
Twistpunt 1: verkeersintensiteit Jacobstraat

Alle intensiteiten incl. bussen.

visuele tellingen 
14-9-2010   
mvt tussen 7-19 uur

VRI Monicabrug 
gem. 1e hj 2012
mvt/etmaal

Monitoringstool 2011 
zichtjaar 2011
mvt/etmaal

Monitoringstool  2011 
zichtjaar 2015
mvt/etmaal

5635 9932 5912 7817

Totaal aantal motorvoertuigen per etmaal in 2011 (in Monitoringstool 2011): 5912



Gemiddelde etmaalintensiteit Jacobstraat in eerste 4 maanden 2012  is:
2 + 3 + 4 + 8 => 4980+2407+379+2166= 9932 mvt per etmaal incl. bussen.

Verschil met invoer Monitoringstool 2011 zichtjaar 2011 is ruim 4000 mvt/etmaal (68%).
Excl. bussen, de enige zekere intensiteit, bedraagt het verschil zelfs 81%

NB een deel van de auto´s die parkeergarage Paardenveld* verlaten rijden via de Nieuwekade en dan linksaf de 
Monicabrug op. Dit is echter (zeker in de spits) geen aantrekkelijke route omdat het linksaf invoegen op de 
Monicabrug doorgaans niet eenvoudig is. Deze auto´s zijn hier wel meegeteld. De meeste auto´s verlaten de 
parkeergarage via Waterstraat en Jacobstraat.  Auto´s die vanaf de Nieuwekade rechts afslaan de Jacobstraat op 
worden hier niet meegeteld. Per saldo zal dit op nul uitkomen.
*aantal parkeerplaatsen in parkeergarage Paardenveld is 384. Bij een turnover van 3 en een maximale bezetting 
betekent dat maximaal 1150 auto´s per dag die deze parkeergarage verlaten. Een verklaring van het verschil van 
4000 mvt/etmaal zal dit dus nooit kunnen geven.



Twistpunt 2 snelheid bussen en overig verkeer

In een brief van mevr. Beverborg van 14 juli 2011 aan het Wijk C Komitee staat o.a.:
“Voor het busverkeer wordt in de rekenbestanden uitgegaan van een gemiddelde snelheid van 
19 km/uur. Door de voorkeursregeling bij de verkeerslichten hebben de bussen op vrijwel alle 
kruispunten de kortste stoptijd en is daarom bij de berekening van de luchtkwaliteit ook 
nergens een stagnatiefactor voor de bussen opgenomen.” 
In januari 2012 toont het Wijk C Komitee aan dat de bussen op de meeste trajecten in de 
binnenstad langzamer dan 15 km/uur rijden. Als reactie hierop stelt gemeente bij brief van 
wethouder Lintmeijer dd 3 februari 2012 aan Wijk C Komitee: 
”......, maar de keuze voor het gebruik van een bepaalde snelheidsklasse gebeurt niet meer op 
basis van de gemiddelde snelheid, maar op grond van het aantal stops per afgelegde 
kilometer.”
NB  de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 is op 15 augustus 2009 voor het laatst 
gewijzigd.
Op 8 maart 2012 is door door de voorzitter van de Adviesgroep SL&G aan Erik Boons en 
Bertien Oude Groote Beverborg per email verzocht om bewijs dat de gemiddelde snelheid niet 
meer bepalend zou zijn voor de keuze van het snelheidstype. Dat bewijs is nooit geleverd.

Wat zijn de feiten:
In de digitale bestanden met emissiegegevens die jaarlijks door de Minister I&M conform art 
66 van de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit in maart (meest recente versie 9 maart 2012) 
worden uitgegeven staat onderaan de tabellen met emissiekengetallen een verklaring van de te 
gebruiken snelheden:

"Stagnerend stadsverkeer". Stadsverkeer met een grote mate van 
congestie, een gemiddelde snelheid kleiner dan 15 km/uur, gemiddeld 
ongeveer 10 stops per afgelegde kilometer.

"Normaal stadsverkeer". Typisch stadsverkeer met een redelijke mate van 
congestie, een gemiddelde snelheid tussen de 15 en 30 km/uur, gemiddeld 
ongeveer 2 stops per afgelegde kilometer.

