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Duurzame gebiedsontwikkeling en OV

Nieuwegein 12/09/2019

effectiviteit TOD en duurzame
gebiedsontwikkeling
— case studies

— HOV
Groningen - Drenthe

— Zaancorridor
— Knooppuntenloket
Zwolle
— Stedenbaan

digitale leeromgeving
PROCESSTAPPEN

Aanpak
De Waardenkaart geeft een
overzicht van de waarden die
ten grondslag liggen aan de
opvattingen hebben die mensen
hebben. Achter elke waarden staan

Waardenkaart
een gesprek om
achterliggende
waarden te begrijpen

onderhandelingsstijlen
zorgen voor eigen én voor andersmans belang

forceren

gezamenlijk de opgave bepalen

samenwerken

Aanpak
De Mutual Gains Approach (MGA) is
een consensusbenadering die zich
vooral richt op belangen om zo tot
oplossingen te komen die door alle
partijen gediend worden.

Mutual Gains
Approach
systematische aanpak
voor win-win
besluitvorming

vermijden
aanpassen
komen tot een consent

gezamenlijke lange termijn perspectief bepalen
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Hoe ziet NL eruit in 2050?
Van een idee naar concrete invulling voor de toekomst

knooppunt
indicatoren

vind de juiste betrokken share-, en stakeholders
ken elkaars waarden

0 meting
hoe maak je een
beeld van de situatie?
Zowel kwalitatief
als kwantitatief

maak een 0 meting van de situatie (wat is er nu)
borg de bestuurlijke aanhaking + urgentie
benoem gezamenlijke doelstellingen (wat wil je bereiken)
vertaal de doelstellingen naar een strategische opgave en
leg dit vast in een gebiedsakkoord

langzaam verkeer

kwantitatief
verzamelen en analyseren van
cijfermatige gegevens. nadruk
ligt op het objectief verklaren.

openbaar vervoer
wegen

welke geografische scope
heb je?
Welk inhoudelijk
programma valt er binnen
deze grenzen? Welke
bestuurlijke besluiten zijn al
genomen?

nabijheid
intensiteit
menging
corridor
indicatoren

percentage inwoners en banen

2

invloedsgebied station
bestemmingen binnen corridor

aan de slag met de opgave

bewegingen binnen corridor

wijs een trekker aan (regisseur)
onafhankelijk
autonoom
bouwen aaan sterke relaties

netwerkregisseur
welke competenties
voeren de boventoon
in het vormgeven van
een netwerk?

modal split

kwalitatief
icht zich op de interpretatie
van data door de nadruk te
leggen op het begrijpen van de
onderzoeksgroep

netwerk

vindbaarheid netwerk (regionale) schaal

belevingsonderzoek

open communicatie

gebruikers

hoge sensitiviteit wensen stakeholder
kent totaal belang
affiniteit met (hogere) overheden
affiniteit lokale politiek

niet-gebruikers
corridorregisseur
welke competenties
heb je nodig voor het
vormgeven van het
proces?

corridor

alliantiegesprekken

kennis van bestuurlijke werkwijze

verkennen

overtuigingskracht

verdiepen
ontwikkelen

WHY: wensen kennen en integreren

omgevingsmanager
hoe fungeert de
knoop regisseur als
intermediair?

knooppunt

ga gericht aan de slag met het oplossen van de belangrijkste

HOW: zoeken naar een optimum

knelpunten en investeer in het op gang brengen van de beweging

WHAT: borgen van het optimum

instrumenten
welke gereedschappen
heb je voor het maken
van afspraken?

instrumenten
op welke gebieden kunnen
maatregelen worden
getroffen?

maatregelen
welke maatregelen horen
hierbij en worden het meest
ingezet?

