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1 Samenvatting: conclusies en aanbevelingen

ten samen bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Utrechtse regio. Eén van
de invalshoeken is het mobiliteitsmanagement2. Binnen
het mobiliteitsmanagement is ketenmobiliteit (auto en/of
fiets + openbaar vervoer) een speerpunt. Het P+R-beleid
komt tevens terug in programma’s zoals ‘Beter Benutten’
en de ‘Utrecht Bereikbaar Pas’. P+R-voorzieningen bestaan al lang als parkeervoorziening bij stations in de regio
en aan de Utrechtse stadsranden waar een tram- of busbaan aaneen afslag van snelweg ligt (bijvoorbeeld Westraven).
Op een aantal locaties wordt flink gebruik gemaakt van de
P+R-voorzieningen zoals op de stations van Driebergen/Zeist, Culemborg, Veenendaal-De Klomp en Geldermalsen. Omdat niet alle reizigers binnen het directe invloedsgebied van een station wonen, biedt de combinatie
auto + openbaar vervoer of fiets + openbaar vervoer in
een aantal gevallen een goed alternatief voor een volledige reis per auto. Het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu heeft dat tevens onderkend en werkt aan het Actieprogramma ‘Groei op het spoor’. Dit programma voorziet in het realiseren van 7.500 tot 10.000 nieuwe en verbeterde P+R-plaatsen in Nederland tussen 2010 en 2013.

Hoge bezetting P+R Veenendaal-De Klomp

1.1

P+R en regionale programma’s

Binnen het samenwerkingsverband VERDER1 werken in de
regio Midden-Nederlanddiverse overheden samen op het
gebied van het mobiliteitsbeleid. VERDER heeft een ambitieus werkprogramma opgesteld. Diverse projecten moe1

VERDER: Provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Gewest Gooi- en
Vechtstreek, Regio Amersfoort, Regio Utrecht West, Regio Utrecht
Zuidoost, Rijkswaterstaat Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente
Amersfoort, Gemeente Hilversum,

2

Bijvoorbeeld: minder reizen, thuis of onderweg werken, prijsarrangementen die het gebruik van openbaar vervoer en fiets stimuleren,
spitsmijden.

Ook in het programma Beter Benutten neemt de uitbreiding van P+R –mogelijkheden een belangrijke plaats in.
De regionale partners in Midden-Nederland hebben de
ambitie om het gebruik van het openbaar vervoer te laten
toenemen. Immers minder auto’s op de weg draagt bij
aan de bereikbaarheid voor het economisch noodzakelijk
wegverkeer en ontlast de stedelijke gebieden, waardoor
congestie vermindert en de leefbaarheid toeneemt. En
niet te vergeten: als de OV-reiziger over een serieus reisalternatief ( ten opzichte van een reis geheel per auto)
beschikt levert hem dat individuele voordelen op. En zo
snijdt het mes dan aan twee kanten: er is een individueel
en een collectief voordeel. Het aanbieden van P+Rfaciliteiten is een middel om het openbaar vervoer als
onderdeel van een deur-tot-deur verplaatsing aantrekkelijker te maken.
Doelen die door de betrokken overheden worden nagestreefd zijn:
− Het verminderen van de congestie en de verkeersdruk
op de weg (vooral) tijdens de spitsuren.
− Een versterking van het gebruik van het openbaar
vervoer daar waar voldoende potentie aanwezig is en
kwaliteit geboden kan worden. Daar hoort ook het benutten van bestaande OV-lijnen bij, waardoor de exploitatielasten dalen.
− Een afname van het regionale woon-werkverkeer per
auto (uit oogpunt van milieu en duurzaamheid).
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− Een betere benutting van de infrastructuur waarmee
mogelijk kan worden voorkomen dat na 2020 uitbreiding van de wegcapaciteit nodig is.

Er zijn dan ook drie clusters factoren die een rol spelen bij
het aantrekken van meer P+R-reizigers: de kwaliteit van
de locatie, het netwerkbereik met het openbaar vervoer
en de gedragsfactoren.

1.2

In de rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende verplaatsingsmotieven (werken, winkelen/recreatief, zakelijk, evenementen) en tussen bestaande en potentieel nieuwe locaties. Tevens wordt aandacht
besteed aan de rol van de fiets in plaats van het gebruik
van de auto.

Afwegingskader P+R

Bestaande klanten houden is belangrijk maar nieuwe
klanten trekken vergt een inspanning en een product dat
toegesneden is op de potentiële gebruikers. Om die reden
wil de Regio Midden-Nederland een afwegingskader ontwikkelen dat kan worden gebruikt voor de uitbreiding en
verbetering van bestaande P+R-voorzieningen en de ontwikkeling van nieuwe P+R-voorzieningen. Het is een eerste
stap op weg naar een regionale P+R-visie en herprogrammering. Het afwegingskader is voor de Regio MiddenNederland een hulpmiddel om te bepalen hoe en waar het
beste kan worden geïnvesteerd.
Het afwegingskader bevat de volgende onderdelen:
− Een set van kwaliteitscriteria die worden gebruikt voor
het ontwikkelen van succesvolle P+R-locaties (‘vanuit
de gebruiker bezien’) of het verbeteren van bestaande
locaties. Deze kwaliteitscriteria hebben betrekking op
het gehele veld van de klantwensenpiramide (zie paragraaf 2.3 ) evenals de marketing en communicatie. Dit
onderdeel heeft betrekking op de locatie.
− Een methodiek die de betrokken overheden en organisaties inzicht geven in de gebruikerswaarde van bestaande en nieuwe locaties zodat er prioriteiten benoemd kunnen worden op basis van de te verwachten
effecten (‘vanuit de overheid’ bezien). Dit onderdeel
gaat over het netwerk.
− Een leidraad voor de communicatie en marketing.
Uiteindelijk gaat het namelijk om het inspelen op en
wijzigen van het mobiliteitsgedrag.

Een aantal gegevens, dat ten grondslag heeft gelegen aan
deze rapportage, is opgenomen in het bijlagenrapport:
− De geraadpleegde onderzoeken en literatuur inclusief
samenvattingen.
− De geconsulteerde personen en organisaties inclusief
samenvattingen.
− Informatieprofielen van de P+R-locaties op basis van
het uitgevoerde veldwerk.
− Reistijdisochronen van de onderzochte P+R-locaties.
− De analysegegevens voor de gebruikerswaarde.

1.4
1.3

Aanbevelingen P+R stadsrand

Opbouw onderzoek en rapportage

Voor het opstellen van het afwegingskader is een aantal
stappen uitgevoerd. Deze zijn terug te vinden in deze
rapportage:
− In het vervolg van dit hoofdstuk zijn de conclusies en
aanbevelingen opgenomen.
− Een beschouwing over de ketenverplaatsing en het
mobiliteitsgedrag (hoofdstuk 0).
− Het verzamelen van gegevens uit literatuur en onderzoeken over visie, succesfactoren, organisatie, financien, marketing en communicatie. Tevens zijn in hoofdstuk 0 een samenvatting van de consultatie van sleutelfiguren en sleutelorganisaties opgenomen.
− Het in beeld brengen (inventarisatie )van de P+Rlocaties in de regio Midden-Nederland (hoofdstuk 4).
− Het analyseren van de gebruikerswaarde van P+R op
basis waarvan de volgende vragen kunnen worden beantwoord: op welke (nieuwe) locaties kan de meeste
groei optreden en wat is er nodig om de groei tot ontwikkeling te brengen? (hoofdstuk 5).
− De verbeteringsvoorstellen per locatie, voor het netwerk en voor de communicatie, marketing en organisatie (hoofdstuk 6 tot en met 8).

1. Voor het P+R-gebruik aan de stadsranden van Utrecht
liggen de meeste groeikansen bij de locaties Westraven, De Uithof en een locatie nabij een afslag van de
A27-noord, zoals een nieuw station Maartensdijk of het
bestaande station Hollandsche Rading mits dit direct
toegankelijk wordt vanaf de A27 (halve noordelijke
aansluiting, afrit vanuit noorden). De P+R-voorziening
Leidsche Rijn Centrum heeft minder potentie maar de
ligging bij een levendig centrum is wel een aantrekkelijke factor.
2. Zolang langs de A27-noord geen overstappunt (direct
vanaf de snelweg toegankelijk), beschikbaar is kan als
alternatief worden ingezet op een P+-voorziening bij
het kantorengebied Rijnsweerd. In de weekenden en
op koopavonden kan parkeerruimte bij bedrijven worden opengesteld voor bezoekers aan de binnenstad.
Een dergelijke voorziening heeft dan wel zijn beperkingen wat betreft de structurele beschikbaarheid en herkenbaarheid in het netwerk van stadsrandparkeren.
3. Voor de stad Amersfoort kan het nieuwe station Hoevelaken een rol spelen voor het stadsrandparkeren indien dit goed toegankelijk is vanaf de A1. Terugvalopties zijn Amersfoort-Schothorst en AmersfoortVathorst.
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4. De regionale P+R-capaciteit (treinstations) kan beter
worden benut voor de motieven winkelen, recreatie,
toerisme, sociaal en zakelijk door aantrekkelijke prijsarrangementen in zetten voor het reizen per trein naar
Amersfoort en Utrecht in de daluren in de vorm van
meermanskaarten en/of kortingskaarten.
5. De capaciteit van Westraven en De Uithof kan op
werkdagen beter worden benut en het exploitatieresultaat worden verhoogd door de parkeercapaciteit te
verhuren aan bedrijven binnen een concept van mobiliteitsmanagement (mobiliteitsbudget, werknemer rekent af). Hiervoor is een directe marktbenadering en
contractering nodig.
6. Voor bouwplannen die liggen binnen het invloedsgebied van de railstations (trein en tram) binnen de stad
kan de parkeernorm op eigen terrein worden verlaagd.
Bedrijven kunnen desgewenst t parkeerruimte bijhuren
op P+R-voorziening. Dit geldt primair voor de locaties
waar uitwijkgedrag naar de directe omgeving van de
werklocatie niet mogelijk of te verwachten is.

