

34.400

3%

35.100

5%

34.700

4%

Van Zijstweg

17.800

24.000

35%

24.300

37%

24.300

37%

24.200

36%

24.400

37%

24.300

37%

22.300

25%

Bypass Majellaknoop

10.200

22.700

122%

11.000

8%

12.900

26%

22.400

119%

11.000

8%

11.900

17%

11.800

16%

’t Goylaan (bij ’t Goylaan)

25.500

47.800

87%

40.400

58%

38.000

49%

43.900

72%

37.300

46%

37.300

46%

26.300

3%

Beneluxlaan (24 oktoberplein)

35.100

39.600

13%

42.600

21%

45.500

30%

38.700

10%

41.800

19%

43.000

22%

39.800

13%

Lessinglaan (Spinozabrug)

24.100

11.500

-52%

31.400

30%

34.000

41%

11.500

-52%

31.000

28%

27.600

14%

26.800

11%

Lessinglaan (tn Meijsterlaan)

22.400

11.200

-50%

29.500

32%

31.600

41%

11.200

-50%

29.000

30%

25.600

15%

24.800

11%

Cartesiusweg (zuid thv
Schepenbuurt)
Thomas A. Kempisweg

29.300

22.700

-23%

38.000

30%

45.400

55%

22.400

-24%

37.500

28%

35.700

22%

34.900

19%

19.800

0

-100%

27.500

39%

33.000

66%

0

-100%

27.000

36%

24.500

23%

23.600

19%

Cartesiusweg (noord)

23.200

18.900

-18%

32.000

38%

39.400

70%

18.800

-19%

31.500

36%

29.900

29%

28.700

24%

Josephlaan

23.200

18.900

-18%

32.000

38%

39.400

70%

18.800

-19%

31.500

36%

29.900

29%

28.700

24%

Marnixlaan

24.700

24.900

1%

33.000

33%

37.800

53%

25.000

1%

32.800

33%

31.600

28%

29.300

19%

Einsteindreef (NRU)

20.400

33.400

64%

28.800

41%

30.500

50%

33.200

63%

28.800

41%

29.100

43%

28.600

40%

Waterlinieweg (tz van Stadionlaan)

50.800

75.400

48%

66.600

31%

65.600

29%

72.600

43%

64.800

28%

64.700

27%

52.200

3%

Waterlinieweg (A12)

53.000

55.700

5%

55.100

4%

54.700

3%

55.100

4%

54.600

3%

54.500

3%

53.700

1%

Kardinaal de Jongweg (ts spoor en
K. Alfrinkplein)
Brailledreef (tn S. Allendeplein)

33.900

41.900

24%

37.200

10%

37.400

10%

42.900

27%

37.800

12%

37.900

12%

35.800

6%

20.700

26.000

25%

24.100

16%

25.400

23%

26.500

28%

24.700

19%

24.600

19%

22.900

11%

Daalsetunnel

40.600

18.900

-53%

24.800

-39%

14.800

-64%

18.700

-54%

24.200

-40%

25.400

-37%

26.000

-36%

Overste den Oudenlaan (Anne
Frankplein)
Albatrosstraat

16.700

20.900

25%

21.400

28%

19.000

14%

20.300

22%

20.500

23%

20.300

22%

19.900

19%

14.100

1.100

-92%

1.100

-92%

1.100

-92%

1.100

-92%

1.100

-92%

1.100

-92%

19.600

40%

Bleekstraat

10.400

20.300

95%

20.100

93%

13.000

25%

11.900

15%

13.100

26%

13.100

26%

8.500

-19%

Catharijnesingel (tussen
Bleekstraat en Ledig Erf
Socrateslaan (to Rijnlaan)

14.200

3.400

-76%

3.500

-76%

7.600

-46%

8.700

-39%

7.100

-50%

7.100

-50%

9.000

16.400

26.400

61%

22.200

35%

23.200

41%

27.200

65%

22.600

38%

22.600

37%

18.200

11%

Croeselaan noord (tn Van Zijstweg)

19.600

22.400

14%

22.300

14%

22.300

14%

22.400

14%

22.200

14%

22.300

14%

22.300

14%

Verdeelring

Overige (hoofd)wegen

32

-36%

.

Tabel 4.7: Verkeersintensiteiten per variant
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4.

AANPAK RESTOPGAVE: NSL-MAATREGELEN 2009-2014
In dit hoofdstuk geven we aan welke maatregelen we de komende vijf jaar willen nemen
om de restopgave op te lossen en er voor te zorgen dat Utrecht in respectievelijk 2011 en
2015 aan de wettelijke normen voor fijn stof en stikstofdioxide voldoet.
Het ALU bevat niet alleen maatregelen om te zorgen dat we voldoen aan de wettelijke
luchtkwaliteitsnormen, maar ook maatregelen om te zorgen dat Utrecht ook op termijn
een bereikbare en leefbare stad blijft. In deze Toelichting en Onderbouwing beperken we
ons tot de eerste categorie maatregelen. Dat zijn ook de maatregelen die we inbrengen in
het NSL. De tweede categorie maatregelen – waaronder het maatregelenpakket voor
Utrecht West – maakt geen onderdeel uit van het NSL.
In onderstaande tabel wordt aangegeven welke maatregelen we nemen om in 2015 aan de
luchtkwaliteitsnormen te voldoen, wat per maatregel het resultaat is en wanneer de
maatregel gerealiseerd is. Deze maatregelen zijn ingebracht in het Regionaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht (RSLU) en het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het is niet nodig hiervoor een
wijzigingsvoorstel in te dienen bij de minister van VROM.
Voor een nadere beschrijving van de maatregelen verwijzen we naar het ALU.
Maatregel

Realisatie

Effect

Kosten

2013

Sneller OV CS-Overvecht

2 mln.

2012

2.000 pp

38.7 mln.

2011

1.000 pp

20.7 mln.

2014

1.000 pp (tot 2.000 pp)

20 mln.

2013

1.000 pp

20 mln.

2015

1.000 pp (tot 2.000 pp)

20 mln.

2015-2020

2.000 pp

40 mln.

Openbaar Vervoer
VOV Overvecht
P+R
Uithof
Stadspoort Hooggelegen fase 1
Stadspoort Hooggelegen fase 2
Stadspoort Leidsche Rijn fase 1
Stadspoort Leidsche Rijn fase 2
Stadspoort West
Stadspoort Noord-Oost

2015-2020

2.000 pp

40 mln.

P+R marketing

2010

Meer gebruik P+R

1.8 mln.

Verplaatsen touringcarterminal

2009 en 2015
(def)

Verbetering luchtkwaliteit

0.3 mln.

Kwaliteitsverbetering +
doorstroming + bewegwijzering top
5 fietsroutes
Kwaliteitsverbetering +
doorstroming + berwegwijzering
top 10 fietsroutes
Fietsparkeren binnenstad

2012

Verhogen aantrekkelijkheid
fietsroutes

8.75 mln.

2014

Verhogen aantrekkelijkheid
fietsroutes

11.45 mln.

Leenfietsen

2013

3 à 4.000 extra plaatsen

3.2 mln.

2010

Tenminste 700 fietsen

4.3 mln.

2011

Uitbreiden fietsnetwerk

3.2 mln.

Fiets

Fietsbrug Noorderpark
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Auto
Wegnummer+ infosysteem

2014 (tegelijk
met knips)

Voorkomen zoekverkeer

1.5 mln.

Linksafverbod Kinglaan-Pijperlaan

2012

0.1 mln.

Verminderen vrachtverkeer Pijper-,
Haydn- en Lessinglaan

Minder verkeersdruk PijperlaanHaydnlaan-Lessinglaan

2010

PM

Groene golf delen verdeelring
Beneluxlaan-Brailledreef
Cartesiusweg-Marnixlaan
Socrateslaan – 't Goylaan

Verbeteren leefbaarheid
Pijperlaan-HaydnlaanLessinglaan

2010-2011

Betere doorstroming verdeelring

0.3 mln

2012

Knip Paardenveld

Betere doorstroming
Socrateslaan en ’t Goylaan

2014

5.8 mln.

Doorstroming en opwaardering
NRU

Oplossen luchtkwaliteitsknelpunten Oudenoord,
Weerdsingel,

2014

Betere doorstroming NRU

120 mln.

Afslagverbod
Moldaudreef/Zambesidreef

2013

Oplossen luchtkwaliteitsknelpunt
NRU
Betere doorstroming NRU

0.2 mln.

Oplossenluchtkwaliteitsknelpunt
NRU

Mobiliteitsmanagement en
gedrag
Mobiliteitsmanagement (Utrecht
Bereikbaar)

2008-2011

2.000 auto’s minder in de spits

3.2 mln.

Communicatie- en
gedragsbeïnvloedingscampagne

Vanaf 2010

Minder gebruik auto, meer
gebruik fiets en OV

4.8 mln.

Luchtmaatregelen Westpleintunnel

2014

12.3 mln.

Luchtmaatregelen Stadsbaantunnel

Geen overschrijding
luchtkwaliteitsnormen bij
tunnelmonden

2014

13.2 mln

Duurzame mobiliteit

Geen overschrijding
luchtkwaliteitsnormen bij
tunnelmonden

2010-2015

Lagere emissie en concentratie
NO2

5 mln.

Lucht en goederenvervoer

- Elektrisch rijden
- Autodelen

2010-2015
2010

Milieuzonering centrumring

2007- 2015

1,2 mln

Verschonen gemeentelijk
wagenpark

Lagere emissie en concentratie
NO2

2007-2011

1 mln.

Invoeren schonere bussen
(maatregel BRU)

Lagere emissie en concentratie
NO 2

2011

BRU

Milieuzonering bestelbusjes

Alle bussen minimaal Euro 5;
lagere emissie

2013

0,1 mln.

Meetstations luchtkwaliteit (besluit
moet nog genomen worden door
de gemeenteraad)
Band op spanning

Lagere emissie en concentratie
NO 2

2010-2014

Inzicht in meetgegevens

0,4 mln

Goederenvervoer: innovatie,
vergroening, bundeling en
optimalisatie
Bierboot

2010 actieplan

Minder bevoorradingsverkeer

5,0 mln

2009

Lagere emissie en concentratie
NO2

0.2 mln.

Vanaf 2009

0.1 mln
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5.

EFFECTEN
In dit hoofdstuk beschrijven we de uitkomsten van analyses van de effecten van de
maatregelen die we tot 2015 nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Achtereenvolgens besteden we aandacht aan:
- de effecten op verkeersintensiteit en verkeerscirculatie
- de effecten op luchtkwaliteit
- de effecten op geluid
- de economische effecten.

5.1

Effecten op verkeersintensiteit en –circulatie
Met het verkeersmodel VRU 2.0 UTR 1.0 zijn de effecten van de maatregelen
doorgerekend. Daarbij is er van uitgegaan dat alle maatregelen die in het NSL worden
ingebracht in 2015 zijn uitgevoerd. In werkelijkheid zal in 2015 met name het
Stationsgebied het karakter van een bouwput hebben. De precieze planning van de
werkzaamheden is nu nog niet te voorzien. Zo nodig zullen we aanvullende tijdelijke
maatregelen nemen om te zorgen dat we in 2015 overal aan de luchtkwaliteitsnormen
voldoen.
Hieronder geven we voor een aantal belangrijke wegen in de stad een prognose van de
verkeersintensiteit in 2015. Daarbij is ook aangegeven wat het verschil is ten opzichte van
de autonome situatie in 2015, dus zonder de maatregelen uit het ALU.
De beschreven effecten hebben het karakter van een worst case scenario, In de eerste
plaats wordt een aantal maatregelen alleen uitgevoerd, als blijkt dat ze noodzakelijk zijn
voor de luchtkwaliteit. In de tweede plaats geeft het verkeersmodel wel aan welke
verschuivingen in de verkeersstromen optreden als gevolg van de maatregelen, maar gaat
het er daarbij van uit dat de totale hoeveelheid auto’s gelijk blijft. Door de inzet van P+R’s
en investeringen in openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement, goederenvervoer,
gedragscampagnes en de fiets zal het aantal auto’s in de stad echter afnemen met tussen
de 4 en 7%. De uitkomsten van de modelberekeningen moeten hiervoor gecorrigeerd
worden.
Locaties restopgave
Invoering van de knip Paardenveld en de inrichting van de Catharijnesingel als
hoogwaardig verblijfsgebied voor bestemmingsverkeer leidt tot sterke vermindering van
de verkeersintensiteiten op de Weerdsingel, Oudenoord, de Daalsesingel:
- Weerdsingel:
9.600 mvt/etm (-60%)
- Oudenoord:
11.200 mvt/etm (-54%)
- Daalsesingel:
28.000 mvt/etm (-21%)
- Catharijnesingel (t. n. v. Bleekstr):
17.500 mvt/etm (-29%).
De invalsroute M.L. Kinglaan - Graadt van Roggenweg - Westpleintunnel - Daalsetunnel
wordt rustiger :
ds M.L. Kinglaan:
53.500 mvt/etm (-10 %)
Weg der Verenigde Naties:
37.600 mvt/etm (-3%)
Westpleintunnel:
27.400 mvt/etm (-27%)
- Daalsetunnel:
26.000 mvt/etm (-36%).
Wel wordt de Graadt van Roggenweg wordt 4% drukker (33.800 mvt/etm), veroorzaakt
door de knip Croeselaan. Door de knip Croeselaan vindt een verschuiving van verkeer
plaats van de Croeselaan naar de routes Europalaan - Overste den Oudenlaan –
Westpleintunnel en Beneluxlaan – Weg der VN – Westpleintunnel. Ook de route Europalaan
- Overste den Oudenlaan - Van Zijstweg naar het Stationsgebied-West (Jaarbeursplein
e.o.) wordt hierdoor drukker:
- Beneluxlaan:
39.800 mvt/etm (+13%)
- Europalaan (zuid):
34.700 mvt/etm (+4%)
- Europalaan (noord):
18.600 mvt/etm (-1%)
- Overste den Oudenlaan:
19.900 mvt/etm (+19%)
- Van Zijstweg:
22.300 mvt/etm (+25%)
- Croeselaan-Noord nabij Van Zijstweg: 22.300 mvt/etm (+14%).
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Deze intensiteiten zijn op de genoemde wegvakken goed op te vangen en leiden niet tot
overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen. De Tellegenlaan en de Van Zijstweg worden
zo druk dat deze weg moet worden verbreed naar 2x2 rijstroken.
De route Rubenslaan-Venuslaan wordt iets stiller. De intensiteiten op de Venuslaan nemen
met 2% af tot 16.600 mvt/etm. De intensiteiten op de Bleekstraat nemen met 19% af tot
8.500 mvt/etm.
De verkeersintensiteiten op de Vondellaan, direct ten westen van de kruising met de
Bleekstraat, nemen toe ten gevolge van de knip Paardenveld en de inrichting van de
Catharijnesingel (met 50% tot 17.200 mvt/etm). Ook het verkeer op de Albatrosstraat
neemt toe tot 19.600 mvt/u, een groei van 40%. Deze groei leidt niet tot overschrijding
van de luchtkwaliteitsnormen.
De Waterlinieweg (tussen Galgenwaard en 't Goyplein) wordt marginaal drukker (52.200
mvt/etm; +3%). De route 't Goylaan-Socrateslaan wordt 3%-11% drukker:
- ’t Goylaan:
26.300 mvt/etm (+3%)
- Socrateslaan ten oosten van de Rijnlaan:
18.200 mvt/etm (+11%).
Door invoering van de knip Paardenveld en een inrichting van de Catharijnesingel tussen
de Vredenburgknoop en Mariaplaats als hoogwaardig verblijfsgebied neemt de
verkeersintensiteit op de westelijke verdeelring toe, vooral op het weggedeelte
Cartesiusweg-Josephlaan–Marnixlaan en in mindere mate op de route door Oog en Al:
Cartesiusweg t z van Nijverheidsweg:
34.900 mvt/etm (+19%)
Josephlaan:
28.700 mvt/etm (+24%)
Marnixlaan:
29.300 mvt/etm (+19%)
Lessinglaan:
26.800 mvt/etm (+11%).
Deze intensiteiten zijn op de genoemde wegvakken goed op te vangen en leiden niet tot
overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen. De streefwaarde voor de leefbaarheid van
15.000 à 20.000 mvt/etm. wordt echter ruimschoots overschreden. Op langere termijn
zijn maatregelen nodig om de verkeersdruk te verminderen.
NRU
Door de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen op de NRU, de daarmee samenhangende
snelheidsverhoging van 70 km/u naar 80 km/u en de afkoppeling van de Moldaudreef en
Zambesidreef nemen de intensiteiten op de NRU toe:
- Albert Schweitzerdreef (bij Kochplein)
71.600 mvt/etm (+10%)
- Albert Schweitzerdreef (bij Dunantplein)
71.900 mvt/etm (+18%).
Bereikbaarheid Binnenstad
Invoering van een knip op Paardenveld en een alternatieve inrichting van de
Catharijnesingel heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de parkeergarages in en rond
het Stationsgebied:
– de parkeergarages in Hoog-Catharijne zijn vanuit het noorden bereikbaar via de
Daalsetunnel, de Amsterdamsestraatweg en de Weerdsingel. Vanuit Utrecht-Oost via de
Kardinaal de Jongweg – Talmalaan – Oudenoord en via de Waterlinieweg – Rubenslaan –
Venuslaan – Ledig Erf – Catharijnesingel
– de parkeergarages Paardenveld en La Vie zijn bereikbaar via de Amsterdamsestraatweg
– Weerdsingel, via de Oudenoord – St. Jacobsstraat en via de CatharijnesingelWeerdsingel
– de parkeergarage Springweg blijft via de invalsroute Catharijnesingel – Ledig Erf of
Bleekstraat en via Paardenveld en de Catharijnesingel te bereiken.
Er zal een nadere studie worden uitgevoerd naar de bereikbaarheid van wijk C en de
parkeergarages La Vie en Paardenveld. In de plannen voor het Stationsgebied is de
Catharijnekade niet bereikbaar vanaf de Daalsesingel. Dat betekent dat wijk C alleen
bereikbaar is via de Sint Jacobsstraat. Dit voorkomt weliswaar sluipverkeer door wijk C ,
maar beperkt ook de bereikbaarheid van de wijk en van de parkeergarages Paardenveld en
La Vie, die niet meer bereikbaar zijn vanuit de Daalsetunnel.
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5.2

Effecten op luchtkwaliteit
De effecten van het maatregelenpakket op de luchtkwaliteit zijn bepaald met CAR II 8.0
met gemiddelde meteo. Medio 2011 voldoet Utrecht overal aan de norm voor fijn stof, in
2015 aan de norm voor stikstofdioxide.
In onderstaande tabel zijn de benodigde NO 2 -reductie in 2015 (restopgave) en het effect
van het maatregelenpakket uit het ALU weergegeven.