Beleid en programmering

Verlagen parkeernormering
Inventariseren grondposities, contracten en andere lopende verplichtingen ongewenste locaties
Harde regionale afspraken maken over programmering (wat waar)
Mogelijk maken hogere dichtheden rondom knooppunten in combinatie met verbetering kwaliteit OR en bereikbaarheid
Verhogen snelheid OV (10% hogere snelheid, 10% lagere kosten)
Prestatiegerichte concessieverlening OV gericht op optimalisering netwerk gekoppeld aan gewenste verstedelijking
Ontwikkelen heatmaps: waar is waardestijging het hoogst (en daar starten of combinaties maken)
Gemeentelijke taskforce: verharden planvoorraad en versnellen realisatie (kortere ‘time to market’)
Optimaliseren fysieke ketenvoorzieningen (o.a. fietsenstallingen, routes)

Financieel/uitvoeringsinstrumentarium

Oprichten vereveningsfonds (afdracht aan stationslocatie vanuit andere locaties)
Oprichten ontwikkelingsmaatschappij (ontwikkelen + risicodragend investeren)
Het versneld afboeken van (particulier) bezit als katalysator (grond tegen lagere inbrengwaarde in grondexploitatie)

jouw knoop/corridor is van ondergeschikt belang agenderen op de goede tafel

omgevingsfactoren
welke externe
factoren spelen een
rol en waar kun je op
sturen?

grote financiele impuls maakt dat je momentum hebt: grijp momentum als het zich voordoet dat je
urgentie of financiele middelen beschikbaar zijn.

Instellen gemeentelijk fonds voor verwerving vastgoed rondom stationslocaties
Sturen op TOD door inzetten subsidie instrument regionale verheid
Wet/regelgeving

Privaatrechtelijk mogelijk maken van ontwikkelen in hinderzones (geluid en stank)
Verbrede inzet kostenverhaal WRO (voor OV en ruimtelijke kwaliteit) (agendering Rijk)

punten met hoge voorzieningen zorgen voor hogere knoopwaarde (Kardingen)

Versoepelen huurwetgeving (vb mogelijk maken short stay internationele studenten)
Professionalisering processen

Stimuleren werkgevers tot mobiliteitsbeleid (gericht op OV en fiets)
Integrale aanpak stationslocaties vraagt integrale sturing: brede bestuurlijk vertegenwoordiging Mob, RO, Wonen, Ez
Borgen (in)formele lokale betrokkenheid (gemeenteraden) bij regionale afspraken
Actief ontsluiten van beschikbare kennis en informatie van TOD

Ontwerpkwaliteit

Schouwformulieren
Doelgroepen
Durf te kiezen

koppeling van projectorganissatie en lijn orgainsatie

Onderhoud

koppeling tussen beleid en uitvoering
kansen
waar liggen quick
wins en kansen voor
effectiviteit?

binnen beleid tussen sectoren
vanuit kleine sucessen uitbouwen, durven klein te beginnen en te vertrouwen op een olievlek
succes momenten vieren
open communicatie
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aanbevelingen
op naar TOD 2.0
Ontwikkel een kennis curriculum rondom de digitale leeromgeving!
Maak harde afspraken
Neem de Gemeenteraad mee
Neem bestuurders mee!
Wissel data uit met overheden, vervoerders, het CBS, Kadaster, PBL, CROW en private partijen
Bouw een netwerk op met de Universiteit!

digitale leeromgeving
PROCESSTAPPEN

gezamenlijk de opgave bepalen

Waardenkaart
een gesprek om
achterliggende
waarden te begrijpen

Aanpa
De Waa
overzic
ten gro
opvatti
hebben

Mutual Gains
Approach
systematische aanpak
voor win-win
besluitvorming

Aanpa
De Mut
een co
vooral
oploss
partijen

gezamenlijke lange termijn perspectief bepalen
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Hoe ziet NL eruit in 2050?
Van een idee naar concrete invulling voor de toekomst
vind de juiste betrokken share-, en stakeholders
ken elkaars waarden
maak een 0 meting van de situatie (wat is er nu)
borg de bestuurlijke aanhaking + urgentie
benoem gezamenlijke doelstellingen (wat wil je bereiken)
vertaal de doelstellingen naar een strategische opgave en
leg dit vast in een gebiedsakkoord