1.5

1.6

Aanbevelingen netwerk openbaar vervoer

Naast de maatregelen die bij de locaties in paragraaf 1.8
zijn genoemd, zijn de volgende verbeteringen in het netwerk van openbaar vervoer gewenst:
1. Nieuwe stations Lage Weide en Vaartsche Rijn.
2. Oosttangent Bilthoven – De Uithof - Nieuwegein (Plettenburg) verknopen met de lijn Ede-Wageningen –
Utrecht.
3. Korte loopverbindingen en een snelle overstap trein
van trein op bus/tram op Utrecht Centraal.
4. Rechtstreekse spitsbussen vanaf Utrecht CS Naar Papendorp, Kanaleneiland-zuid en in Amersfoort naar
Amersfoort-Noord.
5. Voor een robuust netwerk, de bereikbaarheid van
Midden-Nederland en een toename van het P+Rgebruik vanuit het zuiden en noorden is een railverbinding Almere – Utrecht - Breda een een zeer gewenste
voorziening. Alle andere ov-alternatieven zullen niet of
in beperkte bijdragen aan de overstap van auto naar
openbaar vervoer.

Aanbevelingen P+R snelweg

1. Automobilisten stappen over op het openbaar vervoer
dichtbij hun bestemming (stadsrand) of dicht bij hun
herkomstlocatie. Snelweg-P+R’s kunnen uitsluitend
succesvol worden indien ze bediend worden met een
treinverbinding of indien de locatie een busknooppunt
is dat functioneert binnen het totale OV-netwerk als
een ‘treinknooppunt’. In beide gevallen biedt een analyse vooraf van de gebruikerswaarde (hoofdstuk 5) inzicht in de slaagkans.
2. Bij grote evenementen in Utrecht en/of Amersfoort
bestaande snelweg-P+R’s aanbieden als keuzemogelijkheid waarvoor vooraf kan worden gereserveerd.
Door vooraf te reserveren is de echte vraag bekend en
kan de vervoercapaciteit daarop afgestemd worden.

1.7

Aanbevelingen ondersteunende maatregelen

In de rapportage zijn de volgende voorstellen opgenomen
die op het gehele netwerk kunnen worden ingezet en
bijdragen aan de versterking van het gebruik van het
openbaar vervoer en het gebruik van P+R:
1. Introduceren van een netwerkkaart voor de regio
Utrecht die geldig is voor al het openbaar vervoer in de
regio, de OV-fietsen en het P+R-gebruik en tevens te
gebruiken is als kortingskaart voor samen reizen.

2. Introduceren van meermanskaart of kortingskaart voor
regionale treinen in de daluren en het weekend voor
reizen naar Utrecht of Amersfoort.
3. Toevoegen van functies (op of in de buurt van de P+Rlocatie) die tijdwinst, gemak en sociale veiligheid opleveren. Per locatie is een nader onderzoek nodig naar de
mogelijkheden en marktpotenties van supermarkten,
kinderdagverblijven, auto-gerelateerde services, fietsgerelateerde services, dienstverlening (zoals Mobibus)
en locatie-ontwikkeling in het algemeen.
4. Bij een toename van de reistijd per auto wordt het
openbaar vervoer concurrerender. Op regionaal niveau
is in vele gevallen de auto sneller, zeker als de RINGUtrecht wordt verbeterd. Dat betekent dat op regionaal ook andere factoren bij moeten dragen aan het
pushen van het openbaar vervoer zoals mobiliteitsmanagement, prijsstrategie, gemak en service.
5. Een vandalisme en diefstalmonitor opzetten voor de
P+R-locaties waar geen toezicht is.
6. De stallingsvoorzieningen voor fietsen op het kwaliteits-, service en prijsniveau brengen zoals in Houten.
7. Op locaties met betaald parkeren voor P+R-reizigers
een flexibel fiets/autoparkeerabonnement aanbieden.
8. Evenementen selecteren waarbij combikaarten (trein,
toegang, Stadsrand P+R, snelweg P+R) naar keuze kunnen worden afgenomen.
9. Aanbieden van combikaarten (trein) voor seizoenkaarthouders van FC Utrecht.
10. Alle stations hebben hun eigen markt. Apps zoals
‘Slim Parkeren’ kunnen de reiziger leiden naar de voor
hem meest geschikte locatie.
Het presenteren van het openbaar vervoer in zijn geheel inclusief fietsparkeren en autoparkeren als één
product naar de klant. Daartoe dienen overheden en
vervoerbedrijven gezamenlijk te sturen op marketing,
communicatie en prijsarrangementen en werken samen op basis van een meerjarenvisie, jaarplannen en
leggen de uitvoering bij een slagvaardig OV-bureau.
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1.8

Aanbevelingen per treinstation

In de volgende tabellen zijn de specifieke voorstellen per stationslocatie samengevat:
Stations in Provincie Utrecht
Amersfoort centraal

Amersfoort Schothorst

Amersfoort Vathorst

Inrichting en regulering

Openbaar vervoer

n.v.t.

n.v.t.

Mate van medegebruik door omgeving
vaststellen, indien nodig reguleren en/of
uitbreiden.
Mate van gebruik op herkomst < 2 km
vaststellen.
n.v.t.

Mobiliteitsmanagement
Stimuleren gebruik fiets in natransport.

Communicatie, marketing

n.v.t.

n.v.t.

Groeilocatie, kennismaken met OV,
social marketing.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Groeilocatie, kennismaken met OV,
social marketing.

n.v.t.

Baarn

Actuele vertrekinformatie.

Bilthoven

Inrichting verbeteren (werkzaamheden).

Breukelen

VOL/VRIJ-signalering.
Actuele vertrekinformatie.
Uitbreiding met parkeerdek.

n.v.t.

Mobiliteitsmanagement in verband
met goede locatiebereikbaarheid in
combinatie met fiets in natransport.

n.v.t.

Bunnik

Mate van medegebruik door omgeving
vaststellen, indien nodig reguleren en/of
uitbreiden.
Mate van medegebruik door omgeving
vaststellen, indien nodig reguleren en/of
uitbreiden.
Mate van gebruik op herkomst < 2 km
vaststellen.
Parkeergarage in kader van herinrichting
station en stationsomgeving.
VOL/VRIJ-signalering,
Actuele vertrekinformatie.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Den Dolder

Driebergen-Zeist
Hoevelaken (optie)

Capaciteit uitbreiden

Hollandsche Rading

Houten

n.v.t.

Overig
Fietsen stallen conform
regime en kwaliteit
Houten.

Versnellen verbinding naar
Utrecht, no-stop.
Rechtstreekse
(rail)verbinding met De
Uithof.

Stadsrand P+R voor Amersfoort.

Stadsrand P+R voor Utrecht
(afwegen tegen Maartensdijk, zie kolom opmerkingen)
.

n.v.t.

Stimuleren gebruik fiets in natransport.

Stimuleren gebruik fiets in natransport.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Groeilocatie, kennismaken met OV,
social marketing.

Groeilocatie, kennismaken met OV,
social marketing.

Mobiliteitsmanagement in verband

MET GRAUMANS | AFWEGINGSKADER P+R MIDDEN-NEDERLAND, OKTOBER 2012 | 12

n.v.t.

Functies.
Locatieontwikkeling.

n.v.t.

n.v.t.

Parkeerregulering in de
omgeving.
Aansluiting snelweg of
knooppunt.
Functies.
Locatieontwikkeling
Voorwaarde: Aansluiting
A27 (directe afrit vanuit
het noorden)en meer
stops in spits en op
zaterdag (reistijd vanaf
deze locatie is minder
dan vanaf De Uithof en
Westraven).
n.v.t.

Stations in Provincie Utrecht
Inrichting en regulering

Houten Castellum

Verharding looproute verbeteren.

Leidsche Rijn

Mogelijkheden om hoogwaardige voorzieningen te ontwikkelen (P+R en voor
piekbelasting van functies in de directe
omgeving).

Maarssen

Overvecht

n.v.t.

Openbaar vervoer

n.v.t.

Hoogfrequent trein- en
busvervoer is op termijn
mogelijk.

n.v.t.

Mate van medegebruik door omgeving
n.v.t.
vaststellen, indien nodig reguleren en/of
uitbreiden.
Mate van gebruik op herkomst < 2 km
vaststellen.
Rhenen
Capaciteit uitbreiden.
n.v.t.
Soest-zuid
Mate van medegebruik door omgeving
n.v.t.
vaststellen, indien nodig reguleren en/of
uitbreiden (geldt ook voor Soestdijk).
Mate van gebruik op herkomst < 2 km
vaststellen.
Veenendaal Centrum
Mate van medegebruik door omgeving
n.v.t.
vaststellen, indien nodig reguleren en/of
uitbreiden.
Mate van gebruik op herkomst < 2 km
vaststellen.
Vleuten
Capaciteit uitbreiden.
Rechtstreekse railverbinding
Mate van gebruik op herkomst < 2 km
met Papendorp en station
vaststellen.
Vaartsche Rijn.
Woerden
Benutten terrein betaald parkeren (19a),
n.v.t.
laag tarief of nultarief.
Mate van gebruik op herkomst < 2 km
vaststellen.
Actuele vertrekinformatie.
VOL/VRIJ-signalering.
N.B.: station Maarn komt eveneens in aanmerking voor capaciteitsuitbreiding

Mobiliteitsmanagement
met goede locatiebereikbaarheid.
Stimuleren gebruik fiets in natransport.
Stimuleren gebruik fiets in natransport.
Fietsgebruik in natransport stimuleren voor werklocaties die liggen
binnen het bereik van ongeveer 10
minuten (Leidsche Rijn, Lage Weide).
Mobiliteitsmanagement in verband
met goede locatiebereikbaarheid in
combinatie met fiets in natransport.
Stimuleren gebruik fiets in natransport.

Communicatie, marketing

Overig

n.v.t.

n.v.t.

Onderdeel van marketing Leische RijnCentrum

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

Fietsen stallen conform
regime en kwaliteit
Houten.

n.v.t.

Fietsen stallen conform
regime en kwaliteit
Houten.

n.v.t.
n.v.t.

Stimuleren gebruik fiets in natransport.

Groeilocatie, kennismaken met OV,
social marketing.

Fietsen stallen conform
regime en kwaliteit
Houten.

Stimuleren gebruik fiets in natransport.

Groeilocatie, kennismaken met OV,
social marketing.

Stimuleren gebruik fiets in natransport.

Groeilocatie, kennismaken met OV,
social marketing.