Tabel 7.1: concentraties zonder en met ALU

Concentratie NO2 in 2015
zonder ALU

Concentratie NO2 in 2015
met ALU

Weerdsingel

47,0

35,2

Oudenoord

47,4

38,9

Catharijnebaan

44,7

40

Onderdoorgang
Catharijnebaan

43,3

35

Catharijnesingel

43,5

38,6

Albert Schweitzerdreef

43,4

36,4

Noordelijke tunnelmond
Westpleintunnel

41,0

<40,5

Zuidelijke tunnelmond
Stadsbaantunnel

50,4

<40,5

Uit windtunnelonderzoek is gebleken dat normoverschrijdingen bij de tunnelmonden niet
zullen optreden, indien bij het stedenbouwkundig ontwerp rekening wordt gehouden met
luchtkwaliteit. Als er toch sprake is van normoverschrijdingen, kunnen deze met
recirculatie of filtering worden opgelost.
In bijlage 9 wordt voor een groot aantal wegen aangegeven wat de effecten zijn van het
maatregelenpakket. Geconcludeerd kan worden dat het maatregelenpakket uit het ALU een
enorme verbetering oplevert voor de luchtkwaliteit, en niet alleen op plaatsen met
normoverschrijding. Dat betekent gezondheidswinst voor de bewoners van de stad.
Utrecht voldoet in 2011 respectievelijk 2015 overal aan de normen voor fijn stof en
stikstofdioxide. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van
een gezonde leefomgeving en kunnen de geplande ontwikkelingen in het Stationsgebied,
de binnenstedelijke herstructureringsgebieden, Rijnenburg en de maatregelen om de
bereikbaarheid in de stad te verbeteren worden uitgevoerd.
In figuur 7.2 en 7.3 zijn de concentraties fijn stof en stikstofdioxide weergegeven na
uitvoering van de maatregelen die volgens de planning dan uitgevoerd dienen te zijn.

38

Figuur 7.2: Fijnstof (PM10) in 2010, na uitvoering ALU

Figuur 7.3: Stikstofdioxide ( NO 2 ) in 2015, na uitvoering ALU

Amsterdam-Rijn Kanaal

De lokale bijdrage van scheepvaart op het Amsterdam-Rijnkanaal maakt op aanwijzing van
het Ministerie van VROM geen onderdeel uit van de effectberekeningen en vergelijkingen
in het kader van het ALU.
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Deze bijdrage is namelijk opgenomen in de achtergrondconcentraties. Wel is een aparte
toets uitgevoerd met de lokale bijdrage van het Amsterdam-Rijnkanaal aan de
concentraties stikstofdioxide voor wegen binnen een afstand van 1000 meter van het
kanaal. Deze toets leidt bij gemiddelde meteo niet tot nieuwe normoverschrijdingen.
5.3

Geluidseffecten
De grootste afname van het geluidsniveau doet zich voor ten noorden van het centrum
(Weerdsingel) en ten westen van het centrum (Croeselaan en Vleutenseweg).
Een belangrijke toename van het geluidsniveau doet zich met name voor langs de
Westelijke verdeelring, Ondiep, Albatrosstraat-Vondellaan-Balijelaan-Koningin
Wilhelminalaan en langs de Wolgadreef. Bezien wordt hoe de toename van het
geluidsniveau kan worden beperkt, bijvoorbeeld door het toepassen van stil asfalt. Indien
het profiel op de wegvakken met een toename moet worden aangepast, zullen vanuit de
Wet geluidhinder mogelijk geluidbeperkende maatregelen nodig zijn om aan de normen te
kunnen voldoen.
De wegvakken met geluidseffecten vanaf 2 dB zijn opgenomen in bijlage 8.

5.4

Economische effecten
Er is een quick scan uitgevoerd naar de economische effecten van het maatregelenpakket
uit het ALU. 7 De quick scan beperkt zich tot de maatregelen die er op gericht zijn te
zorgen dat Utrecht in 2015 overal voldoet aan de normen voor luchtkwaliteit. Als peiljaar
voor de quick scan is 2015 gehanteerd. Er is dus niet gekeken naar de tussenliggende
jaren. In de quick scan is nagegaan wat de gevolgen zijn van de uitvoering van de
maatregelen voor de volgende economische functies:
– detailhandel: effecten op de koopstromen (omzet) en de bevoorrading van de
winkelvoorzieningen
– bedrijventerreinen: effecten op de bereikbaarheid voor werknemers en bezoekers en de
vervoersstromen van en naar bedrijven
– kantorenlocaties: effecten op de bereikbaarheid van werknemers en bezoekers.
Uit deze analyse, die betrekking had op het maatregelenpakket uit het ALU van maart
2009, blijkt dat de maatregelen alleen voor de detailhandel in het centrum een negatief
economisch effect veroorzaken. Het indicatief berekende economisch effect op de
consumentenbestedingen in het centrum is minder dan 1%. Doordat in het definitieve ALU
het aantal knips verder is teruggebracht, zal het negatieve economische effect van het ALU
nog kleiner zijn.
Voor de andere functies in het centrum en voor andere economische gebieden winkelgebieden, kantorenlocaties en bedrijventerreinen – is er geen sprake van een
negatief economisch effect, omdat de reistijden naar deze gebieden niet significant
toenemen.
De reistijden voor bevoorrading in het centrum stijgen met circa 10% als bevoorradend
verkeer moet omrijden door de knips. Als we besluiten tot invoering van knips, zullen we
voorafgaand daaraan afspraken maken met het goederenvervoer over maatregelen om dit
effect te minimaliseren.
Er is dus sprake van een beperkt negatief economisch effect van het maatregelenpakket
als gevolg van langere reistijden per auto. Bij de beoordeling van dat effect moeten echter
ook andere relevante gegevens worden meegenomen. De effecten van de huidige
economische crisis zijn veel groter dan de effecten van het ALU. Anderzijds kunnen de
negatieve effecten van het ALU in de huidige crisis voor individuele bedrijven grote
gevolgen hebben. Daarnaast hebben ook andere ontwikkelingen effect op de economie van
de binnenstad. Zo geeft de ontwikkeling van het Stationsgebied een belangrijke impuls
aan de economische ontwikkeling van het centrum.
7 Economische effecten maatregelen Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht, Arena Consulting Group,
september 2008. Aanvullend memo, maart 2009
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Datzelfde geldt voor de in dit actieplan voorgestelde maatregelen om de bereikbaarheid
van het centrum met het openbaar vervoer en de fiets sterk te verbeteren (die in de
economische analyse niet zijn beoordeeld). Ook de ontwikkeling van Leidsche Rijn heeft
invloed op de economische ontwikkeling van het centrum.
Overigens blijkt uit ervaringen in andere steden die vergelijkbare maatregelen hebben
ingevoerd, zoals Den Bosch, Den Haag en Londen, dat de verwachte negatieve effecten
zich in praktijk vrijwel niet voordeden.
Hoewel het effect op de economische ontwikkeling beperkt blijft tot minder dan 1%, gaan
we toch maatregelen nemen om de uitstraling en de kwaliteit van (de binnenstad van)
Utrecht te verbeteren, onder meer door investeringen in de openbare ruimte,
binnenstadsmanagement en stadspromotie. We beschouwen het ALU mede als een kans
om de duurzame ontwikkeling van de stad een impuls te geven en daarmee de allure en
aantrekkelijkheid van Utrecht te vergroten.
Na vaststelling van het ALU voeren we samen met de Kamer van Koophandel een
onderzoek uit naar de economische effecten van het ALU.
We zullen de economische effecten voor van Utrecht monitoren en zo nodig aanvullende
maatregelen nemen om negatieve economische effecten te verminderen. Daarbij wordt
specifiek aandacht besteed aan de detailhandel op de Amsterdamse Straatweg. Als gevolg
van het aanbrengen van een knip op de Thomas à Kempisweg zal de route voor
autoverkeer uit Utrecht zuidwest naar de Amsterdamse Straatweg langer worden. Voor
ondernemers waarvan de klanten vooral uit de directe omgeving van de
Amsterdamsestraatweg komen, is het effect beperkt. Dat geldt ook voor ondernemers
waarvan de klanten juist uit een groot verzorgingsgebied (regionaal of landelijk) komen.
Voor ondernemers waarvan de klanten uit verschillende delen van de stad komen, is er
echter sprake van een negatief effect. We zullen, samen met de ondernemers, de
economische visie en het brancheringsplan aanpassen.
In bijlage 7 wordt nader ingegaan op de economische effecten van het maatregelenpakket.
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6.

UITVOERING EN MONITORING

6.1

Uitvoering
Na vaststelling van het ALU worden de maatregelen uitgewerkt in een
uitvoeringsprogramma. Daarnaast wordt vanaf 2010 jaarlijks een Meerjarenperspectief
Bereikbaarheid opgesteld, waarin een overzicht wordt gegeven van de investeringen voor
de periode 2010-2030.

6.2

Monitoring
We gaan de effecten van de maatregelen uit dit ALU monitoren, zodat we op basis daarvan
zo nodig bij kunnen sturen. Daarbij zullen we in elk geval aandacht besteden aan:
- de verkeersintensiteiten en de verkeerscirculatie in de stad
het aandeel van de fiets, het openbaar vervoer en de auto in de vervoersstromen
- de effecten op het gebied van luchtkwaliteit
- de effecten op het gebied van geluid
- de economische effecten (reistijden, koopstromen, omzet, werkgelegenheid),
Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd. Na besluitvorming door de Raad over het ALU
wordt een nulmeting opgesteld, waarbij 1 januari 2010 het ijkmoment is.
Monitor verkeer en vervoer
We gaan een monitor verkeer en vervoer opstellen, waarmee we de effecten van het ALU op
het gebied van verkeer en vervoer in beeld kunnen brengen. Daarbij wordt in lk geval
aandacht besteed aan de volgende effecten:
- veranderingen in de verkeerscirculatie.
als gevolg van de maatregelen zullen verschuivingen in verkeersstromen optreden.
Mensen zullen andere routes kiezen, waaronder sluiproutes. Ook bevoorradingsroutes
zullen wijzigen
- veranderingen in aantallen gereden kilometers:
door de verschuivingen in verkeersstromen, zal het aantal gereden kilometers op het
(Utrechtse) wegennet veranderen
- veranderingen in verkeersintensiteiten van motorvoertuigen:
als gevolg van veranderde verkeersstromen zullen op sommige wegen minder en op
andere meer motorvoertuigen gaan rijden
- verandering van modal split:
door de veranderde circulatie, maar ook door maatregelen die het gebruik van de fiets,
het openbaar vervoer en de P+R terreinen stimuleren, stimuleren we een verschuiving
van autogebruik naar gebruik van fiets, openbaar vervoer en P+R.
Begin 2010 wordt een nulmeting uitgevoerd.
De monitor maakt onderdeel uit van het onderzoeksplan Verkeer en Vervoer, dat een
otaaloverzicht geeft van de verkeersonderzoeken die de komende jaren worden
uitgevoerd.
Bij de monitoring maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande meetinstrumenten. De
belangrijkste twee zijn camera’s en tellussen. De camera’s tellen het aantal
motorvoertuigen met onderscheid in verschillende categorieën, meten gerealiseerde
reistijden en daarmee snelheden tussen twee camera's en meten welke routes worden
gereden. De tellussen bij de verkeersregelinstallaties tellen aantallen motorvoertuigen,
zonder onderscheid in categorieën. Beide staan op (een groot aantal) hoofdwegen van
Utrecht. Met deze instrumenten hebben we voor de hoofdwegen informatie over de
intensiteiten, gerealiseerde reistijden en snelheden en de gebruikte routes. Zo kunnen we
inzichtelijk maken op welke hoofdwegen meer en minder gereden wordt. Wat ontbrektr is
informatie over de effecten op de overige wegen. Daarvoor is nader onderzoek
(slangtellingen of visuele tellingen) nodig, aangevuld met kentekenonderzoek om het
gebruik van sluiproutes te meten.
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Via het landelijke MobiliteitsOnderzoek Nederland (MON) wordt het verplaatsingsgedrag in
beeld gebracht. Een steekproef van inwoners van heel Nederland houdt bij welke
verplaatsingen zij maken. Op basis hiervan wordt inzichtelijk hoeveel verplaatsingen men
gemiddeld maakt, waar naartoe, voor welke doeleinden en met welk vervoermiddel. Ook
verplaatsingsafstanden zijn te herleiden. De steekproefgrootte van yet MON is te beperk,
wat begatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit en zeggingskracht van het MON voor
Utrecht. We zullen daarom nader onderzoek doen naar verplaatsingsgedrag en
vervoerswijzen.
Uit het MON kan ook de modal split voor verplaatsingen in, van en naar Utrecht worden
herleid. Het MON geeft echter alleen het percentage vervoermiddelgebruik en zal naar
verwachting geen grote verschuivingen laten zien. We gaan nader onderzoek doen naar
het gebruik van fiets en OV..Met het BRU en de vervoerbedrijven zullen afspraken worden
gemaakt over het leveren van het aantal gebruikers, in- en uitstappers van het openbaar
vervoer. Dit kan per buslijn worden geleverd. Op die plekken waar een verandering in
aantallen fietsers wordt verwacht, worden (slang)tellingen uitgevoerd. Hierbij wordt een
link gelegd met de tellingen voor de Beleidsmonitor Verkeer en de regionale fietstellingen
(VERDER). Het gebruik van de P+R terreinen wordt al bijgehouden.
Monitor luchtkwaliteit
De verplichting aan de gemeente om jaarlijks een rapportage luchtkwaliteit op te stellen is
vervangen door de verplichting om jaarlijks actuele gegevens te verstekken aan het
ministerie van VROM over IBM-projecten, de uitvoering van luchtkwaliteitsmaatregelen en
verkeersdata en milieukenmerken van alle relevante wegvakken. Op basis hiervan maakt
het ministerie van VROM een jaarrapportage voor de EU en een evaluatie van het NSL. De
gemeenten kunnen op basis van deze rapportage en eventuele meer gedetailleerde
informatie jaarlijks een lokale rapportage maken.
Met de ALU-monitor sluiten we maximaal aan bij de monitorings- en
verantwoordingssystematiek van het NSL. Hierin wordt onder andere verantwoording
gevraagd over de realisatie van de maatregelen en de berekende en gerealiseerde effecten
op het gebied van luchtkwaliteit (en gezondheid).
Jaarlijks zal er gemonitord worden zodat tijdige bijsturing mogelijk is.
Eveneens wordt jaarlijks het verkeersmodel geactualiseerd en komen nieuwe gegevens
beschikbaar over emissies en achtergrondconcentraties. Dat kan leiden tot wijziging van
de verkeersintensiteiten en de omvang van de saneringsopgave.
Meetnet
In Utrecht staan vier meetstations van het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het
RIVM. De gemeenteraad heeft het college verzocht het meetnet uit te breiden met een
aantal extra meetpunten om een gedegen beeld te krijgen van de luchtkwaliteit door
metingen uit te voeren verspreid over de hele stad. Het college heeft een voorstel aan de
raad voorgelegd met verschillende varianten: :
‐
variant 1: uitbreiding LML-meetnet met een vast meetpunt voor fijn stof en stikstofdioxide
in het Griftpark
‐
variant 2: opzetten van een netwerk NO2-buisjes op een veertigtal locaties in de stad
‐
variant 3: combinatie van variant 1 en 2.
In het ALU zijn hiervoor financiële middelen gereserveerd. Afhankelijk van de
besluitvorming in de gemeenteraad zal in 2010 een nadere invulling gegeven worden aan
de gemaakte keuze voor het meetnet .I
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BIJLAGE 1: PROJECTEN IN BETEKENENDE MATE
IB-nr.

Projectnaam

Bevoegd
gezag

Ligging

312

Ontwikkeling
Stationsgebied

B&W
Utrecht

X:
135240136580
Y:
454900456450

Type *

5

Omvang

Hoofdontsluiting eventuele
andere
ontsluiting

Datum
toonaangevend
besluit

Datum
ingebruikname,
fasering

1.000 woningen
205.000 m², bvo
kantoor
Ontwikkeling OVterminal
45.000 m² v.v.o.
detailhandel
(= circa 55.000 m²
b.v.o.), waaronder
6.000 m² b.v.o.
stations-gerelateerde
detailhandel,
8.800 m² b.v.o.
horeca
29.000 m² b.v.o. hotel
70.000 m² b.v.o.
leisure (waaronder
casino en
megabioscoop)
33.500 m² b.v.o.
cultuur (o.m.
muziekpaleis
Vredenburg),

Fietsnetwerk,
OV-terminal,
4 HOVroutes,
OV-netwerk,
Kinglaan, Weg
der
Ver. Naties,
Gr. van
Roggenweg,
Westpleintunne
l, Europalaan,
O.d.
Oudenlaan
Tellegenlaan
, Van
Zijstweg

2003 raadsbesluit
Masterplan

2007 – 2020

2004 actualisatie
Masterplan
2006 structuurplan
2006
3 privaatrechtelijke
ontwikkelovereenkomsten
2007
Beschikkingen
VROM en V&W

fase 1
2007 – 2015
alles ten
zuiden Leidse
Rijn, incl.
Westpleintunnel

Hoe is project
opgenomen in
verkeersprognoses voor 2010
(PM10) en 2015
(NO2) in
saneringstool?
Verkeerstoename
met ca. 16.000
mvt/etmaal
Verkeerstoename
is recentelijk
verwerkt in nieuw
verkeersmodel

Geraamd effect

toename
concentraties en
probleem bij
tunnelmonden,
onderdoorgang,
Catharijnesingel,
Daalsetunnel,
Weerdsingel,
Oudenoord 28

Fase 2
2012-2020
Alles ten
noorden
Leidse Rijn

* Type; (classificatie)
1 woningbouw
2 kantoren
3 infrastructuur
4 bedrijvenlocatie (Wm-inrichtingen: als landbouwbedrijven/emplacementen/industrie)
5 gemengde locatie
6 overig
28 Op basis van huidige onderzoeksresultaten kan nog met onvoldoende zekerheid worden bepaald in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een grenswaardeoverschrijding.
Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daarvan sprake is. Als dat het geval is, zullen de betrokken NSL-partners maatregelen inzetten die via de wijzigingsprocedure worden
meegenomen in het NSL.
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terugbrengen water in
de Catharijnesingel,
herstel loop rivier de
Leidsche Rijn,
autotunnel onder
Westplein, 2500
openbare
parkeerplaatsen, HOVbanen van en naar
Utrecht Centraal
1310

1313

1311

Ontwikkeling
Leidsche Rijn

Ontwikkeling
Rijnenburg

Ontwikkeling
Merwedekanaalzone

B&W
Utrecht

B&W
Utrecht

B&W
Utrecht

X:
128000136000
Y:
452000460000

5

X:
128500133500
Y:
449000454400

5

X:
135300136100
Y:
453200455100

5

23.100 woningen
581.000 m²
bvo kantoor en
voorzieningen o.a.
P+R
89,5 ha netto
bedr.terrein
overkluizing A2

fietsnetwerk,
3 stations
2 HOV-routes,
OV-netwerk, 3
verbindingen
met A2, 1
verbinding met
A12 en 6
verbindingen
met de
bestaande stad

Masterplan LR 1996
Ontwikkelingsvisie
1997

5.000-7.000
won.incl.
voorzieningen
100 ha. netto
bedr. terrein,

fietsnetwerk,
OV-netwerk, 1
verbinding met
A12 en A2
2 verbindingen
met Leidsche
Rijn

Structuurvisie 2010

2.500 won.
6.500 m² bvo kantoren
en bedrijven
3.000 m²
Overige voorzieningen

fietsnetwerk, 1
HOVroute,
OV-netwerk,
auto: zie
stationsgebied

2005 visie
Merwedekanaalzone

Globaal
bestemmingsplan
1999

1995-2008
10.000 won.
2008-2015
16.000 won.
2014-2020 3.100
won.

verkeerstoename
met ca. 176.000
mvt/etmaal
Verkeerstoename
is recentelijk
verwerkt in nieuw
verkeersmodel

toename
concentraties en
probleem bij
tunnelmonden
A2, parallelwegen,
aansluitingen
en kruisingen met
snelwegen

Regionaal
structuurplan 2002

v.a. 2012

Bestemmingsplan
2010/2011

Verkeerstoename
met ca. 20.500
mvt/etmaal
Verkeerstoename
is recentelijk
verwerkt in nieuw
verkeersmodel