0 meting
hoe maak je een
beeld van de situatie?
Zowel kwalitatief
als kwantitatief

kwant
verzam
cijferm
ligt op

welke
heb je?
Welk in
progra
deze gr
bestuu
genom

— maak een 0 meting van de situatie (wat is er nu)
station

Nieuwegein Stadscentrum
Nabijheid

Langzaam Verkeer
fietsenstallingen
bezettingsgraad
ov-fiets verhuur
spoorovergang binnen 300m
buitenpoort kansrijk
fietsknooppuntennetwerk

-

16%
nee
ja
ja
nee
nee
ja
ja
nee

ja
ja
nee
-

trein/uur
tbm/uur

-

20.844
12.280
11.971

0
20

snelwegafslag binnen 1.200m
richtingen snelweg 3.200m
richtingen N-weg 3.200m
filegevoelig?

inwoners binnen 1.200m
werknemers binnen 1.200m
bezoekers binnen 1.200m

Menging

Wegen
parkeerplekken
bezettingsgraad

verwarmd wachten
beschut wachten
televisiescherm
gratis krant
wifi
supermarkt
restaurant
toiletten

Intensiteit

OV
in- en uitstappers

centrumfunctie (max 50%)

352
12%
ja
2
2
nee

15%
4

huidige situatie
moderne stad
regionaal centrum

lokale menging (inw/ werk)
types regionale voorzieningen

in kaart

Bioscoop Wolff k

k

Nieuwegein City Plaza

k

k Cals College Nieuwegein
k Stichting De Kom

Fletcher Hotel

1.200m straal vanaf knooppunt
Oppervlakte te bereiken binnen
10 minuten lopen (800m) vanaf
knooppunt
Oppervlakte te bereiken binnen 10
minuten lfietsen (3.000m) vanaf
knooppunt

U10: 60% binnen 1.200m van een OV-knooppunt
80% binnen 10 min fietsen van een OV-knooppunt

68.000

woningen in de pijplijn (SITE UD)

— borg de bestuurlijke aanhaking + urgentie

— benoem gezamenlijke
doelstellingen

U10
Ambities voor
knooppuntontwikkeling

Amsterdam

— vertal de doelstellingen naar een strategische opgave
A2

Het werken aan een knooppuntenstrategie vraagt
om intensieve samenwerking tussen alle betrokken
partijen. Om deze samenwerking binnen de
Bestuurstafel Duurzame Bereikbaarheid in de regio
Utrecht te faciliteren, heeft Vereniging
Deltametropool een aantal workshops
georganiseerd om de ambitie voor de knooppunten
in de regio inzichtelijk te maken.

Abcoude

A27

A28

De oogst van deze sessies is in het schema
hiernaast, met behulp van het vlindermodel,
samengevat:
De zwarte vlinders tonen de huidige situatie. De
gekleurde vlinders tonen de ambitie van de
bestuurders voor hun OV-knooppunten.
Simpel gezegd: hoe groter de gekleurde vlakken,
hoe groter de opgave voor een bepaald
OV-knooppunt om zich tot de gekozen typologie te
ontwikkelen.

A1
Zwolle
Mijdrecht
Rondweg
Breukelen

De tabel hieronder vergelijkt opgaven voor de
knoop- en de plaatskant van de vlinder. Het laat
zien hoeveel woningen al gepland zijn binnen de
invloedssfeer van de OV-knooppunten; hoeveel
extra woningen nodig zijn om de ambitie te
realiseren; en wat voor extra
mobiliteitsmaatregelen daarbij horen.

Hollandsche
Rading

Apeldoorn
Maarssen
P+R

Bilthoven
Den Dolder

Utrecht

Vleuten

Utrecht
Terwijde

Utrecht
Utrecht

Zuilen

Leidsche Rijn
Langzaam

Utrecht

Woerden

Mooi

Rijnsweerd Noord

Nabijheid

Verkeer

Zeist Noord
P+R

Zeist

OV

KNOOP

PLAATS

Intensiteit

Utrecht

Leiden

Centraal

Utrecht

Utrecht

P+R
Molenvliet

A12

Auto

Science Park

Vaartsche Rijn

Utrecht

Menging

Grootstad
Binnenstad
Metropolitaan Centrum
Regionaal Centrum
Buitenstad
Moderne Stad
Poortkwartier
Hubdorp
Centrumdorp