Fietsen stallen conform
regime en kwaliteit
Houten.
Functies.
Locatieontwikkeling.
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Stations buiten Provincie Utrecht
Barneveld-noord
Culemborg

Ede-Wageningen

Geldermalsen

Hilversum Sportpark

Veenendaal De Klomp

Inrichting en regulering
VOL/VRIJ-signalering,
Actuele vertrekinformatie.
Incheckpunt looproute terrein 19d
Mate van medegebruik door omgeving
vaststellen, indien nodig reguleren.
Mate van gebruik op herkomst < 2 km
vaststellen.
VOL/VRIJ-signalering.
Actuele vertrekinformatie.
Maximale loopafstand inkorten tot 300 m.
VOL/VRIJ-signalering,
Actuele vertrekinformatie.
Maximale loopafstand inkorten tot 300 m.
Mate van gebruik op herkomst < 2 km
vaststellen
Capaciteit uitbreiden.
VOL/VRIJ-signalering.
Indeling parkeerterrein verbeteren en
daarmee capaciteit vergroten.
VOL/VRIJ-signalering,
Actuele vertrekinformatie.
Maximale loopafstand inkorten tot 300 m.
VOL/VRIJ-signalering.

Openbaar vervoer

Mobiliteitsmanagement

Communicatie, marketing

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Versnellen verbinding naar
Utrecht, no-stop.

Stimuleren gebruik fiets in natransport.

Versnellen verbinding naar
Utrecht.
Versnellen verbinding naar
Amersfoort, no-stop.
n.v.t.

Frequentieverhoging.
Non-stop naar Utrecht.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stimuleren gebruik fiets in natransport.

n.v.t.

n.v.t.

Overig
Functies.
Locatieontwikkeling.
Fietsen stallen conform
regime en kwaliteit
Houten.
Functies.
Locatieontwikkeling.

Functies.
Locatieontwikkeling.

n.v.t.

Functies.
Locatieontwikkeling.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stadsrand-P+R
n.v.t.

Niet als P+R ontwikkelen,
kiezen voor Maartensdijk of
Hollandsche Rading of (tijdelijk) Rijnsweerd (weekenden,
koopavonden).

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Blauwkapel (optie
stadsrand)

De Uithof
n.v.t.

Papendorp

Frequentieverhoging in de
avonduren nodig.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Westraven

Zakelijke gebruikers
werven.
Zakelijke gebruikers
werven.
Zakelijke gebruikers
werven.

Snelweg-P+R
Leusden-Zuid
Meerkerk
Soesterberg

Grote evenementen.
Grote evenementen.
Grote evenementen.

MET GRAUMANS | AFWEGINGSKADER P+R MIDDEN-NEDERLAND, OKTOBER 2012 | 14

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

1.9

Snel resultaat bereiken

één product naar de klant inclusief het parkeren van
fietsen en auto’s.

Een aantal maatregel kan pas op lange termijn worden
gerealiseerd. Dat zijn vooral de maatregelen die te maken
hebben met het verbeteren van het openbaar vervoer
zelf. Voor de korte termijn kan het meeste effect worden
verwacht van de volgende maatregelen:
− Introduceren van een netwerkkaart voor al het openbaar vervoer in de regio Utrecht.
− Introduceren van een meermanskaart voor het gebruik
van de regionale treinen naar Utrecht en Amersfoort in
de daluren. Het tarief dient afgestemd te zijn op de tarieven voor het stadsrandparkeren. Het eerste tarievenpakket bestaat uit Westraven, De Uithof, Hollandsche Rading (of mogelijk op termijn Maartensdijk),
Rijnsweerd, Hoevelaken (bijvoorbeeld € 4,- tot € 6,- retour voor meerdere personen) op alle tijdstippen. Het
tweede tarievenpakket geldt voor alle treinstations die
van belang zijn voor de regio Utrecht met een tarief
van bijvoorbeeld € 6,- tot € 8,= retour voor meerdere
personen tijdens de daluren.
− Uniforme dienstverlening voor fietsgebruikers (conform Houten).
− Stimuleren van het fietsgebruik in het natransport en
het uitbreiden van het mobiliteitsmanagement rond
een aantal stations in de regio.
− Sociale marketing op een aantal groeilocaties gericht
op kennismaken en binden.
− Contracteren van bedrijven voor het gebruik van P+R
aan de stadsrand binnen een concept van mobiliteitsmanagement en differentiatie van aanlegplicht parkeerplaatsen (op locatie en P+R stadsrand) bij bouwaanvragen. Hier liggen kansen voor de vestiging bij
Utrecht Centraal zoals het stadskantoor.
− Samenwerking en afstemming op het gebied van marketing, communicatie en prijsarrangementen en het
presenteren van het openbaar vervoer in zijn geheel als
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2 Ketenverplaatsing en mobiliteitsgedrag

2.1

De P+R-reiziger wil dicht bij het perron parkeren

Afgelegen terrein staat leeg: onveilig?, geen incheckpunt
bij perronopgang!

Schakels in de ketenverplaatsing

Wanneer een reiziger gebruik maakt van het openbaar
vervoer en de auto als voortransport gebruikt, voert deze
een ketenverplaatsing uit van het woonadres naar het
bestemmingsadres. De verplaatsingsmotieven zijn bijvoorbeeld werken, (recreatief) winkelen, dagrecreatie of
het bezoeken van een evenement. De verplaatsingsketen
bestaat uit de volgende onderdelen:
1. De verplaatsing van de woning naar de OV-halte of het
station (voortransport): lopen, (brom)fiets, scooter, auto. Als het gaat om (boven)regionale verplaatsingen is
de trein bijna altijd het hoofdtransportmiddel. In het
geval van stadsrandparkeren wordt het vervoer vrijwel
altijd met tram of bus uitgevoerd.
2. Het parkeren van de auto bij de OV-halte of het station.
3. Het lopen van de parkeerplaats naar het perron of de
OV-halte.
4. Het aanschaffen van een plaatsbewijs (kan ook vooraf
geregeld zijn).
5. De verplaatsing per openbaar vervoer.
6. De verplaatsing van de aankomsthalte of station naar
de bestemmingslocatie (lopen, fiets of openbaar vervoer).
In vergelijking tot het uitsluitend gebruiken van de auto
zijn er nogal wat schakels en handelingen. Het aantal
handelingen bij het gebruik van de auto is beperkt: lopen
naar de parkeerplaats van de auto (vaak vóór de deur),

het rijden naar de bestemming en parkeren, lopen van de
parkeerplaats naar de bestemming (vaak vóór de deur).
Al met al moet de ketenverplaatsing wel heel aantrekkelijk
zijn om de auto te laten staan. En dan geldt ook nog: hoe
meer schakels hoe meer ongewenste verrassingen er
kunnen optreden zoals: vertragingen, het missen van de
trein, geen beschikbaarheid van een parkeerplaats bij het
station. Een automobilist kan uiteraard ook ongewenst
verrast worden door congestie. Voor de woonwerkreiziger is dit echter niet echt een verrassing meer,
het is een structureel verschijnsel dat hij al ingecalculeerd
heeft. Uit de literatuur is bekend dat veiligheid op en
rondom het P+R-terrein en de beschikbaarheid van een
parkeerplaats noodzakelijk zijn om P+R-voorzieningen te
willen gebruiken (de basis van de klantwensenpiramide).
De beslissing om gebruik te maken van een P+Rvoorziening (en dus het openbaar vervoer) wordt vóór het
maken van de reis gemaakt op basis van een rationale
afweging of het is gewoontegedrag geworden. Daar staat
tegenover dat het gebruik van de auto vaak ook gewoontegedrag is geworden. De reiziger kent de alternatieven
vaak niet eens, laat staan de eventuele voordelen. In principe is het ook nog mogelijk om tijdens de rit van de auto
‘spontaan’ (door onverwachte omstandigheden) te switchen naar het openbaar vervoer. Maar dat zal uitsluitend
in extreme omstandigheden optreden. De reiziger had
immers al voor de auto gekozen. Het laatste stuk in de
stad met het openbaar vervoer is wel een kansrijkere
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optie om de auto alsnog te laten staat, maar vrijwel nooit
‘spontaan’ maar vooraf gepland.
In de hele verplaatsingsketen spelen diverse partijen een
rol als het gaat om het aanbieden van het deelproduct,
het beheer en onderhoud. Betrokken partijen zijn bijvoorbeeld: gemeente (bereikbaarheid, mobiliteitsbeleid,
grondeigendom), vervoerbedrijf (openbaar vervoer, kaartverkoop, grondeigendom), Rijkswaterstaat en de Provincie
Utrecht (bereikbaarheid via rijkswegen en provinciale
wegen) en Provincie Utrecht en BRU (opdrachtgevers voor
het openbaar vervoer, mobiliteitsbeleid). Voor de financiering spelen deze partijen een rol maar dat geldt ook
voor het Ministerie van I&M (‘Groei op het spoor’)

kelijk te bereiken met het openbaar vervoer), de overstapmogelijkheden en de dienstverlening.
3. De ligging en karakteristieken van het bestemmingsgebied: De loop/fietsafstand vanaf de aankomsthalte (als
het aantal schakels toeneemt, neemt de aantrekkelijkheid van de keten af), de beschikbaarheid en de kosten
van het parkeren (als er betaald parkeren is of een parkeertekort in het bestemmingsgebied, wordt het aantrekkelijker om het openbaar vervoer te gebruiken),
bereikbaarheid per auto (congestie en onbetrouwbaarheid van het autosysteem werken in het voordeel van
het openbaar vervoer), de arbeidsdichtheid en de
dichtheid van functies en voorzieningen

Voor het afwegingskader is het belangrijk om in beeld te
brengen in welke mate deze factoren te beïnvloeden zijn
in de richting van een toename van het gebruik van het
openbaar vervoer.