Bestemmingsplan
2010/2011

2007-2015
fase 1
2200 woningen
3.500 m² bvo
kantoor en
bedrijven
3.000 m²
over.
2015-2025
fase 2
3.000 m² bvo
extra won.

samen met
herstructurering
Kanaleneiland
verkeerstoename
met ca.
16.000 mvt/etmaal

toename
concentraties en
verhoging
achtergrond
concentraties
bestaande stad

toename
concentraties

Verkeerstoename
is recentelijk
verwerkt in nieuw
verkeersmodel
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1325

Bereikbaarheid
Utrecht West

B&W
Utrecht

X:
134000136000
Y:
452000457000
en
X:
132000135000
Y:
457000459000

3

Diverse projecten mbt
bereikbaarheid
Utrecht West:
reconstructies Overste
den Oudenlaan, Van
Zijstweg, 5 meiplein,OV-Zuidradiaal,
Majellaknoop en 24/10
plein

fietsnetwerk,
1 HOVroute,
OV-netwerk,
Kinglaan,
Europalaan,
Clausbrug

Diversen artikel 19
WRO en
bestemmingsplan
2008-2012

2007-2010 huidig
pakket

Verbindingen zijn
opgenomen in
nieuw
verkeersmodel

andere
verdeling verkeer
en minder
stagnatie

1324

Opwaardering
Noordelijke
Ring Utrecht
(NRU)

B&W
Utrecht
Ministerie
van V&W

X:
135000138000
Y:
460300458600

3

3 ongelijkvloerse
kruisingen

Fietsnetwerk,
verbinding
A2/A27

2014
bestemmingsplan

Gefaseerd v.a.
2014

wordt als variant
doorgerekend

toename verkeer
en minder
stagnatie

1316

Doorontwikkeling
De Uithof

Gemeent
eraad
Utrecht

X:
139600141700

5

261.000 m² bvo
onderwijs en
(onderwijsgebonden)
voorz. waaronder
bedrijven, 2500
woningen, P+R,
HOV om de Zuid

fietsnetwerk, 1
HOV-route,
transferium, 1
verbinding met
A28, 2
verbindingen
met de stad en
1 met De Bilt

2006 visie

2006-2020

Verkeerstoename
met ca. 6.000
mvt/etmaal

toename
concentraties en
mogelijk probleem
bij aansluiting A28

nieuwe stations

fietsnetwerk,
verbreding
sporen, 4 HOVlijnen, OVnetwerk
transferia

2005 raadsvoorstel
voorfinanciering

fietsnetwerk, 1
HOV-route,
OV-netwerk,
Kinglaan,
Europalaan,
Clausbrug

Y:
454700456000

1323

1309

Ontwikkeling
Randstadspoor

Herstructurering
Kanaleneiland

V&W /
BRU

B&W
Utrecht

diverse
nieuwe
stations

X:
134000136000
Y:
452500455000

3

5

1.400 won.
40.000 m² bvo incl.
voorzieningen

2010 vaststelling
bestemmingsplan

Verkeerstoename
is recentelijk
verwerkt in nieuw
verkeersmodel
2007-2015

OV-effect is
recentelijk
verwerkt in nieuw
verkeersmodel

mogelijk probleem
door verkeersaantrekkende
werking

2006 structuurplan

2008-2020

toename
concentraties

2010
bestemmingsplan

2008-2015 As
Kanaleneiland

samen met
herstructurering
Kanaleneiland
verkeerstoename
met ca. 16.000
mvt/etmaal

tracébesluit juni 2009
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Verkeerstoename
is recentelijk
verwerkt in nieuw
verkeersmode
l
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BIJLAGE 2: DE REGELGEVING
1. Inleiding
De regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit is gebaseerd op Europese richtlijnen, die
zijn uitgewerkt in nationale regelgeving. In deze bijlage wordt de regelgeving op
hoofdlijnen beschreven.
2. EU richtlijnen luchtkwaliteit
Alle Europese landen moeten voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit, die zijn
opgenomen in de Europese Richtlijn. In onderstaande tabel zijn de normen voor
stikstofdioxide en fijn stof (PM 10 ) weergegeven.
Tabel: Europese normen luchtkwaliteit

Grenswaarden
Stof

Norm

Eenheid

Ingangsdatum

PM 10

dagnorm

50

μg/m 3 (maximaal 35 keer overschrijden)

2008 + 3* = 2011

PM 10

jaarnorm

40

μg/m 3

2008 + 3* = 2011

NO 2

uurnorm

200

μg/m 3 (maximaal 18 keer overschrijden)

2010 + 5* = 2015

NO 2

jaarnorm

40

μg/m 3

2010 + 5* = 2015

* = derogatie (uitstel van Europa om te voldoen aan de normen)

Het is niet zo dat de lucht gezond is als er aan deze normen wordt voldaan. Er is geen
concentratie fijn stof die gezond is. We beschouwen het voldoen aan de Europese Richtlijn
dan ook als eerste stap op weg naar het realiseren van een leefomgeving binnen de stad
waar bewoners schone lucht inademen.
De Europese Richtlijn bevat de mogelijkheid van derogatie, dat wil zeggen dat landen
uitstel kunnen krijgen voor het moment dat ze aan de Europese normen moeten voldoen.
Aan Nederland is door de Europese Commissie derogatie verleend voor fijn stof (PM 10 ) tot
2011 en voor stikstofdioxide (NO 2 ) tot 2015.
Er zijn ook normen voor PM 2,5 waaraan vanaf 2015 moet worden voldaan. Omdat er nog
geen gegevens beschikbaar zijn (achtergrondconcentraties en emissies), is het niet
mogelijk om berekeningen voor PM 2,5 te maken. Het RIVM verwacht geen
normoverschrijding, indien aan de PM 10- normen wordt voldaan.
3. Nationale wet- en regelgeving
Vanaf 15 november 2007 geldt in Nederland de wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van
de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), hierna aangeduid als de Wet luchtkwaliteit.
Hierin zijn de Europese normen vertaald in nationale regelgeving en zijn
luchtkwaliteitseisen geformuleerd.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

In de Wet luchtkwaliteit is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
geïntroduceerd. In het NSL werken de rijksoverheid, provincies en gemeenten samen om
de luchtkwaliteit te verbeteren. Inzet daarbij is dat Nederland uiterlijk op 1 juni 2011
voldoet aan de Europese normen voor fijn stof en uiterlijk op 1 januari 2015 aan de
normen voor stikstofdioxide. Het NSL is vastgesteld door het kabinet op 10 juli 2009 en is
op 1 augustus 2009 in werking getreden.
Doel van het NSL is het verbeteren van de luchtkwaliteit, enerzijds met het oog op de
gezondheid, anderzijds met het oog op een duurzame (ruimtelijke) ontwikkeling van
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Nederland. In het NSL zijn alle gebiedsgerichte programma’s en projecten en alle
rijksmaatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren gebundeld. Het NSL bestaat uit een
beschrijving van enerzijds de ruimtelijke projecten die de luchtkwaliteit verslechteren en
anderzijds de maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren.
In het NSL zijn regionale samenwerkingsprogramma’s opgenomen, die op hun beurt zijn
opgebouwd uit lokale maatregelenpakketten. De provincie Utrecht is regisseur van het
Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht (RSLU). Het ALU maakt
onderdeel uit van het RSLU en daarmee van het NSL.
Figuur: Voorbeeld van de concentratieopbouw van NO 2 in een stad (Milieubalans 2007, MNP)

De opbouw van de luchtkwaliteitsproblematiek is schematisch weergegeven in
bovenstaande figuur. In Nederland is er sprake van een ‘achtergrondconcentratie’, die
wordt veroorzaakt door Europese en Nederlandse bronnen. Daar bovenop bevindt zich in
stedelijke gebieden een extra ‘deken’ van vervuilde lucht, de stedelijke
achtergrondconcentratie. En ten slotte is er op specifieke locaties, zoals bij drukke wegen,
sprake van een ‘piek’ in de vervuiling.
De maatregelen uit het NSL zijn gericht op verschillende onderdelen van de problematiek.
De internationale maatregelen en de generieke rijksmaatregelen (zie het NSL) zorgen voor
afname van alle concentraties. De locatiespecifieke rijksmaatregelen (o.a. de aanpak van
de emissies op de rijkswegen) en de maatregelen die regionale en lokale overheden
nemen, zijn gericht op het verminderen van de stedelijke achtergrondconcentraties en de
pieken bij drukke wegen.

Onderbouwing effecten luchtkwaliteit van ruimtelijke projecten

In artikel 5.16 van de Wet milieubeheer is aangegeven op welke wijze besluiten kunnen
worden onderbouwd voor wat betreft de effecten op de luchtkwaliteit. Als een project
herkenbaar (duidelijk omschreven) in het NSL is opgenomen en de projectgegevens niet of
niet significant afwijken van de projectgegevens in het NSL, volstaat een verwijzing naar
het NSL. Als er sprake is van significante afwijkingen van de beschrijving in het NSL, of als
de projectgegevens in het NSL ontoereikend zijn, dan moet worden aangetoond dat het
project – kort gezegd - (nog) binnen het NSL past. Eventueel kan een aanvullende
luchtkwaliteitsberekening daar bij helpen. Als het project niet past binnen het NSL kan een
project alleen doorgang vinden als er aanpassingen van het project worden doorgevoerd of
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als er compenserende maatregelen worden getroffen voor de verslechtering van de
luchtkwaliteit als gevolg van het project.
4. Invloed van ruimtelijke ontwikkelingen: niet of wel in betekenende mate
In de Wet Luchtkwaliteit worden ruimtelijke ontwikkelingen onderscheiden op basis van de
mate waarin zij de luchtkwaliteit beïnvloeden. Dit wordt uitgedrukt in “wel of niet in
betekenende mate”. In het NSL en de regionale programma’s moeten ruimtelijke projecten
worden opgenomen die in betekenende mate (ibm) bijdragen aan verslechtering van de
luchtkwaliteit. Projecten die niet in betekenende mate (nibm) bijdragen aan de
verslechtering van de luchtkwaliteit, hoeven niet getoetst te worden aan de
luchtkwaliteitseisen. In de Regeling ‘nibm’ zijn de criteria voor niet in betekenende mateprojecten uitgewerkt. Projecten die een bijdrage hebben aan de concentratie van een stof
in de buitenlucht van minder dan 3% (1,2 µg/m 3 ) gelden als niet in betekende mateprojecten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 3% grens voor de
verkeersaantrekkende werking van kantorenlocaties en woningbouw.
Tabel: Vertaling 3% grens (in aantalen woningen en m 2 b.v.o.-kantoor)
Categorie

Omvang
3% grens

Kantoor-

1 ontsluitingsweg

2 ontsluitingswegen

100.000 m bvo

200.000 m2 bvo

1.500 woningen

3.000 woningen

2

locaties
Woningbouw
Woningen +

(0,0008 * # woningen) + (0,000012 x m2 bvo) ≤ 1,2 µg/m 3

Kantoren

Bijlage 1 geeft een overzicht van de projecten in de gemeente Utrecht die in betekenende
mate bijdragen aan verslechtering van de luchtkwaliteit. De zogenaamde ibm-projecten
betreffen de ruimtelijke projecten, zoals woningbouw, infrastructuurprojecten of aanleg
van bedrijventerreinen en kantoorlocaties waarover in de periode 2005-2014
besluitvorming plaatsvindt.
5. Saneringstool
De saneringstool is een door het ministerie van VROM ontwikkelde rekenmethodiek
waarmee de luchtkwaliteit voor stikstofdioxide en fijn stof nabij het Nederlandse wegennet
en andere bronnen op leefniveau wordt beoordeeld. Het definitieve NSL is doorgerekend
met de saneringstool (versie 3.1), waarin de nieuwste versie van het landelijke
luchtrekenmodel ,CAR II 8.0, als ‘rekenhart’ is opgenomen. Het ALU is ook met CAR II 8.0
doorgerekend.
6. Restopgave
Uit berekeningen, uitgevoerd met de saneringstool 3.1en met CAR II 8.0, blijkt dat Utrecht
in 2015 zonder aanvullende maatregelen niet overal aan de normen voor stikstofdioxide
voldoet, ook niet als alle maatregelen uit eerdere plannen zijn uitgevoerd. Op een aantal
plaatsen in de stad worden de grenswaarden voor stikstofdioxide overschreden. De
resterende knelpunten voor luchtkwaliteit worden de restopgave genoemd.
Uit de meest recente GCN-kaarten (CAR II 8.0) blijkt dat de bijdrage van de snelwegen aan
de stedelijke concentraties zonder aanvullende maatregelen in 2015 over de hele stad
gemiddeld 3,3 µg/m³ NO 2 bedraagt.
In de buurt van snelwegen is de lucht in verkeersluwe gebieden, door de invloed van de
snelwegen op de luchtkwaliteit, aanzienlijk minder schoon dan elders in de stad.
Figuur: bijdrage hoofdwegennet aan concentraties NO 2 in 2015

Fout! Objecten kunnen niet worden gemaakt door veldcodes te bewerken.
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De luchtkwaliteit in Utrecht is in belangrijke mate afhankelijk van de maatregelen die
andere partijen (al of niet) nemen. Daarom is het essentieel dat alle betrokken partijen de
in het NSL opgenomen maatregelen tijdig uitvoeren.
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BIJLAGE 3: UITKOMSTEN CONSULTATIE VOORJAAR 2008
In het voorjaar van 2008 heeft een uitgebreide consultatieronde plaatsgevonden, waarin
met bewoners, ondernemers(organisaties), vertegenwoordigers van milieuorganisaties en
partijen uit de verkeers- en vervoerwereld is gesproken over de problematiek en hen
gevraagd is suggesties te doen voor maatregelen. De belangrijkste suggesties zijn
opgenomen in onderstaande tabel.
Categorie

Suggesties
Auto

Doorstroming

Afstelling verkeerslichten aanpassen
Verminderen aantal verkeersregelinstallaties
Groene golf
Verlagen maximumsnelheid verdeelring (50
km/uur)
Rijbaanbegeleiding
Tunnels / ongelijkvloerse kruisingen
Opwaarderen NRU (80-100 km/uur)
Afwaarderen NRU (50 km/uur)
Afsluiten Moldaudreef
Afzien van voorgenomen maatregelen (fly over 24
Oktoberplein, Majellaknoop)
Meer wegen
NOUW 3 (Spoorlaan) aanleggen
Verspreiding verkeer

Sectorenmodel

Eenrichtingsverkeer
Invoeren sectorenmodel, om doorgaand verkeer
door het centrum te weren. Zorg dat alle routes
eindigen bij een parkeergarage
Stimuleren gebruik verdeelring
Leidt verkeer over de (parallelbanen van de) Ring
Knip in rondweg (geen doorgaand verkeer A12A27)

Capaciteitsbeperking

Toegangsheffing
Toegangsbeperking voor auto’s
Tegengaan doorgaand verkeerd door wijken
(eenrichtingsverkeer)
Stimuleren dat auto’s via snelweg rijden
Verslechtering doorstroming

Overig

Faseren aanleg wegen
Overdekte wegen
Tunnels
Geen vrachtverkeer Pijperlaan-HaydnlaanLessinglaan
Openbaar vervoer

Kwaliteit

Frequentie verhogen
Aanpassen routes
Veel kleine OV-busjes op veel routes
Goede OV-verbindingen, ook ‘s nachts

Prijs

Gratis OV

Snelheid

HOV
Vertramming; verhogen capaciteit en bereik tram
Metro / monorail
Aanpassen kruisingen (voorrang OV,
ongelijkvloerse kruisingen)

Spoor

Uitbreiden aantal stations
Fiets
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Categorie

Suggesties

Snelheid

Ongelijkvloerse kruisingen
Groene golf voor fiets
Uitschakelen verkeersregelinstalllaties c.q. beter
afstellen verkeerslichten
Meer aparte fietsstroken
Voorrang voor de fiets

Fietsroutes

Verbeteren hoofdfietsroutes
Uitbreiden fietsroutes (langs spoor, naar Leidsche
Rijn)
Brommers op aparte baan

Fietsparkeren

Uitbreiden fietsparkeren/stallingen (centrum,
buurtwinkelcentra)
Verbeteren kwaliteit stallingen
Gratis fietsparkeren

Leenfietsen

Gratis leenfiets
P+R en parkeren

Uitbreiden capaciteit

Meer P+R’s (bv Galgenwaard) + pendels naar de
stad
Parkeergarage Lucas Bolwerk
Bewonersparkeerplaatsen met
fietsparkeergelegenheid aan de rand van de stad