Maarn

Papendorp

PLAATS

Bunnik
P+R
Westraven

Den Haag/ Rotterdam

Driebergen-Zeist
dilemma:
hubdorp: geen IC
buitenstad: +10.000 woningen

Houten

Nieuwegein
Stadscentrum

Arnhem/
Nijmegen

U10 OV-KNOOPPUNTEN

430

0

430 -

202

4.000

4.202 -

Bunnik

384

4.000

4.384 sprinter naar 6x/uur

290

4.000

4.234 -

7.000

7.290 -

1.082

13.000

14.082 -

697

12.500

13.197 verbinding met HOV lijn

1.075

1.000

2.075 -

IJsselstein

86

6.500

6.586 frequentieverhoging HOV lijn

Maarn

16

6.000

6.016 -

Maarssen

1.217

1.500

Mijdrecht Rondweg

1.269

0

Nieuwegein Stadscentrum

3.513

7.500

11.013 frequentieverhoging HOV lijn

5.167

12.000

17.167 frequentieverhoging HOV lijn

Utrecht - Terwijde

1.585

0

Utrecht - Zuilen

4.057

4.500

Utrecht Centraal

9.525

0

Utrecht Leidsche Rijn

5.241

5.000

134

12.000

Utrecht Overvecht

4.116

1.500

Utrecht Papendorp

1.600

14.000

Utrecht Rijnsweerd Noord

3.592

0

Utrecht Science Park
Utrecht Vaartsche Rijn

Eindhoven

vlindermodel)

Breukelen

Utrecht Lunetten

A2

realiseren

Bilthoven

P+R Westraven

A27

ambitie te

binnen 10

het vlindermodel)

234

Houten Castellum

Lekbrug

woningen

benodigde OV kwaliteit om ambitie te realiseren (volgens

Abcoude

Den Dolder

Vianen

woningen om

(SITE)

Houten

IJsselstein

plannen

minuten fietsen (volgens het

Driebergen-Zeist

Houten Castellum

KNOOP

extra benodigde totaal aantal
woningen

huidige

A12

Utrecht
Lunetten

augustus 2019

kansrijke typologieën:

legenda vlindermodel:

Overvecht

52

2.700

4.695

3.000

Vianen Lekbrug

900

10.000

Vleuten

825

0

3.326

10.000

678

6.000

55.989

147.700

Woerden
Zeist-Mooi Zeist
TOTAAL U10

2.717 sprinter naar 8x/uur
1.269 frequentievehoging bus

1.585 8.557 sprinter naar 8x/uur + frequentieverhoging bus
9.525 10.241 upgrade naar IC + frequentieverhoging onderliggend OV
12.134 sprinter naar 8x/uur
5.616 sprinter naar 16x/uur
15.600 frequentieverhoging HOV lijn
3.592 2.752 frequentieverhoging HOV lijn
7.695 upgrade naar IC + frequentieverhoging onderliggend OV
10.900 825 13.326 IC naar 4x/uur, sprinter naar 8x/uur
6.678 203.689

Zaan - Corridor

— en leg dit vast in een gebiedsakkoord

HEERHUGOWAARD
(Buitenstad)

SprintStad is een initiatief van Vereniging Deltametropool
in samenwerking met TUDelft en Movares

10.338
4.495
8.923
3.781

www.sprintstad.nl SprintStad@deltametropool.nl

ALKMAAR
(Regionaal Centrum)
22.875
9.946
18.301
8.007

gemeente
HEERHUGOWAARD

gemeente
ALKMAAR

inwoners
woningen
werknemers
in- en uitstappers

ALKMAAR NOORD
(OV Kwartier)
15.787
6.864
4.088
3.390

ALKMAAR
HEILOO
(Centrumdorp)
15.559
6.765
4.145
3.370

inwoners
woningen
werknemers
in- en uitstappers

Overzicht corridor
> 4 Sprinter-diensten (2x per uur)
> 1 Sprinter-dienst (4x per uur)
> 5 Intercity-diensten (2x per uur)
> 1 Intercity-dienst (4x per uur)