2.3

Klantwensenpiramide
Beleving
Comfort, lage
prijs

Snelheid, gemak

2.2

Zes clusters invloedsfactoren

De keuze om gebruik te maken van het openbaar vervoer
in combinatie met de auto wordt bepaald door factoren
die in te delen zijn in zes hoofdclusters (diverse elementen
komen tevens in de hoofdstukken 0 en aan de orde).
1. De ligging (herkomstgebied) en de kwaliteit van de P+Rvoorziening. Het gaat om factoren zoals de bereikbaarheid per auto (inclusief bijzondere omstandigheden zoals wegwerkzaamheden), de veiligheid (geen vandalisme, inbraak en diefstal), de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, een acceptabele loopafstand van de P+Rvoorziening naar het openbaar vervoer, de aanwezigheid van voorzieningen die een toegevoegde
(tijds)waarde hebben voor de reiziger, de woningdichtheid.
2. Het serviceniveau van het openbaar vervoer in verhouding tot het gebruik van de auto: de frequentie en de
betrouwbaarheid, het gemak en het comfort, het netwerkbereik (welke bestemmingen zijn allemaal gemak-

4. Het mobiliteitsmanagement: dit onderdeel is van belang voor het stimuleren en (financieel ) aantrekkelijk
maken van het gebruik van het openbaar vervoer en
P+R. Dat geldt niet alleen voor het woon-werkverkeer
maar ook voor winkelen, recreatie en evenementen.
5. Informatie, marketing en promotie: de mate waarin
reizigers bekend zijn met alternatieven, verbeteringen
van alternatieven (ten opzichte van een autoverplaatsing), het imago en de prijs (ten opzichte van het autogebruik). De technologische ontwikkelingen gaan hard
en kunnen een belangrijke rol spelen als het gaat om
de keuze voor vervoerwijze. Hierbij valt bijvoorbeeld te
denken aan gegevens over reistijden, kostenvergelijkingen en beschikbaarheid van parkeerplaatsen.
6. Het verplaatsingsgedrag van individuen en bedrijven:
het gaat om factoren zoals kostenbewustzijn, prijsperceptie, gewoontegedrag, de houding ten opzichte van
auto- en openbaarvervoergebruik, de bedrijfscultuur
(positief, neutraal, negatief ten opzichte van auto en/of
openbaar vervoer).

Betrouwbaarheid, veiligheid

Voor een ketenverplaatsing is een goede P+R-voorziening
een voorwaarde maar niet automatisch een garantie dat
de P+R-voorziening succesvol is. De volgende eigenschappen (in willekeurige volgorde) van de ketenverplaatsing
spelen een rol in het keuzeproces:
− De veiligheid van de parkeervoorziening.
− De beschikbaarheid van een parkeerplaats.
− De reiskosten ten opzichte van een volledige autorit. In
het woon-werkverkeer kunnen deze positief worden
beïnvloed door mobiliteitsbudgetten en grootverbruikerscontracten.
− De totale reistijd ten opzichte van een volledige autorit.
Het keuzeproces kan voor ieder individu anders uitpakken.
De uitkomst is onder andere afhankelijk van het reismotief, het wel/niet samen reizen, het tijdstip van reizen, de
beschikbaarheid van een auto, de reistijd, de kosten et
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cetera. De klantwensenpiramide bestaat uit de volgende
onderdelen:

zijn van het aantal inzittenden in tegenstelling tot het
openbaar vervoer waar afgerekend wordt per persoon!

a. Basisbehoeften zijn de voorwaarden waaraan in ieder
geval voldaan moet worden. Als dat het niet geval is,
zal er niet of nauwelijks gebruik worden gemaakt van
de P+R-voorziening. Basisbehoeften zijn veiligheid op
en rondom de parkeervoorziening, beschikbaarheid van
een parkeerplaats en lagere kosten (voor de gebruiker
zelf) dan voor het autogebruik.
b. Dissatisfiers (demotivatoren): Dit zijn de aspecten die
een reiziger vanzelfsprekend vindt. Als deze niet aanwezig zijn of niet aan de klantverwachtingen voldoen,
leiden ze tot ontevreden klanten. Als ze wel aanwezig
zijn ontstaat een neutrale toestand (dus geen tevredenheid). Bij verplaatsingen gaat het om snelheid en
gemak. Als de bereikbaarheid niet als goed ervaren
wordt en men daaraan een negatieve beleving ontleent, ontstaat ontevredenheid en dat beïnvloedt het
volgende keuzemoment negatief. Voorbeelden van een
negatieve beleving zijn: een trein die vertraging heeft,
de moeite die men moet doen om een kaartje te kopen
of om af te rekenen in de parkeergarage. Niet te onderschatten is het verschijnsel dat ‘verstokte’ automobilisten meestal geen idee hebben hoe het openbaar vervoer werkt. En ondanks dat de OV-chipkaart voor de
reiziger een groot gemak oplevert, is deze juist voor de
(incidentele) nieuwe reiziger een barrière als je niet
weet hoe je er aankomt en hoe je deze gebruikt.
c. Satisfiers dragen bij aan de klanttevredenheid. Als ze
niet aanwezig zijn ontstaat er geen ontevredenheid. Satisfiers zijn comfort op het station en in de trein en een
lage prijs. Wat betreft de prijs voor mobiliteit is het
goed om in de gaten te houden dat de prijsbeleving van
de auto sterk gericht is op de parkeerkosten (ondanks
alle andere kosten) en dat deze kosten niet afhankelijk

d. Delighters (supersatisfiers) zijn factoren (extra service
en dienstverlening) die reizigers niet als vanzelfsprekend achten maar hen wel tot enthousiasme en loyaliteit kunnen brengen. Delighters leiden tot een grote
tevredenheid met een positieve spin-off: loyaliteit, ambassadeursrol, doorvertellen (mond-tot-mondreclame).
Een delighter is een unieke ervaring die een blijvende
indruk achterlaat. Men kan onverwacht met een delighter te maken krijgen maar ook een aanbod vooraf
als een delighter waarderen. Dan moet de verwachting
uiteraard wel volledig worden waar gemaakt. Het
spreekt voor zich dat delighters ook pas zin hebben als
aan de basisbehoeften wordt voldaan en er geen dissatisfiers zij. Een compensatie-effect ten opzichte van de
dissatisfiers behoort echter wel tot de mogelijkheden
(dit maakt wel heel veel goed…….!).

2.4

Mobiliteitsgedrag en marketing

Ook al zijn alle P+R-condities goed (de locatie), dan nog
zijn (individuele) gedragscomponenten bepalend voor het
gebruik. Mobiliteitsgedrag is vaak gewoontegedrag. Anders dan bij weloverwogen gedrag wordt bij gewoontegedrag niet meer een bewuste keuze gemaakt. Gewoontegedrag is nuttig omdat dit onze efficiëntie vergroot. Bij
eenzelfde situatie kan het gedrag gemakkelijk worden
herhaald. Wij zien dat het gebruik van de auto bij veel
mensen van gewoontegedrag tot een automatisme is
geworden.
En als er al een gedragsverandering optreedt, wil dat nog
niet zeggen dat het autogebruik daar geen rol meer in
speelt. Het grootschalig verkeersonderzoek Utrecht (2008)
leverde het volgende op: 86,5% van de automobilisten die

in de file staan geven aan hun reisgedrag aan te passen.
Daarvan geeft 9% aan het openbaar vervoer te nemen,
72% vertrekt vroeger of later en 16% werkt thuis. Tijdens
wegwerkzaamheden is 87% bereid om alternatieven te
zoeken, waarvan 15% aangeeft het openbaar vervoer te
nemen.
In het geval van gewoontegedrag is men zich niet (meer)
bewust van de eventuele nadelen van het mobiliteitsgedrag en de voordelen die alternatieven kunnen bieden.
Voor een verandering in dit type gedrag is het aanbieden
van alternatieven en informatie niet voldoende. Allereerst
dient de gewoonte te worden doorbroken. Het automatische gedrag wordt dan omgezet in bewust gedrag waardoor men openstaat voor een hernieuwde afweging. Dit
vergt een specifieke aanpak die per situatie anders kan
zijn. Het inzicht dat het veelal gaat om automatismen,
biedt hierbij goede aangrijpingspunten. Het doorbreken
van gewoontegedrag kan plaatsvinden door aan te sluiten
bij grote veranderingen in persoonlijke omstandigheden
(verhuizing, wisseling van functie of reorganisatie), maar
dat komt slechts beperkt voor. Daarom kun je er ook voor
zorgen dat mensen de situatie met andere ogen gaan
bezien. Dit betekent dat het mobiliteitsgedrag wordt gekoppeld aan andere ‘high involvement zaken’, zoals ‘het
positioneren van de organisatie naar klanten en relaties’,
het aanpassen van beloningssystemen, het aanpassen van
reiskostenvergoedingen of het beschikbaar stellen van
een laagdrempelige toegang tot alternatieven (zoals de
Utrecht Bereikbaar Pas).
Als we gehecht zijn aan bepaald gedrag kunnen acties die
er op gericht zijn dit gedrag te veranderen als bedreigend
worden ervaren. Dit resulteert op zijn beurt in weerstand.
Weerstand houdt verandering tegen. Hoe heftiger de
poging iemand te veranderen, hoe groter de weerstand
kan worden. Naarmate men meer gehecht is aan het
autogebruik, zullen weerstanden tegen verandering groter
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zijn. Het is dan ook zaak dat de reiziger zelf overtuigd is
van de voordelen van een verandering van het reisgedrag,
zodat het zijn eigen verstandige keuze is.

king kan het voor de nieuwe gebruiker interessant zijn
om tegen een aantrekkelijk aanbod zich wat langere
tijd te binden aan het openbaar vervoer en P+R.