Kwaliteit

Marketing en informatie P+R
Verhogen frequentie aansluitend OV

Beperken parkeren in de stad

Minder parkeerplekken (m.n. centrum)
Parkeerdeelplekken
Opheffen straatparkeerplaatsen kortparkeerders
binnenstad
Minder parkeervergunningen
Geen parkeervergunning voor tweede auto
Kosten parkeervergunning verhogen
Korting / voorrang parkeervergunning voor
hybride auto’s
Lagere parkeertarieven bij meer inzittenden
Hogere parkeertarieven
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BIJLAGE 4: OPLEGNOTITIE TWEEKOLOMMENSTUK ALU
(MAART 2009)
Onderstaande oplegnotitie geeft een samenvatting van de zienswijzen over het ALU en de
antwoorden die het college daarop heeft gegeven. Vanwege de afspraken uit het
collegeprogramma Utrecht 2009-2010: “Investeren en doorpakken” en de uitkomsten van
de externe toets hebben we in de laatste versie van het ALU (oktober 2009) op een aantal
onderdelen andere keuzes gemaakt dan verwoord in deze oplegnotitie.
1. Inleiding
Het college van B&W heeft het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) op 30 september
vrijgegeven voor inspraak. Er zijn honderden zienswijzen ingediend. Daaruit blijkt dat
bereikbaarheid en luchtkwaliteit thema’s zijn die sterk leven onder de bewoners en ondernemers
in de stad. In het bijgevoegde tweekolommenstuk wordt op de afzonderlijke zienswijzen
gereageerd. In deze notitie reageren we op de belangrijkste punten die in de zienswijzen naar
voren zijn gebracht en geven we aan hoe de zienswijzen zijn verwerkt in het ALU, dat we op 14
maart 2009 hebben vastgesteld.
Uit de zienswijzen blijkt dat er over de maatregelen uit het ALU zeer verschillen gedacht wordt.
Waar sommige zienswijzen het belang benadrukken van bereikbaarheid en economische
ontwikkeling, wordt in andere zienswijzen gepleit voor veel verdergaande maatregelen om het
autoverkeer te beperken of uit de stad te weren en de daarmee meer bij te dragen aan
verbetering van de luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving.
In veel zienswijzen wordt aandacht gevraagd voor de verkeersproblematiek in de directe
leefomgeving. Een groot aantal bewoners vreest dat invoering van het sectorenmodel leidt tot
sluipverkeer of sterke toename van verkeersdruk elders in de stad, vooral op de westelijke
verdeelring en de omgeving van de ’t Goylaan, de Socrateslaan, de Rijnlaan en de Waterlinieweg.
Ook zijn er bezwaren van bewoners tegen invoering van het linksafverbod op de M.L. Kinglaan
en wordt gepleit voor uitbreiding van het vrachtwagenverbod op de Pijperlaan-HaydnlaanLessinglaan. In verschillende zienswijzen wordt aandacht gevraagd voor de problematiek op de
Kardinaal de Jongweg en de NRU en voor de gevolgen van de knips voor de bewoners van de
binnenstad.
Vooral door ondernemers is aandacht gevraagd voor de economische effecten van het ALU en de
gevolgen voor bevoorrading.
2. Gezonde lucht
2.1. Belang gezonde lucht
Een aantal bewoners en organisaties pleit er voor meer nadruk te leggen op voor gezonde lucht
en gezondheid als centrale doelstellingen van het ALU. De andere doelstellingen moeten volgens
hen daaraan ondergeschikt zijn. “Schone en gezonde lucht is onvoorwaardelijk de ambitie”. Zij
vinden dat niet gekozen moet worden voor groei van de bevolking en de economie, maar juist
voor krimp. Ook pleiten zij voor het radicaal terugdringen van autoverkeer in de stad, door
auto’s aan de rand van de stad tegen te houden, het duurder maken van autoverkeer in de stad
door tolheffing, het verminderen van de aanzuigende werking van het Stationsgebied en de
Jaarbeurs en het ontmoedigen van parkeren in de stad door het aantal parkeerplaatsen sterk te
verminderen en de parkeertarieven fors te verhogen. Ook stellen zij voor om door af te zien
vaninvesteringen die autoverkeer faciliteren, zoals de aanleg van auto-infrastructuur en het
verbeteren van de doorstroming van het autoverkeer. In plaats daarvan wordt er voor gepleit
hetautoverkeer vast te laten lopen, om zo een omslag van auto naar openbaar vervoer en fiets af
te dwingen.
Het is volgens deze zienswijzen niet voldoende dat aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen
wordt voldaan, omdat er dan nog steeds sprake is van concentraties fijn stof en stikstofdioxide
die slecht zijn voor de volksgezondheid. Bovendien zouden deze normen veel eerden moeten
worden gehaald dan 2015 en moet de gemeente niet meewerken aan het verkrijgen van
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derogatie.
In onder meer de zienswijze van de gezamenlijke ondernemersorganisaties wordt er juist voor
gepleit om meer rekening te houden met de effecten van het ALU op de economische
ontwikkeling. Het verenigd bedrijfsleven geeft aan zich in te zetten voor een pakket maatregelen
dat de luchtkwaliteit, de bereikbaarheid en het (economische) verblijfsklimaat van Utrecht ten
goede komt.
Een aantal zienswijzen stelt de vraag wat er gebeurt als de maatregelen in 2015 niet het
gewenste doel bereiken.
Antwoord
Drie doelen: schone lucht, bereikbare stad en duurzame groei
In het collegeprogramma ‘Utrecht voor elkaar’ hebben we de ambitie geformuleerd dat Utrecht
een bereikbare stad moet zijn, waar bewoners schone lucht inademen.
Wij hebben er voor gekozen met het ALU in te zetten op een combinatie van gezonde lucht, een
bereikbare stad en duurzame groei. Deze doelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is
de combinatie van deze doelen die Utrecht leefbaar en aantrekkelijk maakt, nu en in de
toekomst. De achterliggende visie is dat Utrecht ook op langere termijn (in 2030) een gezonde,
leefbare en bereikbare stad moet blijven, dat Utrecht een aantrekkelijke stad moet blijven waar
mensen naar toe komen, waar bedrijven zich willen vestigen en waar mensen willen wonen en
dat er sprake moet zijn van duurzame economische groei.
Met het ALU nemen we maatregelen om er voor te zorgen dat in 2011 respectievelijk 2015 de
concentraties fijn stof en stikstofdioxide overal in Utrecht voldoen aan de wettelijke normen.
Daarmee dragen we bij aan een gezonde leefomgeving en maken we de verdere groei van de
stad mogelijk. Immers, als niet overal in Utrecht aan de luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan,
kunnen de ontwikkeling van onder andere het Stationsgebied, Kanaleneiland en de investeringen
in de bereikbaarheid van Utrecht West (o.a. Majellaknoop en 24 Oktoberplein) niet worden
gerealiseerd. Zonder schone lucht is de stad niet leefbaar en verslechtert het vestigingsklimaat
van Utrecht voor bewoners en bedrijven.
Zonder economische groei zijn we niet in staat het voorzieningenniveau in de stad op peil te
houden en komen de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Utrecht onder druk te staan.
Zonder economische groei is het niet goed mogelijk de werkgelegenheid en het
voorzieningenniveau mee te laten groeien met de bevolkingsgroei. Daarom kiezen we voor
economische groei. De groei moet wel duurzaam zijn en passen binnen de normen voor
luchtkwaliteit en geluidshinder. Ook moet de groei aansluiten bij de ambitie van Utrecht om in
2030 een klimaatneutrale stad te zijn.
Een goede bereikbaarheid is een noodzakelijke randvoorwaarde voor economische groei, om de
aantrekkelijkheid van Utrecht als stad om te wonen, te werken en te bezoeken te behouden en
om Utrecht leefbaar te houden.
Omslag van auto naar OV en fiets
Deze doelen kunnen we alleen maar bereiken door minder met de auto te reizen en meer met
het openbaar vervoer en de fiets. Immers, de belangrijkste oorzaak van fijn stof en
stikstofdioxide in de lucht is het autoverkeer. Als we geen maatregelen nemen, groeit het
autoverkeer tussen 2005 en 2030 met 30% (2% per jaar). Het drukke autoverkeer in en rond de
stad de stad veroorzaakt luchtvervuiling en zorgt ervoor dat bedrijven en woongebieden in
Utrecht slecht bereikbaar zijn. Ingrijpen in het autoverkeer is noodzakelijk om de luchtkwaliteit
te verbeteren en Utrecht ook op termijn bereikbaar te houden. Het verbeteren van de
luchtkwaliteit vraagt om een visie op de bereikbaarheid van Utrecht op korte en lange termijn.
Die visie is onderdeel van het Actieplan Luchtkwaliteit.
Door investeringen in het openbaar vervoer, de fiets en P+R-voorzieningen met snel natransport
wordt automobilisten een aantrekkelijk alternatief geboden. Door een gedragscampagne en
mobiliteitsmanagement willen we mensen bewegen vaker de auto te laten staan. Ook nemen we
maatregelen om autoverkeer beter door de stad te geleiden en doorgaand autoverkeer door de
oude stad te weren door invoering van een sectorenmodel. Samen moeten deze maatregelen
leiden tot een omslag van auto naar openbaar vervoer en fiets.
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Andere maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn onder meer investeringen in schoner
vervoer, zoals een milieuzone voor vrachtwagens en eventueel voor bestelwagens, de aanschaf
van schone bussen, verschoning van het gemeentelijk wagenpark, de aanschaf van een
elektrische bierboot en stimulering van dak- en gevelgroen. We gaan afspraken maken met het
bedrijfsleven over bundeling van bevoorrading en goederenvervoer over water en stimuleren van
innovatie van de stedelijke distributie. We dringen er samen met de G4 bij het Rijk op aan om op
zo kort mogelijke termijn een sloopregeling voor oude auto’s in te voeren. In 2010 start een
pilot met gedifferentieerde parkeertarieven, gebaseerd op milieubelasting, waaraan Utrecht
deelneemt. Daarnaast verbeteren we de luchtkwaliteit bij tunnelmonden. Tot slot willen we de
NRU opwaarderen tot autoweg met een maximumsnelheid van 80 km/uur door drie
ongelijkvloerse kruisingen. Daarmee voldoet de NRU aan de luchtkwaliteitsnormen. Dit voorstel
brengen we in bij de Planstudie Ring die in het kader van de Pakketstudies wordt uitgevoerd.
Met dit maatregelenpakket wordt overal in Utrecht voldaan aan de normen voor luchtkwaliteit.
Daarmee dragen we bij aan een gezonde leefomgeving.
Om overal in de stad te voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit is het weren van doorgaand
autoverkeer door de oude stad door invoering van een sectorenmodel noodzakelijk. Hiervoor is
het echter niet nodig om de auto uit de stad te weren of het gebruik van de auto of parkeren in
de stad veel duurder te maken. Het radicaal weren van auto’s uit de stad vinden wij ongewenst
met het oog op de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling. De Jaarbeurs en het
Stationsgebied zijn van wezenlijk belang voor de Utrechtse economie en moeten daarom
bereikbaar blijven. De voorstellen uit het ALU 2008 om het autoverkeer terug te dringen zijn
ingrijpend. Verdergaande maatregelen leiden er toe dat de bereikbaarheid van Utrecht en de
economische groei in het gedrang komen. Het weren van auto’s aan de rand van de stad leidt
bovendien tot verstopping van het verkeer op de Ring en de invalswegen naar het centrum en
daarmee tot nieuwe luchtkwaliteitsknelpunten. We leggen vrijwel geen nieuwe autoinfrastructuur
aan, maar pakken wel een aantal knelpunten in het autoverkeer aan en nemen we maatregelen
om de extra verkeersdruk op de verdeelring als gevolg van invoering van het sectorenmodel aan
te pakken. Voor Utrecht West hebben we een maatregelenpakket uitgewerkt waarmee de
verkeersdruk op termijn wordt teruggebracht tot het niveau van een
wijkontsluitingsweg (15.000 à 20.000 motorvoertuigen per dag). De groei van het autoverkeer
moet verder in principe worden opgevangen op het bestaande wegennet.
Wat betreft het parkeren zetten we in op P+R’s aan de rand van de stad of in de regio.
Aanvullend op de garages waarover al afspraken zijn gemaakt bouwen we geen nieuwe
parkeergarages meer in het centrum. Er zijn de afgelopen jaren al maatregelen genomen
waarmee het parkeren in de stad onaantrekkelijker wordt gemaakt. We hebben besloten in het
ALU op dit punt geen aanvullende maatregelen te nemen. Wel wordt met de aanleg van P+R’s
aan de rand van de stad in combinatie met hoogwaardig aanvullend OV een alternatief geboden
voor parkeren in de stad.
Derogatie
Utrecht kan niet op korte termijn voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit. Daarvoor zijn
maatregelen nodig. Voor een deel van deze maatregelen kost het een aantal jaren voor ze zijn
ingevoerd. Daarom is derogatie (uitstel van de verplichting om aan de norm te voldoen)
noodzakelijk, ook voor Utrecht. Het zal al een forse opgave zijn om in 2015 te voldoen aan de
normen. Dat neemt niet weg dat ons streven gericht op verdergaande verbetering van de
luchtkwaliteit. Met het ALU gaan we al verder dan de wet voorschrijft, omdat we een marge
hanteren bij het bepalen van de effecten voor de luchtkwaliteit door te rekenen met ongunstige
weersomstandigheden. Daarmee wordt voorkomen dat elke tegenvaller van de concentraties –
bijvoorbeeld als gevolg van toename van de achtergrondconcentratie – moet worden
opgevangen met extra maatregelen.
Aandacht voor economische effecten
We zijn blij met de constructieve houding van het verenigd bedrijfsleven in Utrecht. Er vindt
overleg plaats tussen het college van B&W en het verenigd bedrijfsleven over maatregelen die de
luchtkwaliteit, de bereikbaarheid en het (economisch) verblijfsklimaat in Utrecht ten goede
komen. Daarbij vormt het ALU 20008 voor het college het uitgangspunt.
Het ALU heeft een negatief economisch effect op de binnenstad, doordat de reistijden met de
auto toenemen. Het economische effect van de maatregelen is overigens relatief beperkt en zal
gunstiger uitvallen dan oorspronkelijk werd verwacht doordat we besloten hebben af te zien van
de knip Ledig Erf. Daardoor verbetert de bereikbaarheid van de binnenstad vanuit het Oosten en
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Zuiden. Bovendien zijn er andere factoren, waarvan het effect op de economische ontwikkeling
minstens even groot is. Zo geeft de ontwikkeling van het Stationsgebied een belangrijke impuls
aan de economische ontwikkeling van het centrum. Bovendien leiden de maatregelen uit het ALU
er toe dat de bereikbaarheid van het centrum met OV en fiets sterk verbetert. Daar staat
tegenover dat de huidige economische crisis en de ontwikkeling van andere winkelgebieden –
zoals Leidsche Rijn Centrum – een negatieve invloed hebben op de economische ontwikkeling
van de binnenstad.
We zullen de economische effecten goed in de gaten houden. De komende maanden voeren we
op basis van het definitieve ALU een aanvullende economische effectanalyse uit. Bij de
monitoring van de effecten van het ALU zal nadrukkelijk gekeken worden naar de economische
effecten. Zo nodig zullen aanvullende maatregelen genomen worden of zal de planning van de
maatregelen worden aangepast, om te grote negatieve economische effecten te voorkomen.
Daarbij geldt als randvoorwaarde dat in 2015 overal in Utrecht aan de luchtkwaliteitsnormen
wordt voldaan.
Voldoen aan luchtkwaliteitsnormen
Met dit maatregelenpakket voldoen we overal in Utrecht aan de luchtkwaliteitsnormen. De
Europese normen zijn gericht op het verbeteren van de lucht met het oog op de
volksgezondheid. Vooral langdurige en herhaalde blootstelling aan te hoge concentraties
luchtvervuiling verhoogt de kans op schade aan de gezondheid. Door het behalen van de EU
normen wordt juist deze langdurige blootstelling teruggedrongen.
De gemeente Utrecht moet maatregelen nemen die er toe leiden dat in respectievelijk 2011 en
2015 aan de normen voor fijn stof en NO2 wordt voldaan. Er geldt een uitvoeringsplicht op
grond van de Wet milieubeheer. Als de maatregelen onverhoopt niet tot het beoogde resultaat
leiden, zullen we aanvullende maatregelen nemen om de beoogde resultaten alsnog binnen de
gestelde periode te bereiken.
2.2. De aard en ernst van de problematiek
Volgens een aantal indieners van zienswijzen schetst de cijfermatige onderbouwing van het ALU
een te rooskleurig beeld. Zowel de huidige concentraties fijn stof en stikstofdioxide als de
verwachte vermindering ervan zouden te positief zijn voorgesteld. Zij menen dat de lucht in
Utrecht – nu en in 2015 - minder schoon en gezond is als de in het ALU gepresenteerde cijfers
aangeven en dat de aannames waarop de berekeningen van de gemeente zijn gebaseerd niet
betrouwbaar zijn. Ook worden twijfels geuit over de betrouwbaarheid van de verkeerscijfers en
de verkeers- en luchtmodellen. Sommigen zienswijzen pleiten voor een onafhankelijke
contraexpertise voorafgaand aan de besluitvorming. Ook wordt er voor gepleit de luchtkwaliteit
te meten in plaats van prognoses te hanteren waarbij de luchtkwaliteit met behulp van modellen
wordt berekend en daarvoor een eigen gemeentelijk meetnet op te zetten.
De maatregelen uit het ALU zouden niet leiden tot verbetering van de luchtkwaliteit in Utrecht,
maar slechts tot het uitsmeren van te hoge concentraties in een aantal gebieden over de hele
stad. “Alleen de bewoners van de binnenstad krijgen een beter leefmilieu”. Voor de bewoners in
de rest van de stad leidt het ALU volgens deze zienswijzen juist tot verslechtering van de
luchtkwaliteit.
Antwoord
Lucht- en verkeersmodellen
De luchtkwaliteit wordt berekend op basis van modellen. Bij de modellen worden noodzakelijk
aannames gebruikt, bijvoorbeeld op het gebied van emissies. Als blijkt dat de werkelijke
emissies afwijken van deze aannames, zal dat gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. Er is dus
sprake van onzekerheidsmarges. Dat betekent overigens niet dat de aannames of de uitkomsten
van de berekeningen onbetrouwbaar zijn.
De wijze waarop Utrecht de cijfers voor luchtkwaliteit berekent en waarop wij de effecten van
demaatregelen voor de concentraties in de toekomst inschatten is in lijn met de methoden die
overal in Nederland wordt gebruikt en door het Ministerie van VROM zijn voorgeschreven. De
berekeningen van de luchtkwaliteit in het ALU zijn gebaseerd op het CAR 7.0 model dat is
vrijgegeven door het RIVM. In dit model zijn de landelijke maatregelen meegenomen, die waren
vastgesteld bij de invoering van dit model. Het CAR-model wordt jaarlijks geactualiseerd. Bij
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deze actualisatie worden zowel gewijzigde inzichten over uitgangspunten als actuele gegevens
over (de effecten van) maatregelen verwerkt.
De verkeersintensiteiten – die belangrijke inputgegevens voor het CAR-model vormen - worden
berekend met het verkeersmodel VRU UTR. Ook dat model wordt jaarlijks geactualiseerd. Voor
het ALU 2008 is gewerkt met VRU 2.0 UTR 1.0.
Zowel het luchtmodel als het verkeersmodel zijn door de Raad van State als betrouwbaar
gekwalificeerd. Wij zien dan ook geen noodzaak tot een contra-expertise voorafgaans aan de
besluitvorming over het ALU. Wel wordt komende maanden een audit uitgevoerd waarin (het
gebruik van) de verkeers- en luchtmodellen van de gemeente Utrecht worden beoordeeld.
Beeld problematiek niet te rooskleurig
Bij het bepalen van de concentraties fijn stof en stikstofdioxide in 2015 zijn we uitgegaan van
ongunstige weersomstandigheden. Daardoor is er feitelijk sprake van een marge van zo’n 10%
ten opzichte van de wettelijke normen. Het geschetste beeld is dus zeker niet te rooskleurig.
Op veel plaatsen in de stad leiden de maatregelen uit het ALU tot verbetering van de
luchtkwaliteit. Door verplaatsing van het verkeer verslechtert de luchtkwaliteit op andere
plaatsen, met name op de verdeelring. Daarmee is er in zekere mate sprake van het uitsmeren
van de concentraties fijn stof en stikstofdioxide, maar over het geheel genomen wordt de lucht
in Utrecht duidelijk schoner. Bijna overal in de stad zal in 2015 de luchtkwaliteit beter zijn dan
in 2006.
Jaarlijks monitoren we de effecten van het ALU en bepalen we op basis van de nieuwste inzichten
of de maatregelen uit het ALU aangepast moeten worden. In de monitor wordt niet alleen
gekeken wordt naar verkeersintensiteiten, luchtkwaliteit en geluid, maar ook naar bijvoorbeeld
economische effecten en de gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Ook worden
de gevolgen van landelijk en regionaal beleid meegewogen.
Meten en rekenen
Het meten van luchtkwaliteit geeft geen antwoord op de vraag hoe het in 2015 met de
luchtkwaliteit gesteld zal zijn. Wel is het meten van de luchtkwaliteit van belang om de huidige
situatie in beeld te brengen en de effecten van de maatregelen te monitoren. Daarom zullen we
een gemeentelijk meetnet met vaste en mobiele meetpunten opzetten. Die nieuwe meetpunten
geven inzichten die gebruikt kunnen worden voor de monitoring van de effecten van de
maatregelen.
3. Bereikbaarheid
3.1 Investeringen in Openbaar Vervoer, P+R en fiets
Om te voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit is een omslag nodig van auto naar OV en fiets.
Om dat te realiseren, gaan we extra investeren in openbaar vervoer, de fiets en
P+Rvoorzieningen aan de rand van de stad.
In verschillende zienswijzen wordt gepleit voor meer investeringen in de fiets. Ook wordt
aandacht gevraagd voor verbetering van de doorstroming van de fiets en de negatieve effecten
van invoering van groene golven op de doorstroming voor de fiets. In de zienswijzen worden
onder meer de volgende suggesties gedaan:
– meer en betere bewaakte, goedkope of gratis fietsenstallingen bij huizen, in wijken en in de
binnenstad
– scheiden van brommers en fietsers
– het fietshoofdnetwerk autovrij of “ emissievrij “ (fietsen, elektrische scooters, elektrische
auto’s) maken.
Ten aanzien van het openbaar vervoer wordt er in de zienswijzen gepleit om het OV goedkoper
of gratis te maken, om de frequentie en het comfort van het openbaar vervoer te verbeteren en
om meer in te zetten op vertramming (of zelfs een metro).
Daarnaast wordt gepleit om P+R-voorzieningen sneller te bouwen en de capaciteit van de P+R’s
uit te breiden. Gesuggereerd wordt P+R’s en het aansluitend OV gratis te maken en bij P+R’s
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gratis fietsen aan te bieden. Ook moeten gebruikers van P+R’s beter geïnformeerd worden over
de reismogelijkheden. In andere zienswijzen wordt twijfel uitgesproken of de P+R’s een
daadwerkelijke bijdrage zullen leveren aan oplossing van de problematiek.
Antwoord
Het ALU bevat omvangrijke investeringen in het openbaar vervoer, P+R’s en de fiets. Daarmee
wordt beoogd automobilisten een aantrekkelijk alternatief te bieden.
Fiets
We gaan de aantrekkelijkheid van de fiets vergroten, op kortere ritten in de stad en voor en na
gebruik van het openbaar vervoer. Daarbij richten we ons op de volgende speerpunten:
– fietsparkeren: realiseren van enkele duizenden plaatsen, met name in de binnenstad
– verbeteren van de doorstroming door de fiets bij verkeerslichten voorrang te geven
– verbeteren van de kwaliteit van het hoofdfietsnetwerk (top 10 fietsroutes)
– realiseren van ontbrekende schakels in het hoofdfietsnetwerk, waaronder diverse
fietsbruggen.
Bij de uitwerking van deze maatregelen kijken we in hoeverre we fietsen en brommers
meer kunnen scheiden. Bij het stimuleren van de fiets leggen we de prioriteit bij het
hoofdfietsnetwerk, niet bij het fietsnetwerk in de wijken. Het emissievrij maken van het
hoofdfietsnetwerk is niet haalbaar.
P+R
We leggen een ring van P+R terreinen langs de stadsrand aan. Vanaf deze locaties zorgt snel en
frequent aansluitend bus, trein- of tramvervoer voor een goede verbinding met het centrum van
de stad en met omliggende werkgebieden. Op die manier willen we het voor automobilisten
aantrekkelijk maken hun de auto aan de rand van de stad te laten staan en verder te reizen met
het openbaar vervoer. Doel is het aantal auto’s in de stad van forensen en bezoekers te
verminderen. Dat kan alleen slagen als de P+R in combinatie met aansluitend hoogwaardig
openbaar vervoer voor deze doelgroepen een aantrekkelijk alternatief voor de auto vormt.
Daarom ontwikkelen we de P+R-voorzieningen tot OV-knooppunten. Op deze OV-knooppunten
kunnen reizigers van de auto of de streekbus overstappen op snelle Randstadspoor- of
tramlijnen naar de binnenstad of op pendelbussen naar werkterreinen aan de rand van de stad.
Bij de P+R’s worden leenfietsen aangeboden. We gaan een marketingcampagne opzetten om de
P+R’s beter onder de aandacht te brengen.
Bij de realisatie van de P+R tereinen kiezen we voor een groeimodel. We beginnen met de aanleg
van P+R-voorzieningen van 500 à 1.000 autoplaatsen op maaiveldniveau. Afhankelijk van het
aantal bezoekers, worden de P+R’s doorontwikkeld tot parkeergebouwen met een omvang van
2.000 tot 4.000 plaatsen door extra parkeerdekken aan te leggen. Als de vraag groter is, zullen
de P+R’s sneller worden aangelegd en/of zullen we meer P+R-capaciteit realiseren.
OV
Het openbaar vervoer moet een aantrekkelijk alternatief worden voor de auto. Doelstelling is in
de periode 2005-2020 een jaarlijkse groei van het aantal OV-reizigers te realiseren van 5%. Om
dit te realiseren moet de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren. Snel, betrouwbaar,
gemakkelijk in gebruik, comfortabel en voldoende capaciteit zijn daarbij sleutelwoorden. Trein,
tram en bus moeten functioneren als één samenhangend netwerk.
De beoogde kwaliteitssprong van het openbaar vervoer zal worden gerealiseerd door:
– verhoging van de frequenties (Randstadspoor, spoor)
– vertramming
– betere verbindingen (optimalisatie van buslijnen)
– capaciteitsuitbreiding
– verbetering van de kwaliteit van materieel en haltes
– integratie van verschillende vormen van openbaar vervoer.
Uitbreiding van het openbaar vervoer is nodig om de groei van het aantal treinreizigers op te
vangen. Bovendien moet het openbaar vervoer een groot deel van de mobiliteitsgroei in de
komende jaren opvangen, om het autoverkeer terug te dringen.
We leggen een HOV netwerk van vrije busbanen aan. De Noord- en Zuidradiaal zijn
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afgerond in 2014. Onder het 5 meiplein wordt een HOV-tunnel aangelegd om de
doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren. We realiseren een directe
busverbinding tussen Leidsche Rijn en Uithof. De bestaande tangentlijnen worden
verbeterd en aangevuld met nieuwe verbindingen (Leidsche Rijn Centrum – Nieuwegein,
Vianen-Nieuwegein-Uithof). We nemen maatregelen om de reistijd van bussen te verkorten
door het samenvoegen van parallelle lijnen, het verminderen van omrijbewegingen en het
optimaliseren van haltelocaties. Daardoor verbetert de reistijd vanaf de randen van de stad
naar het centrum met 10%. Daarnaast investeren we in de kwaliteit en toegankelijkheid van
haltes. We verbeteren de doorstroming van het openbaar vervoer bij de Lucasbrug en van
CS naar Overvecht.
Een majeure kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer is vertramming. Samen met de BRU
leggen we een tram aan van CS naar de Uithof, met een doorkoppeling naar de bestaande tram
naar Nieuwegein en IJsselstein. Oplevering van de tram naar de Uithof is voorzien in 2014.
Daarnaast zullen we in 2009 starten met een haalbaarheidsstudie voor een tramlijn tussen
Utrecht CS en Leidsche Rijn-Vleuten via het OV-knooppunt bij P+R Hooggelegen. Daarbij
worden twee opties onderzocht: vertrammen van de HOV Zuidradiaal (via de Prins Clausbrug) en
een route langs de M.L. Kinglaan via een aparte brug over het Amsterdam Rijnkanaal. Ook zal dit
jaar gestart worden met een haalbaarheidsstudie voor een tramlijn van Utrecht CS via de
Berenkuil naar de Uithof. Op basis van de uitkomsten van deze haalbaarheidsstudies kunnen in
2010 principebesluiten genomen worden.
We kiezen niet voor het goedkoper of gratis maken van het OV, omdat het effect te beperkt is in
relatie tot de kosten.
3.2 Sectorenmodel
Om doorgaand verkeer door de oude stad te weren en overal in Utrecht te voldoen aan de
normen voor luchtkwaliteit voeren we een sectorenmodel in. Er is een groot aantal zienswijzen
ingediend over het sectorenmodel.
Bewoners van de binnenstad stellen vragen over de bereikbaarheid van hun woningen. “Hoe
moet minder goed ter been zijnde familie ons bereiken?” Een aantal mensen wil weten of het
sectorenmodel belemmeringen opwerpt voor hulpdiensten. Ook pleiten mensen voor het
invoeren van een vergunningstelsel waardoor inwoners van de binnenstad door de knips heen
kunnen rijden.
De vrees wordt uitgesproken dat het sectorenmodel leidt tot sluipverkeer door woonwijken. Er
wordt gevraagd om maatregelen om dit sluipverkeer tegen te gaan.
Ondernemers uit de binnenstad brengen de zienswijze in dat het sectorenmodel grote negatieve
economische effecten heeft en de bereikbaarheid van de binnenstad en het stationsgebied
beperkt. Daarnaast wordt gepleit voor ontheffing voor de knips voor het bevoorradend verkeer.
Veel indieners van zienswijzen verzoeken om betrokken te worden bij de uitwerking van het
sectorenmodel.
Antwoord
Aangepaste invulling sectorenmodel
Het sectorenmodel is noodzakelijk om overal in Utrecht aan de normen voor luchtkwaliteit te
voldoen. De voorkeursvariant uit de versie van het ALU die we hebben vrijgegeven voor inspraak
leidde op een aantal plekken in de stad tot sterke toename van de verkeersdruk. Daarom hebben
we - onder meer naar aanleiding van de zienswijzen - nader onderzoek gedaan naar alternatieve
invullingen van het sectorenmodel. Op basis daarvan kiezen we voor een aangepaste invulling
van het sectorenmodel:
a. een knip op het Paardenveld, waardoor er geen doorgaand verkeer mogelijk is van de
Daalsetunnel naar de Weerdsingel en vice versa
b. een knip op de Croeselaan, waardoor er geen verkeer mogelijk is van de Croeselaan naar de
Graadt van Roggenweg en vice versa
c. een knip op de Catharijnesingel ter hoogte van de parkeergarages bij Hoog Catharijne,
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d.