A9

# INWONERS
222.033
# WONINGEN
96.536

Rijksweg

inwoners
woningen
werknemers
in- en uitstappers

Heerhugowaard

inwoners
woningen
werknemers
in- en uitstappers

Alkmaar Noord

Alkmaar

gemeente
HEILOO

CASTRICUM
(Centrumdorp)
9.807
4.264
2.570
2.114

inwoners
woningen
werknemers
in- en uitstappers

duinen

ONTWIKKELGEBIEDEN
lokaties, capaciteit en fasering

Heiloo

Prognose op basis van
inventarisatie bij de gemeenten
en provincie. Totaal 560 ha.

Castricum

76 ha

2010-2014

263 ha

2014-2018

38 ha

2018-2022

# WERKNEMERS
143.172

91 ha

2022-2026

# IN- EN UITSTAPPERS
69.962

92 ha

2026-2030

UNESCO werelderfgoed

gemeente
CASTRICUM

Uitgeest

Krommenie - Assendelft

Wormerveer

Ecologische HoofdStructuur
+ Natura 2000

Koog Zaandijk

Schermer - Beemster
gemeente
UITGEEST
UITGEEST
(Poortkwartier)
10.308
4.482
1.226
1.853

11.999
5.217
5.271
3.118

inwoners
woningen
werknemers
in- en uitstappers

19.462
8.462
4.210
3.972

inwoners
woningen
werknemers
in- en uitstappers

Zaandam

KOOG ZAANDIJK
(Poortkwartier)

KROMMENIE ASSENDELFT
(Poortkwartier)

IJmond

Koog Bloemwijk

WORMERVEER
(Centrumdorp)

inwoners
woningen
werknemers
in- en uitstappers

10.685
4.646
3.920
2.583

gemeente
ZAANSTAD

KOOG BLOEMWIJK
(Poortkwartier)
inwoners
woningen
werknemers
in- en uitstappers

Haven Amsterdam

inwoners
woningen
werknemers
in- en uitstappers

AMSTERDAM
SLOTERDIJK
(Metropolitaan Centrum)
13.599
5.913
31.272
9.858

inwoners
woningen
werknemers
in- en uitstappers

20KE contour

Stelling van
Amsterdam

Amsterdam Centraal

ZAANDAM
(Regionaal Centrum)
17.645
7.672
13.059
5.912

KENNEMERLAND
14.188
6.169
2.318
2.708

Amsterdam Sloterdijk

inwoners
woningen
werknemers
in- en uitstappers

STADSREGIO
AMSTERDAM

AMSTERDAM CS
(Grootstad)
49.781
21.644
43.869
18.434

inwoners
woningen
werknemers
in- en uitstappers

gemeente
AMSTERDAM
Grachtengordel
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aan de slag met de opgave
wijs een trekker aan (regisseur)

netwerkregisseur
welke competenties
voeren de boventoon
in het vormgeven van
een netwerk?

corridorregisseur
welke competenties
heb je nodig voor het
vormgeven van het
proces?

omgevingsmanager
hoe fungeert de
knoop regisseur als
intermediair?

kwalit
icht zic
van da
leggen
onderz

netwerk

corridor

knooppunt

ga gericht aan de slag met het oplossen van de belangrijkste
knelpunten en investeer in het op gang brengen van de beweging

instrumenten
welke gereedschappen
heb je voor het maken
van afspraken?

instrumenten
op welke gebieden kunnen
maatregelen worden
getroffen?

maatregelen
welke maatregelen horen
hierbij en worden het meest
ingezet?

Beleid en programmering

Verlagen parkeernormering

Inventariseren grondposities, contracten

MONITOR STEDENBAAN 2016

netwerk MONITOR
STEDENBAAN
2016

corridor

STIMULEER DE
SAMENWERKING
TUSSEN PARTIJEN

GA EFFECTIEVE
SAMENWERKINGSRELATIES AAN EN
MAAK CONCRETE AFSPRAKEN

knooppunt

beeld: karres+brands

beeld: karres+brands

NOVI

Hoe verder in de regio Utrecht?