In de handleiding van de Monitoringstool staat op pag 46:

De gemiddelde snelheid wordt als eerste criterium genoemd. Als tweede het aantal 
stops. Om dan te beweren dat de snelheidskeus niet meer gebeurt op basis van 
gemiddelde snelheid is volstrekt bezijden de waarheid.



"Stops"

In de handleiding Monitoringstool en het Versit+ rapport wordt als tweede criterium het begrip 
"stops" gehanteerd. Dit begrip wordt in beide documenten niet gedefinieerd.

Meest voor de hand ligt dat dit begrip in ieder geval van toepassing is op bijv.
a. bushalte
b VRI = stoplicht
c zebra

Voorbeeld:
busroute CS naar Oudenoord met een afstand van 1080 meter:

1 halte CS
2 stoplicht kruising sneltram/bussen
3 stoplicht kruising Catharijnekade

4
Vredenburg t.h.v. Willemstraat
nu: oversteekplek fietsen  straks: oversteekplek/zebra voetgangers

5 stoplicht kruising Vredenburg/Jacobstraat
6 halte Rozenstraat
7 stoplicht kruising Waterstraat
8 halte Jacobstraat
9 stoplicht Monicabrug
10 stoplicht Kaatstraat
11 halte Oudenoord

Dat zijn 11 stops op 1080 meter = 10,2 stops per km. Dat voldoet meer dan volledig 
aan de omschrijving ca 10 stops per km voor snelheidstype "d"

NB 
Het argument dat bussen een voorkeursregeling hebben gaat hier niet op. Vier van de 7 
stoplichten zijn stoplichten waar OV elkaar moet kruisen. In de Jacobstraat en Oudenoord zijn 
geen vrije busbanen met aparte stoplichten voor bussen (negenoog). Bussen staan hier 
regelmatig te wachten voor een stoplicht.



Versit+

In de brief van wethouder Lintmeijer wordt verwezen naar het TNO rapport Versit+ 
(Emissiefactoren voor Standaardrekenmethode 1 (CAR II) MON-RPT-033-DTS-2007-00709) .
Hierin worden ritcycli beschreven waaruit de snelheidstypering is afgeleid:

In de binnenstad geldt een max. snelheid van 30 km/uur. Alleen bij Oscar H2 wordt deze 
snelheid niet overschreden. Oscar H2 valt samen met F en G1 in de categorie "stagnerend 
verkeer". "Normaal stadsverkeer" (Oscar D2 en E) veronderstelt dat er regelmatig 50 
km/uur kan worden gereden.



Twistpunt 3  schalingsfactoren bussen 2015

Volgens de gemeentelijke website mbt de invoergegevens van de Monitoringstool: 
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=368944 staat onder puntje 11: 
“  Op basis van TNO-onderzoek (8, 9, 10) heeft de gemeente in overleg met VROM bepaald 
dat Bureau Monitoring voor 2015 en 2020 moet rekenen met de emissiefactoren voor 
(gemiddelde) EEV-diesel-bussen. ”

Volgens de bussenknop in opvolgende versies bedragen de schalingsfactoren voor EEV-diesel 
in 2015:

schalingsfacton NO2 NOx PM10
EEV vlg bussenknop 2009 (zj 2015) 1,48 0,67 0,26
EEV vlg bussenknop 2010 (zj 2015) 1,62 0,78 0,38
EEV vlg bussenknop 2011 (zj 2015) 1,62 0,78 0,43

De bussenknop van een bepaald jaar moet altijd gebruikt worden in combinatie met de 
emissiegegevens van dat zelfde jaar. Voor de Monitoringstool 2011 was bussenknop 2011 van 
toepassing.

Volgens het maatregelenoverzicht 2015 van de Monitoringstool 2011 blijkt dat er lagere 
schalingsfactoren zijn ingevoerd dan de uitvoergegevens van de bussenknop 2011:

Verschil:

schalingsfactoren NO2 NOx PM10
EEV vlg bussenknop 2011 (zj 2015) 1,62 0,78 0,43
invoer Monitoringstool NSL 2011 (zj 2015) 1,47 0,66 0,37
verschil -10% -18% -16%

Er wordt uitgegaan van te lage emissies voor de EEV bussen.