Voor het kiezen voor de auto + openbaar vervoer in plaats
van de auto voor de gehele rit is het nodig dat:
1. De reiziger zich er van bewust is dat het alternatief auto
+ openbaar vervoer bestaat en dit aansluit bij de gebruikersbehoeften (klantwensenpiramide).
2. De reiziger in staat wordt gesteld om zijn gewoontegedrag te doorbreken: kennismaken met het alternatief,
het alternatief ervaren, het alternatief leren kennen.
Het leren kennen van het systeem van het openbaar
vervoer is voor verstokte autoreizigers een belangrijke
stap. Zij weten in de regel niet hoe het kaart- en betalingssysteem werkt. Dat zijn drempels die moeten worden weggenomen.
3. De reiziger ook daadwerkelijk het alternatief kan en wil
gebruiken (bereidheid). Het kunnen heeft te maken met
fysieke omstandigheden, de tijdstippen van reizen (beschikbaarheid openbaar vervoer, veiligheid), het aantal
verplaatsingen op een dag, vervoer van materialen. Het
willen heeft te maken met de ingeschatte en ondervonden voordelen, de beleving en waardering, maar
ook met de houding ten opzichte van de auto en het
P+R-gebruik.
4. De gebruiker er gebruik van wil blijven maken (binden).
Communicatie en marketing zijn instrumenten om,
binnen de juiste condities (goed product), het gedrag
daadwerkelijk te veranderen en worden ingezet op:
bewustzijn, kennismaken, bereid zijn en klantenbinding. Communicatie en marketing zijn doelgroepgericht
omdat de ‘triggers’ kunnen verschillen voor verschillende gebruikersgroepen. Na een geslaagde kennisma-
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Basisvoorwaarden
Ligging en kwaliteit Beschikbaarheid pp's
P+R locatie in her- Schoon heel en veilig
komstgebied
Verlichting

Serviceniveau OV

Bestemmingsgebied
Mobiliteitsmanagement

Satisfiers

Delighters

Prettige uitstraling, sfeer
Toezicht, camera's
Levendigheid
Nabijheid functies / vrz.
dichtbij afrit HWN (bij stadsrand-P+R)

Tijdbesparende functies (supermarkt, KDV, autobedrijf)
Directe toegang P+R - perron

Concurrerende reistijd OV
Betrouwbaarheid OV
Terugreisgarantie

Vriendelijk personeel als info ontbreekt
Overstappen: rechtstreekse verbinding

Hoge frequentie

Korting / Gratis parkeren
Gebruik OV-Chipkaart
Groot netwerkbereik

Bestemming binnen OV-bereik (lopen, evt. fiets)
Parkeren schaars (aantal/prijs)

Korte, veilige goede looproute

Voorzieningen

OV tot de voordeur

Lagere kosten tov doorrijden
OV flexibel, beschikbaar, frequent

Onbetrouwbare reistijd, vertragingen

Informatie, marke- Uniforme aanduiding
ting en promotie
Goede naamgeving (productpositionering)
Bekend OV-systeem
Bekend Betalingssysteem

Verplaatsingsgedrag

Dissatisfiers
Korte, veilige looproutes
OV-incheckpunt op juiste plek
Gratis parkeren

Onduidelijke systemen
Info over bezetting en beschikbaarheid
gebrekkige informatie (vooral bij betaalde terrei- Actuele vertrektijden OV bij inrijden P+R (vooral
nen)
grote P+R)
Actuele vertrektijden OV op de looproute
Bewegwijzering

Concurrerende prijs voor reiziger
Gereduceerd tarief
Bij winkelpubliek: Concurrerende prijs voor meer
personen
Structurele voorziening (=niet tijdelijk?)
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Werkgever verstrekt netwerkpas voor OV
OV-bewijs = toegangsbewijs

3 Succesfactoren (literatuur en consultatie)

3.1

Indeling succesfactoren

In de literatuur en de consultatiegesprekken is gezocht
naar de succesfactoren voor het P+R-gebruik. Een overzicht van de geraadpleegde literatuur en de consultatiegesprekken is opgenomen in het bijlagenrapport.

De invloed van de verschillende factoren is mede afhankelijk van het reismotief. Indien een factor niet voor
alle motieven van toepassing is, is tussen haakjes aangegeven voor welke motieven deze niet of in beperkte
mate van toepassing is (We = werken, Wi = winkelen,
Z = Zakelijk, E = Evenementen).

De gevonden informatie is ingedeeld in de clusters die
benoemd zijn in paragraaf 2.2:
1. De ligging en kwaliteit van de P+R-locatie.
2. Het serviceniveau van het openbaar vervoer.
3. Het bestemmingsgebied.
4. Het mobiliteitsmanagement.
5. Informatie, marketing en promotie.
6. Het verplaatsingsgedrag.
In de literatuur zijn meestal geen harde uitspraken en
bewijzen te vinden over de mate waarin een bepaalde
factor een rol speelt in het gebruik van de P+R-locatie.
Daarbij speelt tevens een rol dat het P+R-gebruik vrijwel
altijd bepaald wordt door een samenspel van meerdere
factoren.

3.2

Ligging en kwaliteit

LITERATUUR
Basisbehoeften
− Beschikbaarheid van parkeerplaatsen.
− Schoon, heel en veilig (persoon en auto).
− Verlichting.
Dissatisfiers
− Korte, veilige goede looproute naar perron: ontevredenheid bij te lange, onveilige of slechte looproute.
− Gratis parkeren: ontevredenheid bij betaald parkeren (niet: Z).
− OV-incheckpunt op looproute naar perron: ontevredenheid indien extra omgelopen moet worden.

Het ontbreken van gratis parkeren (dissatisfier voor reismotieven werken, winkelen, evenementen) leidt tot ontevredenheid

De succesfactoren zijn naar het inzicht van ‘Met Graumans’ en conform de klantwensenpiramide nader ingedeeld naar basisbehoeften, voorwaarden, dissatisfiers,
satisfiers en delighters.
Het ontbreken van een goede looproute: (dissatisfier) leidt tot ontevredenheid
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Satisfiers
− Prettige uitstraling, sfeer.
− Toezicht, camerabewaking.
− Levendigheid door aanwezigheid meerdere functies
(niet: We).
− Nabij functies en voorzieningen.
− Stadsrandparkeren dichtbij autosnelwegen (gemak).
Delighters
− Functies die tijdsbesparing kunnen opleveren (kinderdagverblijf, supermarkt, autobedrijf), (Niet: Wi, E)
− Directe toegang vanaf P+R-voorziening naar perrons.

CONSULTATIE

3.3

Serviceniveau openbaar vervoer

− Beschikbaarheid van parkeerplaatsen en de veiligheid zijn essentieel. Geen beschikbare parkeerplaats
betekent voor de reiziger dat deze voor langere tijd
wegblijft. Negatieve ervaringen zijn funest.
− De loopafstand tussen het station/OV-halte en de
P+R-voorziening dient zo kort mogelijk te zijn (maximaal 200 tot 300 meter) en comfortabel (verharding,
droogloop). Bij hoge bezettingen en grote terreinen
kunnen parkeerdekken noodzakelijk zijn.
− De Bemensing van een P+R-voorziening (stadsrandparkeren) is een succesfactor omdat de beheerder
‘het visitekaartje’ is voor de stad en een rol kan spelen bij het verstrekken van informatie en service. Tevens geeft een beheerder een bevestiging van het
gevoel van veiligheid.
− Het toevoegen van functies kan extra voordeel opleveren: levendigheid, uitstraling, veiligheid, efficiënte
tijdsbesteding en een betere exploitatie.
− De voortransport tijd blijft in de regel beperkt tot
maximaal 15 minuten.
− P+R-voorzieningen in Utrecht voorzien van extra
voorzieningen zoals een toilet, verlichting, cameratoezicht, bewegwijzering en commerciële voorzieningen (bijvoorbeeld AH-to-go).
− Leg P+R- op een zichtlocatie vanaf de snelweg.
− Westraven ligt bij de aansluiting op de snelweg A12.
Papendorp ligt te ver van snelweg en heeft een onduidelijke route voor het autoverkeer. Toekomstige
P+R-voorzieningen bij de stadsranden zouden direct
aan de snelweg gelegen moeten zijn.

LITERATUUR
Basisbehoeften
− Concurrerende reistijd openbaar vervoer (totale
reistijd ov < totale reistijd auto).
− Betrouwbaarheid openbaar vervoer en terugreisgarantie.
Dissatisfiers
− Vriendelijk en hulpvaardig personeel vooral voor
evenementen en winkelbezoekers (niet: We, Z): ontevredenheid indien er ter plekke geen informatie
beschikbaar is.
− Rechtstreekse verbinding: ontevredenheid als er
overgestapt moet worden.
Satisfiers
− Hoge frequentie.
Delighters
− Korting/gratis parkeren in geval van terrein met
betaald parkeren, gecombineerd gebruik met OVchipkaart.
− Groot netwerkbereik (niet: Wi).
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CONSULTATIE
− Een belangrijke afweging voor de gebruiker van P+R
is de verhouding van de reistijd per auto over de gehele rit in verhouding tot de reistijd voor de combinatie auto + openbaar vervoer.
− Robuustheid en betrouwbaarheid zijn van belang. De
reiziger heeft behoefte aan herkenbaarheid, flexibiliteit en beschikbaarheid. Dat is thans niet altijd het
geval. Voorzieningen worden aangeboden maar verdwijnen ook weer, waardoor P+R niet altijd en overal
een structureel onderdeel is van het openbaar vervoer (bijvoorbeeld winkelexpres Galgenwaard, P+R
Veemarkt, P+R aan de snelweg). Deze voorzieningen
raken niet ingebed in het reispatroon. Het stopzetten
van het aanbod heeft een negatief imago-effect.
− Het openbaar vervoer rondom Utrecht verbetert nog
de komende jaren.
− De betekenis van een P+R-locatie neemt toe met het
aantal bestemmingsgebieden (en bijbehorende functies) dat bereikt kan worden vanuit de P+R-locatie
(het netwerkbereik). Op verschillende schaalniveaus
dient een (beperkt) aantal knooppunten aanwezig te
zijn met een hoog netwerkbereik (vanuit verschillende windrichtingen en voorzien van hoogfrequent
openbaar vervoer).
− Snelweg-P+R: halverwege overstappen gebeurt niet
gemakkelijk (alleen bij schaalsprongen: bijvoorbeeld
bij afritten). De bus is geen herkenbaar systeem zoals
de trein. Vaak ontbreekt de flexibiliteit en de robuustheid en is er onvoldoende garantie op een terugrit buiten de spitsuren. Snelweg-P+R is tot nu toe
te veel gekoppeld aan tijdelijke problemen (grote
wegwerkzaamheden). P+R met een bus (over de
snelweg) zou moeten functioneren als ware het een
onderdeel van het treinnet. Mogelijk biedt het concept van de snelwegbus nieuwe kansen.

− Zorg er voor dat de exploitatiekosten van het openbaar vervoer niet worden verhoogd: kies voor bestaande sterke corridors, maak gebruik van de
tegenspits, biedt tevens reisgarantie en flexibiliteit
− Westraven heeft een snelle, hoogfrequente sneltramverbinding naar zowel Nieuwegein als naar het
centrum van Utrecht. Papendorp heeft een reguliere
busverbinding met een hoge frequentie om de spitsuren. In de avonduren valt de frequentie van de bus
terug naar 2x per uur. Voor een busverbinding is een
frequentie van 4 x per uur het minimum en bij voorkeur 5 of 6 x uur.
− De combikaart voor het parkeren en het openbaar
vervoer voor maximaal 5 personen is een succesfactor (stadsrandparkeren).