waardoor doorgaand verkeer over de Catharijnesingel onmogelijk wordt een knip op de
Albatrosstraat onder het spoor.

Effecten sectorenmodel
Invoering van het sectorenmodel leidt er toe dat de luchtkwaliteitsknelpunten op de
Weerdsingel, Oudenoord, de Daalsesingel en de Catharijnesingel volledig worden opgelost. De
verkeersdruk op de Weerdsingel, Oudenoord, de Daalsesingel, de Catharijnesingel,
Westpleintunnel, de Venuslaan, de Vondellaan (ten oosten van de Bleekstraat), de Briljantlaan, de
Daalsetunnel en het Westplein / de Westpleintunnel, de Albatrosstraat vermindert sterk. De
verkeersintensiteit op de route M.L. Kinglaan – Graadt van Roggenweg blijft ongeveer gelijk. Dat
geldt ook voor de Amsterdamsestraatweg. Het verkeer neemt fors toe op de Albert
Schweitzerdreef, de westelijke verdeelring (Pijperlaan – Marnixlaan), de Overste den Oudenlaan,
de Van Zijstweg, de Beneluxlaan, de Socrateslaan, de ‘t Goylaan en de Waterlinieweg. Daarnaast
is sprake van groei van het verkeer op de Bleekstraat. Op geen van deze wegen wordt de
wegvakcapaciteit overschreden. Ook leidt de invoering van het sectorenmodel op geen enkele
weg tot overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen. We nemen aanvullende maatregelen om de
verkeersintensiteit terug te dringen op die delen van de verdeelring (en andere wegen) waar de
concentraties N02 in 2015 door de maatregelen uit het ALU 2008 met meer dan 2 mg toenemen
in vergelijking met de situatie in 2015 zonder de maatregelen uit het ALU.
Flankerende maatregelen
De meeste wegen waar sprake is van toenemende verkeersdruk kunnen de groei van het
autoverkeer goed opvangen. Om de groei van het autoverkeer te faciliteren nemen we
voorafgaand aan de invoering van de knips de volgende maatregelen:
– Op de Van Zijstweg voeren we in 2010 2 x 2 rijbanen in. Daardoor neemt de wegvakcapaciteit
aanzienlijk toe.
– De verkeersdruk op de Accaciastraat en de omliggende straten brengen we terug met een
rechtsafverbod van de Amsterdamsestraatweg naar de Acaciastraat en een linksafverbod van
de Acaciastraat naar de Amsterdamsestraatweg, die in 2010 worden ingevoerd.
– Door het afzien van de knip Ledig Erf neemt de verkeersintensiteit op de Bleekstraat sterk af.
De verkeersdruk op de Bleekstraat zal verder dalen als de HOV om de Zuid wordt ingevoerd
en er minder bussen door de Bleekstraat zullen rijden. Ook de knip Catharijnesingel zal
leiden tot afname van de verkeersintensiteit op de Bleekstraat. Daarnaast zullen we de
verkeerslichten op de Bleekstraat anders afstellen. Deze maatregelen leiden tot sterke
vermindering van de groei van de verkeersintensiteit op de Bleekstraat.
Tegelijk met de invoerring van de knips wordt een bewegwijzeringsysteem met wegnummers
wordt ingevoerd. Ook wordt het systeem voor bewegwijzering naar parkeergarages (het PRIS)
aangepast. Deze maatregel is belangrijk om automobilisten aan te geven hoe zij moeten rijden
bij invoering van het sectorenmodel en om zoek- en sluipverkeer zo veel mogelijk te beperken.
Uitwerking knips
In de loop van 2009 wordt de precieze invulling van de knips uitgewerkt. Belangrijk
aandachtspunt daarbij is het voorkomen van sluipverkeer in de omliggende wijken. Ook
worden de effecten van de knip Catharijnesingel op het ontwerp van de parkeergarages in
het centrum onderzocht. Daarnaast word bepaald voor welke doelgroepen een ontheffing
wordt verleend, zodat zij de knips kunnen passeren. Naast nood- en hulpdiensten en het
openbaar vervoer wordt daarbij gedacht aan taxi’s, frequent vrachtverkeer dat
bestemmingen heeft in verschillende sectoren en het bouwverkeer voor het
Stationsgebied.
Effecten binnenstad
Invoering van het sectorenmodel leidt er toe dat de luchtkwaliteit in delen van de binnenstad
sterk verbetert. Anderzijds leidt het sectorenmodel er toe dat ook voor bewoners van delen van
de binnenstad de reistijden per auto toenemen. Bij de uitwerking van de knips worden bewoners
en ondernemers van de binnenstad nadrukkelijk betrokken, om negatieve gevolgen voor de
bereikbaarheid van de binnenstad voor deze groepen zo veel mogelijk te beperken. Doel van de
knips is immers niet de bereikbaarheid van de binnenstad te verminderen,
maar om doorgaand verkeer door de oude stad te weren. De bereikbaarheid van de binnenstad
met het OV en de fiets verbetert aanzienlijk, onder meer door investeringen in de
hoofdfietsroutes en de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer van het Centraal Station naar
Overvecht.
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3.2 Effecten verdeelring
Het sectorenmodel leidt tot toename van het verkeer op de verdeelring, met name de westelijke
verdeelring en de omgeving van de ‘t Goylaan.
Veel mensen die in de buurt van deze wegen wonen hebben zienswijzen ingediend. Sommigen
geven aan dat de verwachte groei van het verkeer op deze wegvakken eenvoudigweg niet
mogelijk is. “’t Goylaan moet 60% meer verkeer verwerken. Dit is een utopie!” Veel zienswijzen
vragen aandacht voor het verslechteren van de leefbaarheid in wijken als Hoograven en Utrecht
West. “Hoograven zit gevangen tussen de A12 en de ’t Goylaan”. Ook stelt een aantal indieners
van zienswijzen dat het verkeer meer zal toenemen dan door de gemeente is voorspeld.
Bewoners en organisaties uit Oog in Al wijzen erop dat het voorgestelde linksafverbod van de
M.L Kinglaan richting de Pijperlaan zal leiden tot meer sluipverkeer door woonwijken.
In de ingediende zienswijzen zijn veel voorstellen gedaan om de negatieve effecten van het
sectorenmodel op de verdeelring te verminderen:
– Eerst verkeer verdeelring oplossen voordat de knips worden aangelegd
– Geen groene golf op verdeelring, dit heeft een aanzuigende werking
– Gebruik van andere routes, parallel aan de snelwegen, bevorderen
– Afzien van het linksafverbod op de M.L. Kinglaan
– Een knip op de Spinozabrug
– De brug op de Socrateslaan niet open laten gaan tijdens de spits
– Vrachtwagenverbod op grote delen van de verdeelring en niet alleen ’s nachts
– Een alternatief tracé aaleggen aan de westzijde Amsterdam Rijnkanaal
– Een nieuwe snelle ontsluitingsweg aanleggen vanaf de A2 naar het centrum
Ondernemers brengen de zienswijze in dat voor doorstroming een complete binnenring gewenst
is.
In een aantal zienswijzen wordt er voor gepleit het sectorenmodel door te trekken tot aan de
snelwegen, om zo doorgaand verkeer over de verdeelring onmogelijk te maken.
Antwoord
Het invoeren van het sectorenmodel is essentieel voor het halen van de normen voor
luchtkwaliteit in 2015. Zonder de knips halen we de normen niet en komen zowel de gezonde
lucht als de bereikbaarheid en de duurzame groei van de stad in gevaar.
Invoering van het sectorenmodel leidt tot extra verkeersdruk op de verdeelring, doordat verkeer
van de oude stad naar de verdeelring wordt gedrukt. Met name op de westelijke verdeelring, de
Socrateslaan, de ‘t Goylaan en het begin van de Waterlinieweg neemt de verkeersintensiteit sterk
toe. Hoewel op deze wegen de wegvakcapaciteit en de luchtkwaliteitsnormen niet worden
overschreden, leidt de extra druk op de genoemde wegen tot aantasting van de leefbaarheid,
vermindering van de oversteekbaarheid en tot verslechtering van de geluid- en luchtkwaliteit.
Maatregelen ’t Goylaan en omgeving
Het afzien van de knip Ledig Erf leidt tot minder groei van de verkeersdruk op de ’t Goylaan, de
Rijnlaan en het begin van de Waterlinieweg. Dat neemt niet weg dat er op deze wegen sprake is
van aanzienlijke toename van de verkeersintensiteit. Dat leidt tijdens de spits tot lange
wachtrijen en bemoeilijkt de oversteekbaarheid. Dit wordt nog versterkt als de brug op de
Socrateslaan open staat. Om deze problemen te verminderen nemen we de volgende
maatregelen:
– Om de oversteekbaarheid van de ’t Goylaan bij winkelcentrum Hoograven te verbeteren,
– wordt de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van het winkelcentrum verbeterd,
– zodat voetgangers vaker kunnen oversteken en minder lang hoeven te wachten. Deze
– maatregel wordt in 2009 ingevoerd.
– Om vertraging door de brug op de Socrateslaan te voorkomen, mag deze brug tijdens
– de spits niet meer open staan. Deze maatregel wordt ingevoerd in 2010.
– In 2011 voeren we 2x2 rijbanen in op de ’t Goylaan, waarmee de wegcapaciteit
– aanzienlijk toeneemt
– We voeren in 2012 (na invoering van de knip Albatrosstraat) een groene golf in op de
– Socrateslaan en de ’t Goylaan, waarmee de doorstroming van het autoverkeer verbetert
– Om het gebruik van de Europalaan te stimuleren en het gebruik van de Rijnlaan te
– ontmoedigen zal de Rijnlaan niet worden opgenomen in het stedelijk
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–

bewegwijzeringsysteem.

Deze maatregelen verbeteren de leefbaarheid op de ‘Goylaan, de Socrateslaan en het begin van
de Waterlinieweg en zorgen voor betere doorstroming van het verkeer. Daarmee worden de
negatieve effecten van de invoering van het sectorenmodel op dit gebied gedeeltelijk
opgevangen. De komende maanden werken we deze maatregelen verder uit. Daarbij zullen ook
de bewoners geconsulteerd worden.