http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=368944
http://www.utrecht.nl/images/DSO/DSOmilieu/Luchtkwaliteit/Verantwoording/MON_RPT_033_DTS_2009_02293_v8.pdf
http://www.utrecht.nl/images/DSO/DSOmilieu/Luchtkwaliteit/Verantwoording/MON-RPT-2010-01086-RJV-Normering%20van%20schadelijke%20emissies%20en%20brandstofverbruik%20van%20stadsbussen%20voor%20de%20Concessie%20BRU%20stad%201011.pdf
http://www.utrecht.nl/images/DSO/DSOmilieu/Luchtkwaliteit/Verantwoording/MON-RPT-%202010-01087-RJV-Praktijk%20emissiemetingen%20aan%20een%20VDL%20Ambassador%20Euro%20V%20EEV%20stadbus.pdf


Twistpunt 4  wegtype Vredenburg

In alle gemeentelijke luchtrapportages, de Quickscan en het ALU wordt er voor het Vredenburg 
uitgegaan van het wegtype 2 "streetcanyon". In de Monitoringstool worden combinaties met 
andere wegtypes toegepast. Bij het zgn straatmeetpunt (15538494) wat nog geen 5 meter 
verderop ligt is dan vreemd genoeg weer wel konsekwent het wegtype "streetcanyon" gebruikt.

Deze combinatie van wegtypes in de Monitoringstool is niet conform de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit 2007. Voor SRM I schrijft deze voor dat het in bepaalde gevallen mogelijk is dat 
verschillende rijbanen verschillende wegtypes geven. In dat geval kan er echter uitsluitend 
sprake zijn van de SRM wegtypes 3 of 4 . De combinaties van wegtype 2 "streetcanyon" met 
andere wegtypes zijn niet mogelijk.

paragraaf 8 SRM I Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007:



Overzicht wegtype indeling:

breedte Vredenburg tpv C&A en woonwinkelgebouw (miv 2012) ca 36 meter
wegtype 4 verondersteld aan beide zijden gevelhoogtes lager dan ca 6 meter
- woonwinkelgebouw is 25 meter hoog
- gevel noordzijde Vredenburg is gemiddeld 17 meter hoog

Ook tpv Muziekpaleis eveneens foute wegtypeaanduiding

Voor het hele Vredenburg is wegtype 2 "streetcanyon" van toepassing, zoals eerder 
altijd door de gemeente voor Rechtbank en Raad van State (terecht) is verdedigd.
De gemeente heeft zich daarbij zelfs altijd op het standpunt gesteld dat wegtype 2 “streetcanyon” ook al van 
toepassing was in de situatie zonder woonwinkelgebouw en Muziekpaleis. Nu, met woonwinkelgebouw en 
Muziekpaleis, heeft men dit standpunt klaarblijkelijk weer verlaten.

Dit punt is ook ingebracht bij DHV. DHV heeft echter niet de invoerbestanden van de Monitoringstool 
beoordeeld, maar de gemeentelijke spreadsheet, waar wel het juiste wegtype is ingevoerd.



Twistpunt 5 diverse wegvakken niet toebedeeld

Op tientallen plekken is er gerekend met slechts één van de twee rijbanen. 

Hieronder 9 voorbeelden:

DHV heeft dit niet opgemerkt omdat het alleen de gemeentelijke spreadsheet heeft beoordeeld 
en niet de invoerbestanden van de Monitoringstool.



Twistpunt 6: toepassing stagnatiefactoren

Reactie (dd 05062012) op advies van de Adviesgroep Schone Lucht &Gezondheid op toepassing stagnatiefactoren bij stoplichten:

“...Bij verkeerslichten wordt standaard op een wegvak van circa 100 meter gerekend met stagnatie. 
…....
Uitgangspunt bij alle verkeerslichten is een (worst case) stagnatiefactor van 40% (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). ” 

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

Onderstaande wegvakken Lucasbolwerk en Nobelstraat zijn samen 100 meter lang. Rechts bij de 
Lucasbrug een berucht stoplicht. Stadinwaarts rijden uitsluitend bussen over de busbaan. Al het overige 
verkeer rijdt staduitwaarts (naar rechts in oostelijke richting) en moet wachten voor dit stoplicht. Dit 
verkeer behoort volgens bovenstaande reactie op het advies dus allemaal een stagnatiefactor van 80% te 
krijgen. Er wordt echter gerekend met 40%.