3.4

3.5

Mobiliteitsmanagement

Basisbehoeften
− Bestemming binnen OV-bereik (lopen, fiets).
− Parkeren schaars (aantal, prijs).

Informatie, marketing en promotie

LITERATUUR

LITERATUUR

Basisbehoeften
− Lagere kosten voor rekening reiziger ten opzichte
van gebruik auto (niet: Z).
− Flexibiliteit met openbaar vervoer, beschikbaarheid
en frequentie.

Basisbehoeften
− Uniforme aanduiding.
− Productpositionering door een goede naamgeving
(winkelexpress, strandliner).
− Bekendheid met het OV-systeem en betalingswijze.

Dissatisfiers
− Betrouwbare reistijd: ontevredenheid bij vertragingen.

Dissatisfiers
− Informatie over gebruik P+R-terrein in geval van
betaald parkeren en/of toegangsregeling: ontevredenheid bij onduidelijke systemen of gebrekkige informatie.

Satisfiers
− Garantie op de beschikbaarheid van een parkeerplaats (reserveringen via de werkgever).

Bestemmingsgebied

LITERATUUR

3.6

Delighters
− Netwerkpas voor openbaar vervoer voor rekening
van de werkgever (niet: Wi, E)
− OV-bewijs is onderdeel van toegangsbewijs (niet:
We, Wi, E).

Satisfiers
− Informatie over bezetting en beschikbaarheid.
− Actuele vertrektijden van het openbaar vervoer bij
het oprijden van het P+R-terrein (bij > 300 pp en bezetting > 70%).
− Actuele vertrektijden op de looproute vanaf het P+Rterrein.
− Bewegwijzering.

CONSULTATIE
Dissatisfiers
− Korte, veilige en goede looproute: ontevredenheid
bij te lange, slechte of onveilige looproute.

Geen aanvullingen.

Satisfiers
− Voorzieningen in de directe omgeving, zoals een
supermarkt et cetera.
Delighters
− Openbaar vervoer tot de voordeur.

CONSULTATIE
Geen aanvullingen.
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Delighters
− Aanbiedingen, kortingen, prijzen voor vaste gebruikers. (in de startfase van P+R Westraven werd er elke
maand een prijs onder geregistreerde gebruikers
verloot).

CONSULTATIE

3.7

Verplaatsingsgedrag

− De afname van een UB-pas wil nog niet zeggen dat
deze wordt gebruikt. Er is meer nodig: individuele informatie op maat.
− P+R moet onderdeel zijn van een OV-product en
staat niet op zichzelf.
− Zorg voor eenduidigheid in het concept van P+R
(verwachtingsmanagement).
− Marketing en communicatie zijn een zaak van de
lokale overheid, NS reizigers en parkeerexploitanten
(Q-Park in geval NS eigendom). NS-stations onderneemt geen activiteiten voor marketing van P+R.
− Naamsbekendheid noodzakelijk voor goed gebruik.
− Gebruikers komen vooral uit de directe omgeving (
P+R Barneveld 80% en Driebergen-Zeist ongeveer
80% binnen 15 minuten reistijd).

LITERATUUR
Basisbehoeften
− Concurrerende prijs voor de reiziger (bij winkelen en
evenementen voor meerdere personen, voor stadsrand-P+R < € 3,- per 4-5 personen).
− P+R-voorziening is een structurele voorziening.
Dissatisfiers
− Gereduceerd tarief voor P+R-gebruiker in het geval
van betaald parkeren: Ontevredenheid bij een ‘vol’
parkeertarief (niet: Z).
Satisfiers en delighters
− Geen.

CONSULTATIE
− De grote wegenprojecten maken uiteindelijk de
concurrentiepositie van het openbaar vervoer zwakker. Daar staan langdurige werkzaamheden met verkeershinder tegenover. De problematiek op de Ring
Utrecht blijft nog wel 10 jaar aanwezig.
− Het kunnen werken in de trein is een voordeel voor
de zakelijke reiziger (NS-businesscard).
− De zekerheid voor het kunnen maken van de terugreis is essentieel (flexibiliteit en robuustheid).
− Ook voor de trein kan een aantrekkelijk combitarief
(zoals voor het stadsrandparkeren) van belang zijn.
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3.8

Herkomst en bestemmingen

Voor de P+R-locaties Driebergen, Breukelen, Baarn en
Barneveld blijkt uit onderzoek dat 80% of meer van de
gebruikers uit de plaats zelf of het directe achterland
komt. Zij zullen diverse redenen hebben om bijvoorbeeld de fiets niet te gebruiken: gemak en comfort van
de auto, weersomstandigheden, fietsafstand voor voortransport te groot, fietsvandalisme, parkeerkosten voor
fiets hoger dan voor auto.
Uit de analyse met reistijdisochronen blijkt dat ruim
80% van de P+R-reizigers op station Driebergen-Zeist
een reistijd per auto hebben van minder dan 15 minuten vanuit het herkomstadres naar het station.
Op station Driebergen/Zeist zijn omstreeks 07.00 uur al
de meeste P+R-reizigers gearriveerd. Omstreeks 09.00
uur staat het P+R-terrein geheel vol.
In de tabel is voor een aantal stations de bestemmingsverdeling weergegeven (diverse bestemmingen zijn
tevens overstapstation). De gegevens zijn slechts een
indicatie. In een aantal situaties is het aantal respondenten namelijk laag. Enkele zaken vallen op:
− Amersfoort heeft een sterke oriëntatie op de richtingen Amsterdam en het noorden.
− Baarn is sterk georiënteerd op Amsterdam en
Utrecht.
− Breukelen, Rhenen, Culemborg, Soest-Zuid en Veenendaal zijn zeer sterk georiënteerd op Utrecht.
− Ede-Wageningen heeft een sterke oriëntatie op de
Randstad.

Bestemmingsverdeling P+R-reizigers (bron: KTO NS 2011), %
Ap

Am

Amersfoort (n= 57)

11

32

A’foort Schothorst (n=13)

8

53

Ar

DB

DH
3

E

Hi

Ov
3

Rh

Ro

Ut

3

11

Ve

Zw
37

31

8

Baarn (n=53)

40

6

3

45

6

Breukelen (n = 16)

12

6

6

64

12

100

Culemborg (n =14)
Driebergen=Zeist (n=30)
Ede-Wageningen (n=-28)

13

20

7

10

50

32

25

7

32

54

Geldermalsen (n=11)
Maarssen (n=14)

42

58
100

Rhenen (n= 34)

100

Soest-zuid (n=6)

2

Veenendaal-C (n=15)

87
100

Veenendaal DK (n=13)
Woerden (n=35)

Ap =
Ar =
DH =
Hi =
Rh =
Ut =
Zw =

4

46

6

Apeldoorn/Deventer en verder
Arnhem en verder
Den Haag
Hilversum
Rhenen
Utrecht en verder
Zwolle en verder (inclusief Amersfoort)

34

Am=
DB =
E=
Ov =
Ro=
Ve=

11

23

26

Amsterdam en verder
Den Bosch
Ede-Wageningen
Overig
Rotterdam
Veenendaal

.
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P+R-terrein station Baarn

Betaald parkeren Woerden
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4 Inventarisatie P+R-locaties

4.1

Welke stations zijn geïnventariseerd?

Treinstations in de Provincie Utrecht
1. Amersfoort Centraal (2 locaties)
2. Amersfoort-Schothorst
3. Amersfoort-Vathorst (2 locaties)
4. Baarn
5. Bilthoven
6. Breukelen
7. Bunnik
8. Den Dolder
9. Driebergen-Zeist (3 locaties)
10. Hollandsche Rading
11. Houten
12. Houten-Castellum
13. Maarssen
14. Overvecht
15. Rhenen
16. Soest-Zuid
17. Veenendaal-centrum
18. Vleuten
19. Woerden (2 locaties)
Treinstations buiten de Provincie Utrecht
20. Barneveld-noord
21. Culemborg (4 locaties)
22. Ede-Wageningen (2 locaties)
23. Geldermalsen
24. Hilversum Sportpark
25. Veenendaal-De Klomp (Gemeente Ede, Gelderland)

Stadsrand Utrecht
26. Westraven (tram)
27. Papendorp (bus)
Snelweg-P+R (tijdelijk Utrecht Bereikbaar)
28. Leusden-zuid (bus De Uithof)
29. Soesterberg (bus De Uithof)
30. Meerkerk (bus Jaarbeursplein)
31. Stichtse Brug (thans buiten gebruik)
Nieuwe locaties Stadsrand Utrecht
32. Blauwkapel (optie, bus)
33. De Uithof (bijna gereed, tram)
34. Leidsche Rijn Centrum (wordt gerealiseerd, trein,
tijdelijke locatie Muziekcentrum Leidsche Rijn vervalt)
Voor de locaties 1 tot en met 25 is in de maand april
2012 (in de weken van 2, 9 en 16 april op een dinsdag,
woensdag of donderdag) de informatie geïnventariseerd volgens het informatieprofiel van de locatie Baarn
zoals weergegeven in de volgende tabel. Dit is aangevuld met de informatie over de snelweg-P+R’s die door
Rijkswaterstaat is aangeleverd. De locaties station
Maarn en Soestdijk zijn ook geïnventariseerd, maar
maken geen onderdeel uit van de analyse naar de gebruikerswaarde. De locaties station Vleuten Terwijde en
Houten zijn niet in de inventarisatie opgenomen. Deze
locaties liggen dicht bij andere onderzochte locaties
(Vleuten en Houten-Castellum).
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Locatie 4
Functie
Capaciteit
Verlichting op het terrein
Cameratoezicht
Toilet
Bewaakt
Betaald
Tarief voor OV-reiziger
Tarief voor overige gebruikers
Afgelegen/veiligheid
Afstand tot perron
Incheckpunt op route naar station
Reisinformatiebord op P+R-terrein bij
ingang (voor auto)
Reisinformatiebord op P+R-terrein bij
ingang (voor voetganger)
Verharding
Bezetting werkdag, tijdstip
Bezetting zaterdag, tijdstip
Laatste openbaar vervoer tijdstip (indien
geen trein), aankomst

Baarn
Station
181
Ja
150-300m
Nee, op perron
Terrein ziet er nieuw uit
12 april 2012, 11:11, 73

P+R-terreinen bij stations met een hoge bezetting
Locatie

Capaciteit

Bezetting

Frequentie
treinverkeer

22

Ede/Wageningen

619

100%

21

Culemborg

492

>70
(3 terreinen >75%)

9

Driebergen/Zeist

319

100%

24

Hilversum
Sportpark
Geldermalsen
Veenendaal-De
Klomp
Schothorst

318

>75%

2 IC + 4 SPR
(Utrecht)
2 IC + 2 SPR

292
282

>75%
100%

2 IC

>200

>75%

23
25

2

19
6
14
18

10
8
17
15

16
7

Woerden (gratis
parkeren)
Breukelen
Overvecht
Vleuten
Hollandsche
Rading
Den Dolder

Opmerking

4 IC + 2 SPR

Uitbreiding gepland.
Oriëntatie op Utrecht/Randstad en KAN.