Westelijke verdeelring: korte termijnmaanregelen

Op korte termijn nemen we de volgende maatregelen om op de westelijke verdeelring de
verkeersdruk te verminderen en de doorstroming van het verkeer te verbeteren.
Om de verkeersoverlast op de route Pijperlaan-Haydnlaan-Lessinglaan te verminderen, voeren
we in 2009 een linksafverbod in vanaf de M.L. Kinglaan naar de Pijperlaan. Daarmee is de route
door Oog in Al niet meer bereikbaar vanuit Hooggelegen en wordt gestimuleerd dat auto’s vanaf
de A2 via de afslag Lage Weide en de NOUW2 naar het centrum rijden. Een dergelijk
afslagverbod voorkomt dat automobilisten die de files op het rijkswegennet willen ontlopen door
Oog in Al rijden. Om sluipverkeer in de wijk te voorkomen zullen we bezoekers van de wijk Oog
in Al verwijzen naar de invalsroute Europalaan – Beneluxlaan, waardoor dit verkeer niet via
Welgelegen door de wijk gaat rijden. De keerbeweging Beneluxlaan – Admiraal Helfrichlaan zal
worden verboden. De komende maanden zal in overleg met bewoners bezien worden hoe
sluipverkeer door Oog in Al zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Op termijn zal een knip op
de Thomas à Kempisweg worden aangebracht, waardoor doorgaand verkeer op westelijke
verdeelring wordt geweerd. Zonder aanvullende infrastructuur leidt deze knip echter tot sterke
toename van het verkeer elders in de stad. Daarom is de knip Thomas à Kempisweg geen
oplossing voor de korte termijn. Het linksafverbod op de M.L. Kinglaan is de enige haalbare optie
om op korte termijn de verkeersdruk op de PHL-laan te verminderen.
We voeren in 2009 een vrachtwagenverbod in voor de route Pijperlaan-Lessinglaan tussen
19.00 en 7.00 uur, met een ontheffingsregeling voor vrachtverkeer dat een bestemming in
het gebied heeft (o.a. vrachtwagens die in het gebied winkels moeten bevoorraden). Bij de
uitwerking van dit vrachtwagenverbod worden de bewoners uit Oog in Al en de
organisaties van vervoerders betrokken. Parallel aan de invoering van een nachtelijk
vrachtwagenverbod onderzoeken we de meerwaarde van een meer uitgebreid
vrachtwagenverbod, bijvoorbeeld van 16.00 tot 10.00 uur. Met het vrachtwagenverbod
verminderen we de overlast die bewoners ervaren van de vrachtwagens die door hun wijk
rijden.
We zien af van invoering van een groene golf op de PHL-laan, omdat uit een haalbaarheidsstudie
is gebleken dat die niet uitvoerbaar is. Wel zullen we in 2010 de verkeerslichtenregeling bij de
Everard Meisterlaan beter afstellen, waardoor de filevorming minder wordt. Daarnaast zullen we
de oversteekbaarheid verbeteren door de rijbanen te versmallen.
We voeren in 2010 een groene golf in op de Cartesiusweg, de Josephlaan en de Marnixlaan,
waardoor de doorstroming op dit traject wordt verbeterd.
Na de reconstructie van de Majellaknoop leggen we in 2010 een extra rechtsafstrook aan
vanaf de Cartesiusweg naar de by pass. Daarmee wordt het verkeer gestimuleerd de by
pass te gebruiken en wordt de route door Oog in Al ontlast.
De komende maanden werken we deze maatregelen verder uit. Daarbij zullen ook de bewoners
geconsulteerd worden.
Lange termijnaanpak Utrecht West
De genoemde maatregelen leiden tot verlichting van de verkeersdruk op de westelijke
verdeelring, maar zijn ontoereikend om de verkeersintensiteit substantieel terug te brengen. In
het definitieve ALU nemen we maatregelen om de verkeersdruk op de westelijke verdeelring op
termijn terug te brengen tot het niveau van een wijkontsluitingsweg (15.000 à 20.000
motorvoertuigen per etmaal). De afgelopen maanden is een studie uitgevoerd naar een
structurele oplossing voor de verkeersproblematiek en de leefbaarheid in Utrecht West. De
uitkomsten van deze studie worden vrijgegeven voor inspraak.
Overige maatregelen verdeelring
Ter bevordering van de doorstroming op de verdeelring voeren we een groene golf in op
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de Beneluxlaan vanaf het Europaplein tot het 24 Oktoberplein en op de Brailledreef,
waarbij de groene golf Kardinaal de Jongweg wordt verlengd tot voorbij de aansluiting met
de Zamenhofdreef. Besluitvorming over de groene golf vindt plaats in 2009, realisatie in
2010-2011.
We passen in 2011 het wegprofiel van de Waterlinieweg aan, om tegen te gaan dat er te
hard gereden wordt.
De modellen geven aan dat de verkeersdruk op de Kardinaal de Jongweg niet substantieel
toeneemt. Daarvoor nemen we dan ook geen maatregelen.
We zijn in overleg met de vervoerssector voor nieuwe mogelijkheden van distributie en
bevoorrading. Die plannen moeten leiden tot vermindering van het verachtverkeer in en door de
stad.
3.3 Doorstroming NRU
In het ALU 2008 staat het voornemen om de NRU op te waarderen tot autoweg waar maximaal
80 kilometer per uur gereden mag worden. We leggen drie ongelijkvloerse kruisingen aan en
sluiten de afslagen richting de Zambesidreef en de Moldaudreef af.
Vervoerdersorganisaties brengen de zienswijze in dat verdere opwaardering nodig zal zijn als
gevolg van druk vanuit de regio. Bewoners in de omgeving van de NRU vragen zich af of de
luchtkwaliteit echt beter wordt. Er wordt gevreesd voor toename van het ‘sluipverkeer’ tussen de
A2 en de A27 in beide richtingen. Er wordt gepleit om eerst een groene golf in te voeren en de
afslagen af te sluiten en dan de effecten daarvan te toetsen. In één zienswijze wordt
voorgesteldeen nieuwe rijksweg ten noorden van de NRU vanaf de afslag Maartensdijk aan te
leggen. Een ander brengt in dat de weg verlaagd moet worden aangelegd. Ook wordt de vraag
gesteld of bij overschrijden van de norm er alsnog een scherm wordt geplaatst. In een aantal
zienswijzen wordt ingebracht dat de NRU zeker niet opgewaardeerd mag worden tot
autosnelweg met een maximumsnelheid hoger dan 80 kilometer per uur.
Antwoord
De oversteekbaarheid van de NRU wordt vergroot door het aanleggen van drie ongelijkvloerse
kruisingen en een extra fietsbrug . Het is het voornemen om de NRU op te waarderen tot
autoweg met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Dat leidt wel tot toename van de
verkeersdruk, maar die blijft onder de luchtkwaliteitsnormen. Dit voorstel wordt ingebracht in de
Planstudie Ring, waarin ook voorstellen voor verdergaande opwaardering worden onderzocht.
Besluitvorming over de NRU vindt plaats in het kader van de Pakketstudies. Als de normen
overschreden worden is het plaatsen van schermen een mogelijke optie.
4. Brommers en scooters
Een aantal inwoners heeft zienswijzen ingediend over de bijdrage van brommers en scooters aan
de luchtvervuiling. Zij vragen hiervoor meer aandacht. Het beperken van autoverkeer mag
volgens hen ook niet leiden tot meer gebruik van scooters. Ook wordt gepleit voor het
stimuleren van elektrische scooters en het scheiden van brommers en fietsers.
Antwoord
We nemen in het ALU geen maatregelen gericht op brommers en scooters omdat hun aandeel in
de mobiliteit en daarmee hun bijdrage aan de luchtkwaliteit zeer beperkt is. Als uit monitoring
blijkt dat het aandeel brommers en scooters sterk toeneemt, zullen we aanvullende maatregelen
nemen.
5. Milieuvriendelijke distributie en schone technologie
Milieuorganisaties pleiten voor milieuvriendelijke distributie naar de binnenstad (gebruik maken
van internet, distributiecentra, “buizenpost”). Ook brengen zij de zienswijze in dat bedrijven
meer verantwoordelijkheid moeten nemen, o.a. door het inzetten van mobiliteitsmanagement.
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Ondernemers in het Stationsgebied geven aan dat verbetering door schone technologie veel
sneller gaat dan door de gemeente is aangegeven. Daarbij sluit een zienswijze aan dat het
stimuleren van schone motoren voor bussen en auto’s veel meer resultaat op zal leveren dan in
het ALU aangegeven.
Antwoord
In het ALU is aangekondigd dat er maatregelen worden genomen om de stedelijke distributie te
verbeteren. Er is een stedelijk distributiecentrum, van waaruit met kleine auto’s de binnenstad
bevoorraad wordt. Bezien wordt of het aantal verdeelcentra dient te worden uitgebreid, mogelijk
in combinatie met de invoering van distributiepunten per wijk en milieuvriendelijk transport
(bijvoorbeeld elektrische vrachtauto’s). Hierover zal de komende maanden overleg gevoerd
worden met de bevoorradingssector.
Binnen de termijn waarop de luchtkwaliteit in Utrecht moet worden verbeterd (voor 2015) zullen
schonere technologieën een bijdrage leveren maar helaas niet het verschil maken. Uiteraard
zullen wij het gebruik van schone motoren voor bussen en gemeentelijke voertuigen verder
stimuleren. De emissie-eisen voor schone bussen zullen door BRU worden gebruikt bij het
aanbesteden van bussen.
Samen met BRU, RWS, de provincie en het bedrijfsleven werken wij intensief aan
mobiliteitsmanagement in het kader van Utrecht Bereikbaar. Doel is 2.000 auto’s uit de spits te
halen.
6. Milieuzone
Gepleit wordt voor het uitbreiden van de milieuzone tot aan de rijkswegen.
Antwoord
De milieuzone om de centrumring volstaat. We zien nu geen noodzaak deze uit te breiden. We
gaan er eerst voor zorgen dat de huidige zone goed wordt nageleefd. Daarvoor zal nog dit jaar
een cameratoezicht operationeel worden. Voorts zullen we de zone in 2010 evalueren. Hierbij
zullen we ook onderzoek laten doen naar de effecten op de luchtkwaliteit van de milieuzone.
7. Tunnelmonden
De vervuiling aan de – nieuw aan te leggen – tunnelmonden moet volgens een aantal indieners
niet wachten tot een kostenefficiënte oplossing is gevonden. Er moet nu een oplossing in de
plannen worden meegenomen.
Antwoord
Bij de aan te leggen tunnels zullen effectieve maatregelen genomen worden om te hoge
concentraties vervuilde lucht bij de tunnelmonden te voorkomen. Deze maatregelen zijn
onderdeel van de definitieve plannen voor de tunnels. Er wordt gekozen voor één van de
volgende opties: recirculatie, filtering, vormgeving tunnelmonden of vormgeving van de
omgeving van de tunnelmonden.
8. Gedragsbeïnvloeding
Een aantal indieners van zienswijzen stelt vraagtekens bij een gedragsverandering via
communicatie. Zij zien meer in maatregelen als prijsprikkels, verbod om met auto binnenstad in
te gaan en het gebruik van de auto langzaam en duur te maken. Daarnaast geeft een aantal
mensen aan gedragsbeïnvloeding belangrijk te vinden en vraagt men om verdere uitwerking.
Onder meer de GGD zou ingeschakeld moeten worden bij de op te zetten campagne.
Antwoord
Gedragsbeïnvloeding is een belangrijk element in het ALU.
Er wordt niet gekozen om mensen te verbieden met de auto naar de stad te komen of om eisen
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te stellen aan gebruikers en ontwikkelaars van locaties die veel autoverkeer aantrekken. Mensen
zijn vrij in de keuze van hun vervoermiddel. Wel wordt gebruik van OV, fiets en P+R’s
gestimuleerd en worden bewoners, erkenden en bezoekers van Utrecht via een meerjarige
gedragscampagne gestimuleerd om gebruik te maken van alternatieven voor de auto. Ook wordt
ingezet op marketing van de P+R’s. Daarbij gaan we samenwerken met ondernemers. Daarnaast
nemen we maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement om het aantal auto’s in de
spits met 5% terug te dringen. Werkgevers kunnen voor hun medewerkers een Utrecht Bereikbaar
pas aanschaffen waarmee werknemers gratis gebruik kunnen maken van
alternatieven voor de auto, waaronder OV, P+R’s, telewerkplekken en vanpools.
Ook zullen we overleg gaan voeren met eigenaars en gebruikers van locaties die veel
autoverkeer aantrekken om te bezien hoe alternatieven voor de auto kunnen worden
gestimuleerd.
De gedragscampagne wordt via een Europese Aanbesteding uitgezet bij meerdere bureaus. In de
uitvraag zal nadrukkelijk gevraagd worden om creatieve en effectieve middelen. Partijen als de
GGD en ook onderwijsinstellingen, buurten, de Fietserbond en openbaar vervoerbedrijven zullen
bij de uitwerking van de campagne worden betrokken. De focus zal gericht moeten zijn op een
andere manier van verplaatsen dan met vervuilende vervoermiddelen. Het gaat erom om
innovatie te prikkelen en initiatieven te stimuleren.
8. Geluid
Een aantal indieners van zienswijzen vraagt aandacht voor geluidsoverlast als gevolg van het
toegenomen verkeer in op de westelijke verdeelring, de Amsterdamsestraatweg, de
Acaciastraat, de ’t Goylaan, de Croeselaan en in de wijken Voordorp, Lunetten en Hoograven.
Antwoord
De maatregelen uit het ALU zijn beoordeeld op hun effect voor de geluidsoverlast. Toename van
verkeer leidt tot extra geluidhinder. In het ALU zijn geen specifieke maatregelen voor geluid
getroffen. Bij de verdere uitwerking van de maatregelen zullen aanvullende maatregelen worden
genomen als de geluidhinder merkbaar (meer dan 2dB) toeneemt. In het actieplan geluid zal het
college voorstellen doen voor oplossing van urgente bestaande knelpunten.
9. Groen
Er zijn zienswijzen ingebracht door mensen die vinden dat er te weinig aandacht besteed wordt
aan groen in de stad. De gemeente zou volgens hen het plaatsen van “dak- en gevelgroen”
moeten bevorderen en de kap van bomen in de stad moeten tegengaan. Als voorbeeld wordt
genoemd de bomenkap voor de aanleg van de fly-over op het 24 Oktoberplein.
Antwoord
Het stimuleren van dak- en gevelgroen is als maatregel opgenomen in het ALU. In eerste
instantie wordt hiervoor een pilot uitgevoerd binnen het Stationsgebied. De focus in het ALU
2008 ligt op luchtkwaliteit. Daarnaast wordt aandacht besteed aan geluidhinder. In het
Groenstructuurplan worden maatregelen beschreven om de groenstructuur in en om de stad te
versterken en daarmee recreatie te bevorderen. Bij kappen van bomen vindt toetsing aan het
bomenbeleid plaats. Vaak wordt gekozen voor herplanting in plaats van kappen.
10. Bronnen van vervuilde lucht
Verschillende zienswijzen vragen aandacht voor de aanpak van andere bronnen van vervuilde
lucht dan auto’s, zoals de asfaltfabriek aan het Amsterdam Rijn Kanaal, het gebruik van
vuurkorven en allesverbranders, het scheepvaartverkeer (plezier- en beroepsvaart) en brommers
en scooters.
Antwoord
Voor wat betreft de Utrechtse luchtkwaliteit is het autoverkeer verreweg de belangrijkste bron,
die ook door maatregelen van gemeentezijde beïnvloed kan worden. Daarom concentreren wij
ons in het ALU op de omslag van auto naar openbaar vervoer en fiets. Andere bronnen moeten
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natuurlijk zo schoon mogelijk worden. Daarvoor kunnen, voor zover dit niet al op grind van
vergunningen is geregeld, aanvullend of extra maatregelen genomen worden. Maar in ieder
geval zullen deze maar een beperkt effect hebben op het halen van de normen voor
luchtkwaliteit.
11. Financiering
Inwoners van Utrecht brengen de zienswijze in dat de investeringen in het ALU niet mogen
leiden tot verhoging van de lokale belastingdruk. Enkelen pleiten voor een diepgaandere kosten
batenanalyses voor het totale plan en op andere projecten in Utrecht, zoals de parkeergarages in
het stationsgebied.
Mensen brengen als zienswijze in dat er meer geld geïnvesteerd moet worden in fiets en
openbaar vervoer en minder in de auto.
Milieuorganisaties pleiten voor het lobbyen in Den Haag voor effectieve instrumenten om het
autogebruik te beïnvloeden. Daarbij kan gedacht worden aan het differentiëren van
parkeertarieven naar gelang de auto meer of minder vervuilt.
Antwoord
Het voorgestelde pakket investeringen is ambitieus, maar ook realistisch. We investeren we de
komende 20 jaar 513 miljoen in kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer, ruim 75 miljoen
in de fiets, circa 140 miljoen in uitbreiding van P+R-voorzieningen, 155 miljoen in maatregelen
om autoknelpunten op te lossen, 33 miljoen voor mobiliteits- en verkeersmanagement, 25
miljoen in de aanpak van luchtkwaliteitsknelpunten bij tunnelmonden, 150 miljoen voor
verbetering van de verkeerssituatie en de leefbaarheid in Utrecht West en 7 miljoen voor overige
maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Op basis van een globale kostenindicatie is voor
het maatregelenpakket een bedrag in de orde van grootte van ruim 1 miljard euro nodig.
De kosten voor de maatregelen die noodzakelijk zijn om in 2015 te voldoen aan de
luchtkwaliteitsnormen zijn gedekt, mits de kosten voor het opwaarderen van de NRU worden
gedekt uit de Pakketstudies.
Het grootste deel van de kosten voor dit plan worden gefinancierd door andere
overheidsorganen. Het college van B&W wil de komende 20 jaar een bedrag van 300 miljoen
euro beschikbaar stellen voor bereikbaarheid en luchtkwaliteit. De komende 20 jaar moet nog
ruim 500 miljoen euro aan regionale, provinciale en rijkssubsidies moet worden verworven.
Gegeven de gebruikelijke subsidiepercentages voor fiets- en OV-maatregelen achten wij dat
realistisch.
Lastenverzwaring voor bewoners en bedrijven uit Utrecht als gevolg van invoering van de
maatregelen uit het ALU is niet voorzien.
Er is geen kosten-batenanalyse uitgevoerd op het niveau van de afzonderlijke maatregelen. Ook
is er geen totaalbeeld van de kosten en baten op korte en lange termijn. Om die in beeld te
brengen zou een maatschappelijke kosten-batenanalyse moeten worden uitgevoerd. Binnen de
tijd die beschikbaar was om het ALU op te stellen was dat niet mogelijk.
Wel is in het kader van het opstellen van het ALU een economische effectanalyse uitgevoerd.
Belangrijkste conclusie van die analyse was dat er alleen sprake is van negatieve economische
effecten in de binnenstad en dat deze effecten relatief beperkt van omvang zijn.
Het college van B&W is voorstander van het invoeren van prijsprikkels om de omslag van auto
naar OV en fiets te stimuleren. Utrecht gaat meedoen aan een pilot met gedifferentieerde
parkeertarieven waarbij schone auto’s minder betalen dan vuile auto’s. Vanaf het najaar van
2009 willen we – in eerste instantie als pilot - een beloningsinstrument inzetten om
automobilisten te stimuleren buiten de spits te rijden. Het stimuleren van het gebruik van
gewenste routes vraagt overigens wel een langdurige voorbereiding. Omdat er cameratoezicht
nodig is om een dergelijke maatregel uit te kunnen voeren, zijn de kosten relatief hoog.
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BIJLAGE 5: VERANTWOORDING BEREKENINGEN
1. Inleiding
De maatregelen uit het ALU zijn gebaseerd op berekeningen van verkeersintensiteiten en
luchtkwaliteit, geluidsniveaus en economische effecten en op kwalitatieve analyses. In
deze bijlage gaan we nader in op de gehanteerde modellen voor de verkeers- en
luchtberekeningen: VRU 2.0 UTR 1.0 en CAR II 8.0.
In het voorjaar van 2009 heeft KEMA een externe audit uitgevoerd naar de manier waarop
Utrecht verkeers- en luchtberekeningen uitvoert. Daarin wordt geconcludeerd dat Utrecht
op dit punt zorgvuldig te werk gaat.
In de externe toets concludeert Oranjewoud dat Utrecht de juiste modellen toegepast bij
het berekenen van de saneringsopgave. Wel is Oranjewoud van mening dat Utrecht aan de
behoudende kant rekent. Bij de toepassing van de verkeers- en luchtmodellen kunnen op
onderdelen andere keuzes worden gemaakt. Utrecht hanteert als uitgangspunt dat de
berekende concentraties zo realistisch mogelijk moeten zijn, d.w.z. zo goed mogelijk
overeenkomen met de werkelijke situatie. Daarbij maken we niet altijd maximaal gebruik
van de wettelijke mogelijkheden.
2. Verkeersberekeningen
VRU 2.0 UTR 1.0
Voor de berekeningen van te verwachten verkeersintensiteiten is gebruik gemaakt van het
op 15 januari 2008 bestuurlijk vastgestelde verkeersmodel VRU 2.0 UTR 1.0. Het
prognosejaar 2015 uit het VRU is de basis voor de berekeningen die zijn uitgevoerd voor
het ALU.
Het VRU 2.0 UTR 1.0 (2006 - 2020) is gebaseerd op de situatie van 2006 (de peildatum),
de meest recente beschikbare gegevens op het moment dat dit model werd vastgesteld.
Het basisjaar 2006 is het vertrekpunt voor de prognoses voor de toekomstjaren 2010,
2015 en 2020. Die toekomstjaren zijn voornamelijk van belang voor de berekening van de
te verwachten luchtkwaliteit. De jaren 2010 en 2015 zijn zichtjaren voor luchtkwaliteit en
2020 is het eindjaar van de verkeersprognose.
De peildata voor de verkeersonderzoekresultaten (verkeerstellingen, parkeerplaatsen en
verkeersinfrastructuur) zijn voor Utrecht West het najaar van 2006 en voor Utrecht Oost
het voorjaar van 2007.
De peildatum van de sociaal-economische invoergegevens (de aanwezige aantallen
woningen (inwoners) en arbeidsplaatsen (zoals kantoren en industrieterreinen)) is voorjaar
2006, uitgave Bestuursinformatie.
De peildatum voor de invoer van de ruimtelijk relevante plannen (de door het college van
B&W vastgestelde plannen voor de toekomst op het gebied van wonen en werken, nieuwe
wegen voor het auto- en fietsverkeer en openbaar vervoer verbindingen), die nodig zijn
voor de prognosemodellen, is 1 november 2007.
Op basis van de invoergegevens berekent het model de verwachte verkeersintensiteiten,
voor wegen waar niet is geteld en voor de toekomst. Cruciaal is het basisjaarmodel. Dat
basisjaarmodel wordt in de kallibratiefase getoetst aan de hand van onderzoeksgegevens,
zoals telcijfers en MON-onderzoeksmateriaal (MobiliteitsOnderzoekNederland). Dat is een
iteratief proces: het basisjaarmodel wordt getoetst, aangepast en opnieuw getoetst, net zo
lang tot het model (redelijk) stabiel is en optimaal overeenkomt met de resultaten van
diverse verkeersonderzoeken. Op basis van het basisjaarmodel worden prognosemodellen
ontwikkeld. Een prognosemodel is het basisjaarmodel, aangevuld met de bouwplannen en
infraprojecten die vanaf het basisjaar ontwikkeld zullen worden, prijsmaatregelen en de
doorwerking van economische ontwikkelingen, zoals autobezit en brandstofprijzen. Op
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basis van het basisjaarmodel en deze aanvullende invoer kan het prognosemodel de
verwachte verkeersintensiteiten berekenen.
Jaarlijks worden de invoergegevens voor de toekomstjaren 2010, 2015 en 2020 in het
verkeersmodel geactualiseerd. Het betreft de door het college van B&W vastgestelde
plannen voor de toekomst op het gebied van wonen en werken, nieuwe wegen voor het
auto- en fietsverkeer en openbaar vervoer verbindingen. Bij deze actualisatie worden ook
ontwikkelingen op het gebied van inwoners en arbeidsplaatsen, reiskosten,
parkeertarieven, brandstofprijzen en mobiliteitsmaatregelen meegenomen.
Tenminste eens per 5 jaar wordt een compleet nieuw model met een nieuw basisjaar
gebouwd. Alle voorgaande (jaarlijkse) actualisaties en eventuele aanvullende nieuwe
gegevens worden in het nieuwe model verwerkt.