4 SPR

Het vierde nieuw aangelegde terrein wordt slecht gebruikt
(grote loopafstand, ‘afgelegen’, geen incheckpunt, slechts
voor één richting interessant). Mogelijk medegebruik door
kantoren en woningen.
Uitbreiding gepland, invoering betaald parkeren.
Inefficiënt gebruik door slechte inrichting.
Gebruik van de parkeerschijfzone.
Uitbreiding gepland.

2 IC + 4 SPR
(Amersfoort)

Medegebruik door functies in de omgeving (ROC en kantoren). Indien dit leidt tot een gebruik aan beschikbaarheid voor
P+R-reizigers overweegt de gemeente een slagboom te
plaatsen.
Het terrein met betaald parkeren staat grotendeels leeg.

236

>75%

2 IC + 2 SPR

216
92
80

100%
>75%
100%

Uitbreiding gepland, oriëntatie op Utrecht en Amsterdam.
Mogelijk medegebruik door functies in de omgeving.

82

>75%

4 SPR
8 SPR (Utrecht)
2 SPR (Utrecht en
Gouda)
4 SPR

68

>75%

Mogelijk medegebruik door werknemers die parkeerschijfzone ontwijken.

VeenendaalCentrum
Rhenen
Soestdijk

67

>75%

4 SPR (Utrecht), 2
SPR (Amersfoort)
4 SPR (Utrecht)

64
46

100%
>75%

2 SPR
4 SPR (Utrecht)

Soest-Zuid
Maarn
Bunnik

43
43
28

100%
100%
100%

4 SPR (Utrecht)
4 SPR (Utrecht)
4 SPR (Utrecht)

Ede-Wageningen

Medegebruik door woningen, beschikbaarheid vroeg op de
dag mogelijk laag.

Mogelijk medegebruik door functies in de omgeving.

Veenendaal De Klomp
De weergegeven bezettingen gelden voor werkdagen. Van Driebergen-Zeist is bekend dat er op zaterdag ook ruim 300 auto’s
geparkeerd staan in de directe omgeving van het station. Het grootste deel van deze gebruikers bestaat waarschijnlijk uit winkelbezoekers van Utrecht: de frequentie is hoog, de reistijd naar hartje winkelgebied kort en zeer concurrerend zonder zoek- en verkeerstress, parkeertarieven zijn hoog in Utrecht.
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4.2

Bezetting en beschikbaarheid

Diverse P+R-terreinen bij stations hebben een hoge
bezetting. Deze terreinen hebben onderling wel aanzienlijke verschillen in de capaciteit. De ‘succesnummers’ zijn er uit te halen. De totale bezetting van de 25
P+R-terreinen bedroeg 4.017 waarvan 3.298 op de
terreinen met een bezetting van meer dan 75%. Het
effect van één P+R-locatie mag op het eerste gezicht
beperkt lijken. Het effect van het totale netwerk is
echter wel aanzienlijk (twee rijstroken van een autosnelweg indien alle reizigers op één corridor gebundeld
zouden zijn).

Hoge bezetting kritisch
Op de volgende stations (waar geen uitbreiding is gepland) is, in afnemende mate, nu al of bij een beperkte
groei een beschikbaarheidsprobleem te verwachten:
− Amersfoort-Schothorst (2).
− Bunnik (7).
− Culemborg (voor de richting Utrecht) (21).
− Den Dolder (8).
− Hilversum Sportpark (24).
− Hollandsche Rading (10).

De succeslocaties
In hoofdstuk 5 wordt de geanalyseerde gebruikerswaarde vergeleken met de succeslocaties gebaseerd op
de waargenomen bezetting in 2012. De top-3 van de
terreinen met het hoogste gebruik liggen aan spoorlijnen met een frequentie van minimaal 4 keer/uur richting Utrecht. Ede/Wageningen en Driebergen/Zeist
worden bediend door doorgaande Intercitylijnen. De
topper Ede –Wageningen is het enige (nietbinnenstedelijke) station dat door 4 IC’s wordt bediend.
Tevens heeft deze locatie mogelijk ook een oriëntatie
op Arnhem-Nijmegen. Ondanks dat op Veenendaal-De
Klomp slechts 2 (IC-)treinen per uur stoppen is de belangstelling voor deze locatie eveneens groot.
In tabel op de linker pagina zijn de resultaten over het
gebruik weergegeven. In het bijlagerapport zijn alle
onderzoeksgegevens opgenomen.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Maarn.
Overvecht (14).
Rhenen (15).
Soestdijk.
Soest-Zuid (16).
Vathorst (3).
Veenendaal-Centrum. (17)
Vleuten (18).
Woerden (gratis parkeren) (19).

Locatiekeuze uitbreidingen belangrijk
In Culemborg valt op dat het nieuwe terrein (locatie
21d) matig wordt gebruikt: het is slechts voor de richting ’s-Hertogenbosch interessant (qua loopafstand)
terwijl de meeste P+R-reizigers op Utrecht zijn georiënteerd. Overigens een niet onbelangrijk detail: voor het
inchecken voor het reizen in de richting ’sHertogenbosch moet vanaf het nieuwe terrein behoorlijk worden omgelopen. Het nieuwe terrein ligt tevens
wat verscholen. Voor Culemborg had waarschijnlijk een
parkeerdek aan de oostzijde (locatie 21a of 21b) meer
effect gehad. Voor de huidige situatie is in ieder geval
een extra incheckpunt noodzakelijk en is een loopbrug
richting Utrecht een interessante optie.
Medegebruik beperkt beschikbaarheid
Op een aantal locaties is capaciteitswinst te behalen
indien de medegebruikers van het P+R-terrein op een
andere locatie zouden gaan parkeren. Een toegangsregeling met betaald parkeren en een nultarief (of een
dagtarief van € 0,50 – 1,00) voor de treinreiziger is één
van de oplossingsrichtingen. Gedetailleerd onderzoek
naar het gebruikersprofiel, de ‘gebruikersrechten’ en de
alternatieven is dan wel per locatie nodig. Dit vraagstuk
speelt in ieder geval op de volgende locaties: Amersfoort-Schothorst, Culemborg (oostzijde), Overvecht,
Den Dolder, Veenendaal-Centrum, Soestdijk, Soest-Zuid
en Bunnik. Uit een onderzoekje van de gemeente
Amersfoort is bekend dat op het P+R-terrein op een dag
om 09.00 uur 90 treinreizigers en 107 gebruikers van
kantoren en scholen aanwezig waren.

4.3

Fiets of auto?

Loopafstanden

De automobilist is gemakzuchtig. Als hij eenmaal in zijn
auto zit wil hij dicht bij zijn bestemming parkeren. Op
parkeerterreinen wordt dicht bij het perron fout wordt
geparkeerd ondanks dat er verderop nog plaats is. Het
hoeft niet alleen gemakzucht te zijn. Als men krap in de
tijd zit, wil men toch wel graag de trein halen en dan is
300 meter lopen toch al gauw een paar minuten tijdverlies en wie zegt dat er verderop het parkeerterrein
plaats is?

Fietsvandalisme: parkeren
auto (gratis) goedkoper
dan bewaakte fietsenstalling?

Een aandachtspunt is de mate waarin het autogebruik
gefaciliteerd moet worden als de autoreiziger op fietsafstand woont en fietsen qua afstand een alternatief is.
Paradoxaal is dat het beschadigen en stelen van fietsen
gemakkelijker en vaker plaatsvindt dan van auto’s. Voor
een bewaakte fietsenstalling moet worden betaald en
het parkeren van de auto is vrijwel overal gratis. Het is
mogelijk goedkoper om vaste treinreizigers (tijdelijk)
een abonnement voor de bewaakte fietsenstalling aan
te bieden in plaats van het aanleggen en beheren van
extra parkeerplaatsen. Indien betaald parkeren wordt
ingevoerd als reguleringsmiddel, kan dit desgewenst
worden aangevuld met een X-aantal uitrijdkaarten
tegen een aantrekkelijk tarief. Voor de gebruiker blijft
daarmee het gemak van de auto beschikbaar maar zal
wel steeds een afweging plaatsvinden tussen het gebruik van de fiets en de auto (zie ook paragraaf 5.10 en
7.4 over de potentie van het gebruik van de fiets in
verhouding tot het gebruik van de auto).
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Geldermalsen: parkeren in parkeerschijfzone

Er zijn enkele onderzoekersgegevens bekend over te
acceptabele loopafstanden:
− Stienstra (2010): binnenstadbezoekers zijn bereid om
500 m te lopen bij een lange parkeerduur (treinreizigers hebben eveneens een lange parkeerduur).
− Parkline (2011): 66% van ondervraagde autobezitters
geeft aan bereid te zijn langer dan 5 minuten te lopen indien daarmee parkeergeld ( € 1,-/uur) kan
worden bespaard.
− CROW (2003): de acceptabele loopafstanden voor
werknemers bedraagt 200-800 m.
− Q-Park hanteert een maximale loopafstand van 300
m tussen een P+R-voorziening en het station.

− Hilversum Sportpark (24): geen parkeervakken,
rommelig.
− Houten-Castellum (12): slechte looproute vanwege
bouwactiviteiten.