Gebruik verkeersmodel voor luchtberekeningen

Het stedelijke verkeersmodel VRU 2.0 UTR 1.0 (2006-2020) wordt voor tweede doelen
gebruikt:
- als verkeersmodel voor het modelleren van verkeersvraagstukken
- als verkeersmilieumodel, dat de basis vormt voor lucht- en geluidsberekeningen.
Voor het ALU is het verkeersmilieumodel gebruikt.
Het verkeersmodel geeft de verkeersintensiteit tijdens de spits (7.00-9.00 en 16.00-18.00
uur op een gemiddelde werkdag). Het verkeersmilieumodel berekent de verkeersintensiteit
voor de situatie mét en zonder het project/plan voor een etmaalperiode van een
jaargemiddelde weekdag (een jaargemiddelde weekdag is het criterium van de
milieuwetgeving). Het model bevat de modeljaren 2006, 2010, 2015 en 2020. Het model
bevat drie vervoerswijzen: personenauto’s, vrachtverkeer en lijnbussen. Touringcars vallen
onder de categorie vrachtverkeer. De verdeling over de categorieën is gebaseerd op
tellingen, de aantallen lijnbussen zijn gebaseerd op de dienstregeling.
Daar waar de regelgeving dat vereist, wordt de modeluitvoer, op basis van
verkeersonderzoeken uit 2006 en 2007, opgesplitst naar:
- drie dagdelen (dag, avond en nacht)
- drie voertuigklassen (lichte voertuigen, middelzware voertuigen en zware
voertuigen).
Omdat in het centrum van Utrecht het verschil tussen de verkeersintensiteit op een
werkdag en de gemiddelde weekdag (landelijke standaard) vrijwel nihil is en de
restopgaven in het ALU vooral in het centrum liggen, hebben we in het ALU gerekend met
werkdagintensiteiten. Dit sluit ook aan bij de berekeningen die we hebben uitgevoerd voor
ruimtelijke procedures en juridisch geaccepteerd zijn.
Het verkeersmodel VRU 2.0 2020 UTR 1.0 is geen multimodaal model. De effecten van
maatregelen op het gebied van OV, fiets, P+R en mobiliteitsmanagement op de
verkeersintensiteiten voor motorvoertuigen zijn met dit model dus niet te berekenen. Deze
effecten zijn ingeschat op basis van expert judgement.
Bij de berekening van de verkeersintensiteiten voor het ALU is alleen gekeken naar de
intensiteiten op wegvakniveau. Er zijn geen analyses of simulaties uitgevoerd van de
belasting van kruispunten.
Voor verdere informatie over het verkeersmodel VRU 2.0 UTR 1.0 verwijzen we naar
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=115033
3. Rekenmethodiek luchtkwaliteit
De berekeningen van de luchtkwaliteit zijn gebaseerd op de Regeling beoordeling
luchtkwaliteit 2007 (wijziging 10 augustus 2009). Op nationaal niveau heeft Goudappel
Coffeng (GC) in opdracht van het ministerie van VROM berekeningen van de luchtkwaliteit
uitgevoerd met de saneringstool. Dit is gebeurd op basis van door gemeenten, provincies
en rijkswaterstaat aangeleverde gegevens, door GC afgeleide data en door het RIVM
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gegeven aanwijzingen. Op lokaal niveau heeft de gemeente Utrecht zelf berekeningen
uitgevoerd om varianten te vergelijken en de resultaten van de saneringstool te
controleren en te verfijnen.
De rekenmethodieken om de luchtkwaliteit vast te stellen staan beschreven in de Regeling
beoordeling luchtkwaliteit (Rbl). De rekenmethodiek voor wegen in een stedelijke
omgeving (SRM1/ Standaard rekenmethode 1) is gebaseerd op het model CAR II
(Calculation of Air pollution from Road traffic). Voor snelwegen en andere wegen in een
landelijke omgeving (open situaties) is de methodiek (SRM2/ Standaard rekenmethode 2)
gebaseerd op het model Pluim snelweg. Naast deze modellen zijn er nog andere door
VROM (RIVM) goedgekeurde rekenmodellen. Verder kan ook gebruik worden gemaakt van
windtunnelonderzoek volgens bijbehorende regels in goedgekeurde windtunnels.
Windtunnelonderzoek is duur en tijdrovend en wordt dus slechts uitgevoerd voor
complexe situaties. De resultaten van windtunnelonderzoek zijn altijd beter dan die van
rekenmodellen.
Op nationaal niveau zijn de luchtkwaliteitsberekeningen gedaan met behulp van de zogenaamde
saneringstool. Deze tool is gebaseerd op het CAR-model en het VRU-model, en hiermee is de
situatie in 2008, 2011, 2015 en 2020 met alle in het NSL opgenomen projecten, zonder en met
maatregelen, in beeld gebracht. Met de saneringstool is aangetoond dat Nederland in 2011 (voor
PM10) en 2015 (voor NO2) aan de normen voldoet. Deze tool is vooral bedoeld om jaarlijks te
monitoren en is vooralsnog minder geschikt om varianten te vergelijken.
Derhalve heeft Utrecht voor het maken van de keuzes de meest recente CAR II versie (versie 8.0)
gebruikt om maatregelen door te rekenen en het effect op de stedelijke wegen te bepalen. De
gekozen maatregelen zijn vervolgens ingevoerd in de saneringstool, die uiteindelijk eenzelfde
eindbeeld laat zien.
Tot medio 2009 werd de invloed van snelwegen op de achtergrondconcentraties door TNO
berekend, . Dit is nodig omdat langs snelwegen een fijner grid (100x100 meter) dan de
gebruikelijke (1x1 km) wenselijk is in de achtergrondconcentraties om nauwkeurige
luchtkwaliteitsberekeningen te kunnen maken in de buurt van snelwegen. Deze rekenmethode is
goedgekeurd door het Ministerie van VROM en wordt ook door andere grote steden gehanteerd.
Per 1 augustus (vaststelling NSL op basis van de saneringstool) zijn ook de
achtergrondconcentraties vanuit de saneringstool geïmporteerd. De snelwegbijdrage hierin
is dichtbij de snelwegen voor kleinere grids berekend dan voor locaties die verder van de
snelweg af liggen (25 bij 25, 50 bij 50 ,100 bij 100 en 500 bij 500 m). Tevens zijn in de
achtergrondconcentraties voor 2015 de maatregelen voor snelwegen verwerkt. Vanaf 1
augustus worden deze laatste achtergrondconcentraties gebruikt voor het ALU. Ter
vergelijking zijn ook berekeningen uitgevoerd met de TNO-achtergronden.
Het model CAR II is geijkt op de metingen in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. De
berekeningen in Utrecht voldoen volledig aan de wettelijk gestelde eisen en juridisch
gezien zijn aanvullende metingen in Utrecht niet nodig. Ook spelen metingen geen directe
rol bij juridische procedures, omdat metingen een momentopname zijn en dus
niet geschikt zijn om inzicht te geven in de toekomstige situatie.
Voor de tunnelmonden van de geplande stedelijke tunnels is windtunnelonderzoek (Peutz/
juli- oktober 2008) uitgevoerd. Dat onderzoek is geactualiseerd op basis van de nieuwe
verkeersintensiteiten, emissies en achtergrondconcentraties, door de verhouding van de
verkeersbijdragen te berekenen voor de situatie zonder tunnel op basis van de nieuwe en
de oude data. De geactualiseerde uitkomsten zijn opgenomen in de saneringstool.
4. Invoerdata luchtkwaliteit stedelijke wegen
CAR II is gebaseerd op een klassen-benadering. Wegen moeten worden opgeknipt in wegvakken
met zeven min of meer uniforme kenmerken. Voor vier kenmerken moet een keuze worden
gemaakt uit de beschikbare klassen. De klassen zijn beschreven in de handleiding van CAR en de
Regeling beoordeling luchtkwaliteit.
Om te komen tot een goede indeling van wegvakken, hanteert Utrecht een eenduidige
systematiek, die is gebaseerd op de landelijke rekenvoorschriften, basisdocumenten, begrip en
ervaring. Uitgangspunt daarbij is dat de indeling zo goed mogelijk aansluit bij de werkelijke
situatie.
70

Verkeersgegevens

Om de luchtkwaliteit te berekenen zijn de volgende verkeersgegevens nodig:
jaargemiddelde verkeersintensiteit in motorvoertuigen per etmaal, verkeerssamenstelling,
snelheidsklasse en stagnatiefactor.
De verkeersintensiteiten zijn afkomstig uit VRU 2.0 UTR 1.0.
De verkeerssamenstelling wordt bepaald op basis van visuele 12-uurstellingen in
combinatie met slangentellingen en data van verkeerslichten over een periode van een
aantal recente jaren. Gebleken is dat de visuele 12-uurstellingen een voldoende
nauwkeurig beeld geven van de verkeerssamenstelling. Visuele spitstellingen,
slangentellingen en data van verkeerslichten zijn op zichzelf te onnauwkeurig. Met behulp
van slangentellingen en data van verkeerslichten kan een visuele 12-uurstelling op een
representatieve dag worden omgewerkt naar een jaargemiddelde.
De snelheidsklasse is gebaseerd op het aantal stops per kilometer. Utrecht hanteert standaard
normaal stadsverkeer. Voorheen werd voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur
wegen de klasse buitenweg gehanteerd. Nadat de klasse-beschrijving is gewijzigd van
gemiddelde snelheid naar het aantal stops per kilometer, is ook voor bijna al deze wegen de
klasse normaal stadsverkeer gehanteerd.
In de landelijke rekenregels wordt de stagnatiefactor vooral gerelateerd aan de stagnatie
in de spits. In Utrecht brengen we ook de stagnatie bij verkeerslichten in beeld.
Uitgangspunt is een stagnatiefactor van 40% bij alle verkeerslichten (d.w.z. de helft van
het verkeer in de dagperiode, dat is de helft van 80% van het etmaal, heeft bij stoplichten
te maken met stagnatie). Bij wegen met gescheiden rijbanen wordt op een wegvak voor
een verkeerslicht alle stagnatie aan één richting toebedeeld (dus 80% stagnatie van het
verkeer in één richting en 0% in de andere richting). Bij ongelijkvloerse kruisingen is de
stagnatie gehalveerd. In de handleiding bij CAR wordt niet expliciet aandacht besteed aan
stagnatie bij verkeerslichten. Wel wordt aangegeven dat voor stagnatie gedurende 2x 2
uur in de spitsen een stagnatiefactor van 40% moet worden gehanteerd.
Milieukenmerken
De milieukenmerken van een wegvak zijn: het wegtype, bomenfactor en de
berekeningsafstand.
Er kan gekozen worden uit vier wegtypen met verschillende invloed van de bebouwing op
de verdunning van de concentraties fijn stof en stikstofdioxide door de wind. Deze
wegtypen lopen uiteen van aaneengesloten bebouwing tot meer open situaties. De keuze
van het wegtype heeft een zeer grote invloed op de berekende concentraties. Een
eenduidige aanpak is hierbij dus essentieel. Daartoe hanteert Utrecht een werkwijze die is
gericht op een zo realistisch mogelijke benadering van de situatie buiten. Een wegtype
wordt gekozen op basis van de voorschriften, kennis van de situatie en begrip van de
invloed van bebouwing op luchtstromen (windtunnelonderzoek). Bij grensgevallen op
belangrijke wegen hanteert Utrecht het gemiddelde van twee wegtypen.
In de saneringstool is het niet mogelijk om met gemiddelde wegtypen te werken. Daarom
is in de saneringstool in dergelijke gevallen gekozen voor het ongunstigste wegtype,
waarbij aan het eind de berekende concentraties zodanig worden gecorrigeerd dat ze
overeenkomen met het gemiddelde resultaat van twee wegtypen.
Per 1 augustus – toen het NSL in werking is getreden - heeft Utrecht de wegtypen bij gescheiden
rijbanen aangepast aan het gebruik in de saneringstool dat is gebaseerd op de aanpassing van
de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (op 10 augustus 2009). Volgens deze aanpassing moeten
de rijbanen van één wegvak hetzelfde wegtype krijgen, behalve één bepaalde combinatie
(aaneengesloten bebouwing aan één zijde en open bebouwing).
Voor de bomenfactor zijn drie klassen beschikbaar. Ook hierbij kan sprake zijn van
grensgevallen. In die gevallen gebruikt Utrecht bij wegen die voor de luchtkwaliteit van
belang zijn het gemiddelde van twee bomenfactoren.
In principe kunnen de concentraties op iedere gewenste afstand worden berekend. De Regeling
beoordeling luchtkwaliteit schrijft voor dat de luchtkwaliteit aan de normen worden getoetst op
een representatieve afstand van maximaal 10 meter uit de wegrand of op de gevel als die
71

dichterbij ligt. De saneringstool bevat per wegvak een gemiddelde berekeningsafstand. Lokaal is
daar een verfijning op mogelijk. Utrecht gaat uit van representatieve
blootstellingsafstanden. Bijvoorbeeld bij een wegvak van 100 m. met over een lengte van 50
m woningen op 5 m. van de wegrand en 50 m. groen, dan hanteren wij 5 m. en de saneringstool
7,5 m.
Wegen moeten worden opgeknipt in wegvakken met min of meer uniforme kenmerken. Voor drie
wegtypen is de minimale wegvaklengte circa 100 m. Voor het gunstigste wegtype (meer open
situatie) mag die lengte korter zijn.
In het algemeen zijn de verkeersintensiteit, verkeerssamenstelling en snelheidsklasse constant
over grotere lengten dan 100 m. De stagnatiefactor kan op een wegvak van 100 m voor een
verkeerslicht ook als constant worden beschouwd.
In eerste instantie wordt een weg verdeeld in wegvakken op basis van kruisingen en wegtypen
(de factoren met de meeste invloed). Dan volgt een beoordeling van de afstandsverschillen (bij
wegen die breder worden of gevels die verspringen) en de bomenfactor.
5. Berekening effecten van maatregelen
De effecten van schonere bussen en de milieuzone zijn berekend op basis van TNO-onderzoek
voor Utrecht (tussenrapport 16/03/2008 Onderbouwing advies rekenen aan schone bussen in
Utrecht) en publicatie op de VROM-website van reducties in milieuzones. Het eindrapport van dit
onderzoek wordt momenteel aangepast op basis van CAR 8.0 met gemiddelde meteo. In overleg
met VROM is gerekend met gemiddelde emissiefactoren voor EEV-diesel-bussen in 2011 en
2015. Voor de aan- en afvoerroutes van de milieuzone is op basis van expert-judgement
bepaald in welke mate een wegvak effect ondervindt van de milieuzone.
We hebben het effect van een groene golf bepaald op basis van een halvering van de stagnatie.
Een groene golf leidt namelijk nooit tot het volledig verdwijnen van de stagnatie (o.a. ten
gevolge van zijwegen en ongeschikte snelheden). Recentelijk zijn op nationaal niveau (CROW/
Solve-programma) modelberekeningen gemaakt van emissies bij verkeerslichten en het effect
van groene golven. De resultaten sluiten goed aan bij onze aanpak.
Ook bij de ongelijkvloerse kruisingen op de NRU hebben we het effect bepaald op basis van een
halvering van de stagnatie. Er is immers nog in- en uitvoegend verkeer). Voor de wegvakken
tussen de kruisingen zijn we er van uitgegaan dat de stagnatie (in de spits) geheel is verdwenen.
Uit een analyse van de effecten van het linksafverbod van de M.L. Kinglaan naar de Pijperlaan
blijkt dat het vrachtverkeer in noordelijke richting op de route Pijperlaan – Haydnlaan –
Lessinglaan door deze maatregel sterker afneemt dan het personenverkeer. Een deel van het
vrachtverkeer kiest voor de NOUW2 en Beneluxlaan. Een zelfde effect, maar dan in beide
richtingen, hebben maatregelen om het vrachtverkeer op de Pijperlaan – Haydnlaan – Lessinglaan
te verminderen. Op basis van expert-judgement zijn beide effecten verwerkt in de percentages
midden zwaar en zwaar verkeer. Deze percentages zijn maximaal 20% lager.
Bij een inrichting van de Catharijnesingel als hoogwaardig verblijfsgebied voor
bestemmingsverkeer zijn geen extra maatregelen nodig voor de situatie bij de ‘tunnelmonden’
van de (onderdoorgang onder de traverse).
Op basis van windtunnelonderzoek blijkt dat de normoverschrijding bij de tunnelmonden van de
Stadsbaantunnel en Westpleintunnel kan worden voorkomen door bij het stedenbouwkundig
ontwerp rekening te houden met de tunnelmond (afscherming of open situatie) of door
maatregelen aan de tunnel (recirculatie of filtering).
6. Lokale invloed van het Amsterdam-Rijnkanaal
De invloed van het Amsterdam-Rijnkanaal is globaal verwerkt in de
achtergrondconcentraties. Met een nog niet goedgekeurd model is echter een meer
specifieke benadering mogelijk. TNO heeft in opdracht van de provincie berekeningen
gemaakt met dit model (Luchtkwaliteitsonderzoek Amsterdam-Rijnkanaal voor de jaren
2007, 2010, 2015 en 2020, oktober 2008). Op basis van dit onderzoek heeft de gemeente
Utrecht de relatie tussen de NO2-bijdrage van het kanaal en de afstand tot het kanaal
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afgeleid. Met behulp van deze relatie is een toets uitgevoerd voor de situatie in 2015 met
het ALU en zijn geen overschrijdingen in de buurt van het Amsterdam-Rijnkanaal naar
voren gekomen.
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BIJLAGE 6: EFFECTEN VERKEERSINTENSITEITEN
Onderstaande tabel geeft aan wat de gevolgen zijn van het maatregelenpakket voor de
verkeersintensiteiten op een aantal belangrijke wegen.
2015 zonder ALU

Knelpunten 2015 (NO2)

2015 met ALU

%
verandering
t.o.v. "2015
zonder
ALU"

(Variant 7)

Weerdsingel
Oudenoord
Daalsesingel tn Vredenburg
Catharijnesingel ts Holststraat en Bleekstraat
Albert Schweizerdreef (NRU) bij R. Kochplein
Albert Schweizerdreef (NRU) bij Dunantplein
Westpleintunnel

24.100
24.300
35.400
24.600
65.200
61.000
37.700

9.600
11.200
28.000
17.500
71.600
71.900
27.400

-60%
-54%
-21%
-29%
+10%
+18%
-27%

Overige radiale hoofdwegen
Ds. M.L. Kinglaan
Weg der Verenigde Naties
Graadt van Roggenweg west
Graadt van Roggenweg oost
Vleutenseweg (bij Westplein)
Amsterdamsestraatweg zuid (tz .Papaverstraat)
Amsterdamsestraatweg zuid (tz spoor)
Vondellaan (t.w. van Bleekstr)
Vondellaan (t.o. van Bleekstr)
Baden Powellweg
Briljantlaan (onder het spoor)
Venuslaan (bij Komeetstraat)
Europalaan noord
Europalaan zuid
Van Zijstweg
Bypass Majellaknoop

59.400
38.800
32.500
29.500
15.200
13.000
15.700
11.400
16.100
15.000
14.200
16.900
18.900
33.300
17.800
10.200

53.500
37.600
33.800
30.800
11.400
17.500
18.100
17.200
19.400
20.700
19.900
16.500
18.600
34.700
22.300
11.800

-10%
-3%
+4%
+4%
-25%
+34%
+15%
+50%
+20%
+38%
+40%
-2%
-1%
+4%
+25%
+16%

Verdeelring
’t Goylaan (bij ’t Goyplein)
Socrateslaan (to Rijnlaan)
Beneluxlaan (24 oktoberplein)
Lessinglaan (Spinozabrug)
Lessinglaan (tn Meijsterlaan)
Thomas A. Kempisweg
Cartesiusweg (zuid)
Cartesiusweg (noord)
Josephlaan
Marnixlaan
Einsteindreef (bij NRU)
Waterlinieweg (t z v Stadionlaan)
Waterlinieweg (A12)
Kardinaal de Jongweg (K. Alfrinkplein)

25.500
16.400
35.100
24.100
22.400
19.800
29.300
23.200
23.200
24.700
20.400
50.800
53.000
33.900

26.300
18.200
39.800
26.800
24.800
23.600
34.900
28.700
28.700
29.300
28.600
52.200
53.700
35.800

+3%
+11%
+13%
+11%
+11%
+19%
+19%
+24%
+24%
+19%
+40%
+3%
+1%
+6%
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Brailledreef (t N v S. Allendeplein)

2015 zonder ALU

2015 met ALU

%
verandering
t.o.v. "2015
zonder
ALU"

20.700

22.900

+11%

40.600
16.700
14.100
10.400
14.200
19.600
4.900
3.400
7.800
8.700
5.600
20.600
4.900
4.300
8.300
8.200
10.300
5.800

26.000
19.900
19.600
8.500
9.000
22.300
5.600
1.600
10.500
4.600
6.200
21.600
5.200
4.600
10.900
10.900
0
12.300

-36%
+19%
+40%
-19%
-36%
+14%
+14%
-54%
+35%
-47%
+11%
+5%
+6%
+5%
+31%
+33%
-100%
+110%

Overige (hoofd)wegen
Daalsetunnel
Overste den Oudenlaan (A. Frankplein)
Albatrosstraat
Bleekstraat
Catharijnesingel. (ts. Bleekstr en Ledig Erf)
Croeselaan noord (tn Van Zijstweg)
Croeselaan zuid
Acaciastraat
Ahornstraat
Kaatstraat
Rijnlaan
Biltstraat (Berenkuil)
Nobelstraat
Lange Jansstraat
Oranjerivierdreef
Humberdreef
Moldaudreef
Wolgadreef (nabij Darwindreef)

76

BIJLAGE 7: ECONOMISCHE EFFECTEN
Inleiding
Het ALU bevat maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de mobiliteitsgroei in
goede banen te leiden. De uitvoering van het ALU kan effect hebben op de bereikbaarheid
en de omzet van de economische functies. De gemeente heeft een quick scan laten
uitvoeren om het ALU te beoordelen op de volgende economische effecten:
– detailhandel: koopstromen (omzet) en de bevoorrading van de winkelvoorzieningen
– bedrijventerreinen: bereikbaarheid (werknemers, bezoekers en goederenstromen)
– kantorenlocaties: bereikbaarheid (werknemers en bezoekers).
In deze bijlage wordt kort ingegaan op de uitkomsten van deze quick scan. Voor een meer
uitgebreide beschrijving van de gevolgde aanpak en de resultaten wordt verwezen naar het
onderzoeksrapport.
Na vaststelling van het ALU voeren we samen met de Kamer van Koophandel een
onderzoek uit naar de economische efecten van het ALU.
Uitgangspunten
In het onderzoek zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
–

Er is alleen gekeken naar economische effecten die het gevolg zijn van de ALUmaatregelen. Overige ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van winkelgebieden in
andere gemeenten, algemene koopkrachtontwikkeling, het economisch effect van de
autonome mobiliteitsgroei en de effecten van de huidige crisis, zijn niet meegenomen
in de analyse.

–

Het onderzoek heeft het karakter van een ‘quick scan’. De analyse is uitgevoerd met
beschikbare of bewerkte data. Er is geen aanvullend onderzoek uitgevoerd om
aanvullende data te verkrijgen. Er waren geen data beschikbaar over het autoaandeel
van consumentenbestedingen. Het is niet per winkelgebied bekend welk deel van de
bestedingen van consumenten in Utrecht gerelateerd is aan de auto. Hiervoor is een
gemiddelde gehanteerd.

–

De economische effecten zijn bepaald door na te gaan of er sprake is van
reistijdverschillen om gebieden te bereiken. De omvang van een reistijdverschil bepaalt
of er economische effecten zijn en hoe groot de effecten zijn.

–

De analyse is gebaseerd op de maatregelen uit het ALU die er op gericht zijn in 2011
respectievelijk 2015 te voldoen aan de normen voor fijn stof en stikstofdioxide. In het
onderzoek is uitgegaan van de volgende maatregelen:
– Knips Paardenveld (2014) en Croeselaan (na 2015) en inrichting Catharijnesingel als
hoogwaardig verblijfsgebied
– korte termijnmaatregelen om op de verdeelring de verkeersdruk te verminderen en
de doorstroming te verbeteren
– opwaarderen NRU
– OV-maatregelen (HOV, VOV Overvecht, Lucasbolwerk, optimalisatie buslijnen)
– fietsmaatregelen (hoofdfietsroutes, fietsparkeren)
– aanleg P+R’s.

Conclusies
De maatregelen uit het ALU leiden tot economische effecten in het centrum, waar sprake is
van een beperkte afname van de consumentenbestedingen in de detailhandel. Dit wordt
veroorzaakt door een toename van de reistijden om met de auto bepaalde delen van het
centrum te bereiken als gevolg van invoering van knips. Het negatieve economisch effect
op consumentenbestedingen in het centrum als gevolg van de maatregelen uit het ALU is
minder dan 1%. Voor de overige detailhandelsgebieden is er geen sprake van een negatief
economisch effect, doordat er geen significante wijzigingen optreden in de reistijden.
Datzelfde geldt voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties.
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BIJLAGE 8: EFFECTEN GELUID
Wijzigingen in de verkeerscirculatie hebben gevolgen voor de geluidsbelasting op de
woningen langs de betreffende wegen. Uitvoering van de ALU-maatregelen heeft op een
aantal locaties een positief effect op de geluidsbelasting, op andere locaties is het effect
negatief.
In onderstaande tabellen zijn die wegvakken waarlangs woningen staan vermeld waar de
geluidsbelasting in 2015 als gevolg van het ALU merkbaar verandert vergeleken met de
‘huidige’ situatie (2006). Merkbaar komt overeen met een toe-/afname met 2 dB of meer.

Tabel: Wegvakken met merkbare toename van de geluidsbelasting
Wegvak

geluidsbelasting
2006 in dB

Ondiep - zuid
Wolgadreef
Balijelaan
Vondellaan
Van Zijstweg
Herenweg
Koningin Wilhelminalaan
Biltstraat
Koningsweg
Albatrosstraat - noord

53
61
64
65
64
58
59
62
59
64

geluidsbelasting
2015 met ALU in
dB
64
66
68
68
67
61
62
65
62
67

Albatrosstraat – zuid

70

72

2

Van Egmondkade
Royaards van den
Hamkade
Ahornstraat
Pijperlaan
Marnixlaan
Lessinglaan
Joseph Haydnlaan
Beneluxlaan – noord

64
62

66
64

2
2

65
67
69
66
66
69

67
69
71
68
68
71

2
2
2
2
2
2

Beneluxlaan – zuid

66

68

2

Einsteindreef - noord

67

69

2

Zamenhofdreef
Tigrisdreef
Weg der Verenigde Naties
Martin Luther Kinglaan
Mozartlaan
Gansstraat – oost
Weg tot de Wetenschap

56
61
62
69
57
66
61

58
63
64
71
59
68
63

2
2
2
2
2
2
2
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toename in
dB
11
5
4
3
3
3
3
3
3
3

opmerkingen

GansstraatRubenslaan
Rubenslaan spoor

24 oktoberplein
– 5 meiplein
Europaplein – 5
meiplein
Brailledreef –
Henri
Dunantplein

Tabel: Wegvakken met merkbare afname van de geluidsbelasting
Wegvak

geluidsbelasting
2006 in dB

Moldaudreef -noord

64

geluidsbelasting
2015 met ALU in
dB
53

afname in
dB

Catharijnebaan
Vleutenseweg

67
66

62
61

11 8
5
5

Weerdsingel WZ
Adelaarsstraat
Moldaudreef - zuid

70
69
63

67
65
59

3
4
4

Willem van Noortstraat
Pieter Nieuwlandstraat
Jutfaseweg
Neckardreef
Oudenoord - zuid

67
65
62
59
69

63
61
59
56
66

4
4
3
3
3

Croeselaan - noord

65

62

3

Croeselaan - zuid

65

63

2

Acaciastraat
Laan van Nieuw Guinea
Omloop
Van Hoornekade
Vleutenseweg - oost

63
65
66
64
65

61
63
64
62
63

2
2
2
2
2

opmerkingen

Shared space
Bypass – TH. A
Kempisweg
WolgadreefMoezeldreef

Draaiweg –
Weerdsingel WZ
Van Zijstweg Westplein
Van Zijstweg Vondellaan

JP CoenstraatWestplein

De geluidsniveaus langs een wegvak zijn niet overal hetzelfde. Zij kunnen variëren
afhankelijk van de afstand tot een verkeerslicht, de afstand tot de weg en de hoogte van
de woningen. In dit onderzoek is uitgegaan van een "gemiddelde situatie". Ook is bij de
vergelijking uitgegaan van het huidige wegprofiel. Er moet vermeld worden dat de
uitkomsten feitelijke (berekende) waarden zijn, zonder de juridische aftrek (art. 110g Wet
geluidhinder) die gehanteerd moet worden bij toetsing aan de wettelijke geluidsnormen.
De Wet geluidhinder stelt bij reconstructies van wegen grenzen aan zowel de toename van
het geluid als aan de hoogte van de geluidsbelasting. Nader gedetailleerd onderzoek bij de
uitwerking van het ALU, waarbij de resultaten af kunnen wijken van deze generieke
effectstudie, moet uitwijzen of ook met bijvoorbeeld geluidsreducerende wegdekken de
wettelijke normen niet worden overschreden.

8 Vanwege de uitvoering van de Moldaudreef met een volledige knip is de afname bepaald
vanaf de geluidsbelasting in 2006 tot de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder.
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BIJLAGE 9: EFFECTEN LUCHTKWALITEIT
De grootste effecten treden op ten gevolge van rijks- en EU-beleid tussen 2006 en 2015.
Daarnaast levert het ALU per saldo aanzienlijke verbeteringen op: grote afname van
concentraties waar het verkeer dicht langs de woningen rijdt en kleinere toenamen waar
het verkeer op grotere afstanden van woningen rijdt.
De vetgedrukte concentraties NO 2 (in µg/m³) zijn hoger dan 36,8 µg/m³. Dat betekent dat
daar normoverschrijding optreedt als 2015 een jaar met ongunstige weersomstandigheden
is.
De vetgedrukte veranderingen (in µg/m³ en %) zijn groter dan 2 µg/m³ of 5%.

CAR 8.0 gemiddelde
meteo
Knelpunten 2015
Weerdsingel
Oudenoord
Daalsesingel tn
Vredenburg
Catharijnesingel ts
Holststraat en Bleekstraat
Albert Schweitzerdreef
(NRU) bij R. Kochplein
Albert Schweitzerdreef
(NRU) bij Dunantplein
Westpleintunnel(mond)
Stadsbaantunnel(mond)
Catharijnetunnel(mond)

CAR 8.0 gemiddelde
meteo
Overige radiale wegen
Ds. M.L. Kinglaan
Weg der Verenigde
Naties
Graadt van Roggenweg
west
Graadt van Roggenweg
oost
Amsterdamsestraatweg
zuid (tn spoor)
Amsterdamsestraatweg
zuid (tz spoor)
Vondellaan (t.w. van
Bleekstr)
Vondellaan (t.o. van
Bleekstr)
Baden Powellweg
Briljantlaan (onder het
spoor)
Venuslaan (bij
Komeetstraat)
Europalaan noord
Europalaan zuid
Van Zijstweg
Bypass Majellaknoop
Vleutenseweg (bij
Westplein)

opgave

ALU

verandering
In µg/m³

verandering
In %

47,0
47,4
44,7

35,2
38,9
40

-11,8
-8,5
-4,7

-25
-18
-11

43,5

38,6

-4,9

-11

40,9

37,8

-3,1

-8

43,4

36,4

-7,0

-16

41,0
50,4
43,3

< 40,5
< 40,5
35

-0,5
-9,9
-8,3

-1
-20
-19

Zonder ALU

ALU

verandering
In µg/m³

verandering
In %

41,7
36,9

40,1
36,9

33,7

33,9

34,3

34,7

35,6

38,2

35,7

37,1

32,1

33,6

31,0

33,3

33,9
31,3

36,7
33,5

30,1

30,1

29,8
36,0
33,1
30,3
34,2

29,7
36,5
34,8
31,2
32,2
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-1,6

-4

0,0

0

0,2

1

0,4

1

2,6

7

1,4

4

1,5

5

2,3
2,8

7
8

2,2

7

0,0
-0,1
0,5
1,7
0,9

0
0
1
5
3

-2,0

-6

CAR 8.0 gemiddelde
meteo
Verdeelring
’t Goylaan (bij ’t Goyplein)
Socrateslaan (to Rijnlaan)
Beneluxlaan (24
oktoberplein)
Lessinglaan
(Spinozabrug)
Lessinglaan (tn
Meijsterlaan)
Thomas A. Kempisweg
Cartesiusweg (zuid)
Cartesiusweg (noord)
Josephlaan
Marnixlaan
Einsteindreef midden
Waterlinieweg (t z v
Stadionlaan)
Waterlinieweg (A12)
Kardinaal de Jongweg (t
w van spoor)
Brailledreef (t N v S.
Allendeplein)

CAR 8.0 gemiddelde
meteo
Overige (hoofd)wegen
Daalsetunnel
Overste den Oudenlaan
(Anne Frankplein)
Albatrosstraat
Bleekstraat
Catharijnesingel (tussen
Bleekstraat en Ledig Erf
Croeselaan noord (tn Van
Zijstweg)
Croeselaan zuid
Acaciastraat
Ahornstraat
Kaatstraat
Rijnlaan
C. Erzeijstraat
Biltstraat (Berenkuil)
Nobelstraat
Lange Jansstraat
Moldaudreef
Wolgadreef
Humberdreef
Oranjerivierdreef

Zonder ALU

ALU

verandering
In µg/m³

verandering
In %

33,2
30,6
35,7

33,3
31,1
36,9

0,1
0,5

0
2

1,2

3

31,0

31,3
0,3

1

35,4

36,9

34,9
37,2
34,4
36,8
36,9
31,1
35,0

36,7
39,8
36,4
38,2
37,9
34,2
35,9

1,5
1,8
2,6
2,0
1,4
1,0
2,6

4
5
7
6
4
3
8

37,4
36,3

37,4
37,1

0,9
0,0

3
0

0,8

2

32,7

32,6
-0,1

0

Zonder ALU

ALU

verandering
In µg/m³

verandering
In %

38,6
32,6

34,1
33,7

-4,5

-12

34,5
35,1
41,7

38,1
33,9
36

1,1
3,6
-1,2

3
10
-3

-5,7

-14

32,5

33,5

28,2
26,0
30,6
33,5
27,9
36,4
36,3
38,0
37,5
27,9
29,0
28,0
26,3

28,6
27,1
32,1
30,8
29,8
35,8
36,8
38,5
37,7
23,3
35,5
29,6
27,4

1,0
0,4
-1,2
1,5
-2,7
1,9
-0,6
0,5
0,5
0,2
-4,6
6,5
1,6
1,1

3
1
-4
5
-8
7
-2
1
1
1
-16
22
6
4

81