Ook bekend is dat de acceptabele loopafstand toeneemt met de hoogte van de eventueel te besparen
parkeerkosten. De treinreiziger heeft echter wel een
andere context dan een binnenstadbezoeker en wel het
tijdsaspect. De P+R-gebruiker wil zijn trein niet missen
terwijl voor de binnenstadbezoeker het accepteren van
een grotere loopafstand ingegeven is door de besparing
van kosten. Als de loopafstand toeneemt tot boven de
300 m neemt de animo van de gebruiker af. Het voordeel van het gemak van de auto wordt namelijk teniet
gedaan. Het is dan ook maar de vraag of investeringen
in terreinuitbreidingen die leiden tot een grote loopafstand tot extra gebruik zullen leiden.
De stations waarvoor de loopafstand tot de perrons
toeneemt tot boven 300 m zijn.
− Amersfoort locatie BW-laan (1a).
− Amersfoort locatie Piet Mondriaanlaan (1b).
− Ede-Wageningen (22): de achterste parkeerplaatsen
van het nieuwe terrein zijn niet bezet (is er voldoende aanbod of wil men niet te veraf parkeren?)
− Geldermalsen (23): hoge bezetting maar niet volledig
bezet. Er wordt geparkeerd in de dichtbij gelegen
parkeerschijfzone.
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− Culemborg (21): uitbreidingsterrein naar spoor richting Utrecht boven 300 m terwijl directe afstand naar
perron overzijde ongeveer 50 m bedraagt.
− Veenendaal-De Klomp (25): hier zijn veel foutparkeerders, wat in dit geval ook te maken heeft met de
hoge bezetting.

4.4

Betaald of gratis parkeren?

Op drie locaties is betaald parkeren aanwezig: Amersfoort Piet Mondriaanlaan, Amersfoort B.W.-laan en
Woerden (ook op de niet-onderzochte locatie station
Houten). De parkeerterreinen in Amersfoort hebben
een redelijke bezetting. In de directe omgeving is parkeerregulering ingevoerd voor het straatparkeren.
Uitwijkgedrag is niet mogelijk. In Woerden is het P+Rterrein slecht bezet. Uitwijkgedrag naar de omgeving is
mogelijk. Tevens is er een goed bezet terrein aanwezig
waar gratis kan worden geparkeerd. Dit terrein heeft
een loopafstand die ongeveer 200 m langer is. Deze
situatie geeft dat de combinatie betaald parkeren op
P+R-terrein en gratis parkeren in de omgeving niet
werkt: de OV-reiziger blijft weg of staat in de omgeving
gratis geparkeerd. Het tarief in Amersfoort is voor de
treinreiziger maximaal € 5,- en in Woerden € 3,60 per
dag.
Er is nog een belangrijk verschil tussen Woerden en
Amersfoort. De mogelijkheid om met het lokale openbaar vervoer naar het station te komen is in Amersfoort
groter dan in Woerden. In kleinere steden, zonder parkeerregulering in de directe omgeving is betaald P+R
zeer kwetsbaar. Daarom kunnen de volgende principes
worden toegepast:
− Grote stad met goed/redelijk lokaal openbaar vervoer, parkeerregulering in de omgeving van het station: betaald P+R met speciaal tarief voor P+Rreiziger is optie.
− Kleine stad met matig/slecht lokaal openbaar vervoer, geen parkeerregulering in de omgeving van het
station: betaald parkeren voor P+R is geen optie,
eventueel wel toegangsregulering met nultarief bij
gebruik OV-chipkaart.
− Kleine stad met matig/slecht openbaar vervoer, wel
parkeerregulering in de omgeving: betaald parkeren

voor P+R is optie indien het dagtarief laag is voor de
P+R-gebruiker.
Overigens zou de stelling kunnen gelden voor het woonwerkverkeer dat het tarief niet zo’n grote invloed heeft
als de vervoerkosten (inclusief P+R) worden vergoed
door de werkgever. De waarheid van deze stelling is
echter betrekkelijk omdat werknemers toch de neiging
zullen hebben om het financieel voordeel binnen te
halen (als ze gratis kunnen parkeren) en dat geldt des te
meer als de tendens naar het verstrekken van mobiliteitsbudgetten zich voortzet en de reiskostenvergoeding hoger belast gaat worden. Reizigers met andere
motieven dan werken zullen de prijs van het P+Rparkeren afzetten tegen de parkeerkosten die ze anders
op de plaats van bestemming zouden hebben. Maar ook
zij zullen uitwijkgedrag vertonen als gratis parkeren in
de directe omgeving mogelijk is.
De aanbeveling voor Woerden en daar waar soortgelijke situaties kunnen optreden, luidt: Parkeerregulering
in de directe omgeving invoeren of een nultarief op de
P+R-terreinen voor de treingebruiker.

Parkeerterrein Vathorst met kinderdagverblijf op de achtergrond
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4.5

Overige aspecten inrichting

− Nergens is actuele reisinformatie bij het oprijden van
het P+R-terrein aanwezig. Bij kleine terreinen zou dit
weinig toegevoegde waarde hebben, maar bij grote
terreinen met wat grotere loopafstanden wel. Hetzelfde geldt voor de informatie over de actuele beschikbaarheid van parkeerplaatsen.
− De incheckpunten staan niet altijd op de logische en
kortste looproute vanaf het P+R-terrein.
− Alle terreinen hebben verlichting.
− Er zijn geen aanvullende voorzieningen en functies
op de P+R-terreinen aanwezig (zoals toilet, detailhandel of dienstverlening). Een uitzondering hierop
is het kinderdagverblijf op de tijdelijke P+R-locatie
Amersfoort-Vathorst en vlakbij station Soest-Zuid.
De combinatie met een kinderdagverblijf kan tijdwinst opleveren voor de treinreiziger. Tevens worden autokilometers bespaard. Een combinatie met
voorzieningen verhoogt het gevoel van veiligheid.
− Hilversum Sportpark is als terrein slecht ingericht
(verharding). Door het ontbreken van parkeervakken
wordt het terrein niet efficiënt gebruikt.
− De looproute bij Houten-Castellum is vanwege de
bouwactiviteiten nogal onaantrekkelijk en ‘smerig’.

Parkeerterrein Hilversum Sportpark: slechte kwaliteit,
rommelig en inefficiënt gebruik door ontbreken indeling.

4.6

− Treinreizigers die buiten de onderzochte parkeerterreinen parkeren.

Congestievermindering

De treinreizigers op de onderzochte stations dragen bij
aan een vermindering van de intensiteiten op de snelwegen. Uitgaande van de bestemmingsgegevens evenals het
uitgangspunt dat 90% van de P+R-gebruikers in de vroege
ochtendspits rijdt (75% binnen één uur) leidt dit tot de
volgende vermindering op de corridors op de Ring-Utrecht
in de richting van Utrecht:
Indicatie vermindering motorvoertuigen in één spitsuur (ochtendspits) richting Utrecht voor onderzochte stationslocaties (1-25)
Op RING-Utrecht
Invalswegen Utrecht
A2-noord
A2-zuid
A12-west
A12-oost
A27-noord
A27-zuid
A28
Totaal

125
175
125
700
275
200
175
1.775

Opvallend is het grote effect aan de oostzijde (A12-oost).
Dit effect is waarschijnlijk toe te schrijven aan de combinatie van drie hoogfrequent bediende intercitystations en
de sterke eenzijdige oriëntatie op meerdere bestemmingen in de Randstad. De corridor Utrecht-’s-Hertogenbosch
heeft met Culemborg en Geldermalsen ook een hoge
bezetting maar vanuit de richting Breda is er geen P+R van
formaat vanwege het ontbreken van een treinverbinding.

n.v.t.
n.v.t.

4.7

n.v.t.
n.v.t.

Aan de rand van Utrecht zijn thans twee P+Rvoorzieningen beschikbaar: Westraven en Papendorp.

n.v.t.
n.v.t.

P+R stadsrand Utrecht

n.v.t.

De tijdelijke P+R-voorzieningen Veemarkt en Muziektheater (5.565 kaartjes per jaar) zijn inmiddels opgeheven.
In totaal werden jaarlijks de volgende aantallen combikaartjes verkocht:
2008: 70.500
2009: 88.500
2010: 125.400
2011: 146.750

1.200

Het huidige P+R-gebruik geeft naar schatting een reductie
van zo’n 6 à 8% van de inkomende pendel in de ochtendspits naar de centrale stad Utrecht (binnen de Ring)3. Dat
betekent een substantiële bijdrage aan de doorstroming
van de hoofdwegen in de centrale stad en de bereikbaarheid van het centrum.
In de berekeningen zijn niet opgenomen:
− De effecten van stations en OV-haltes buiten het onderzoeksgebied.
− De effecten van de P+R-voorzieningen langs de snelweg
(locaties 27-29). Deze zijn in verband met de geringe
bezetting te verwaarlozen.
3

van de A12. Vanaf P+R Papendorp vertrekt in de spits
iedere 7 minuten een bus. Buiten de spits en op zaterdag
iedere 12 minuten. Op zaterdag en op koopzondagen rijdt
alleen een klein busje. In 2010 werden 5.437 combikaarten verkocht. Op Papendorp zijn toiletten aanwezig. Zowel
Westraven als Papendorp worden voor een groot deel
benut door bedrijven uit de omgeving. Tevens wordt de
voorziening gebruikt door zakelijke gebruikers en bezoekers van evenementen.

Hierbij is het aantal P+R-gebruikers met bestemming Utrecht vergeleken met de inkomende pendel zoals beschreven in de Beleidsmonitor Verkeer van de gemeente Utrecht.

Westraven ligt aan de zuidkant direct aan de afslag van de
A12. Vanaf P+R Westraven vertrekt in de spits iedere
zeven minuten een bus of tram. Buiten de spits en in het
weekend iedere tien minuten. De prijs voor een combikaartje voor maximaal vijf personen bedraagt € 4,50. In
2010 werden 13.345 combikaarten verkocht. De parkeergarages zijn voorzien van toiletten.

In ’s-Hertogenbosch hebben de P+R-terreinen (de Vliert,
Vlijmenseweg, Pettelaarspark) een capaciteit van ruim
1.700 parkeerplaatsen. In 2010 werden 386.801 combikaartjes verkocht (€ 2,- voor maximaal 4 personen). Dit is
een opmerkelijk verschil met de aantallen in Utrecht.
Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de omstandigheid dat Utrecht een veel sterker openbaarvervoernet heeft waarbinnen waarschijnlijk al eerder vanaf
de bestemming gebruik wordt gemaakt van het openbaar
vervoer.
De gemeente Amersfoort heeft geen stadsrand-P+R’s.

Iets verderop tevens vanaf de A12 te bereiken, ligt P+R
Papendorp. P+R Papendorp ligt niet direct aan de afslag
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4.8

P+R aan de snelweg

In het kader van Utrecht Bereikbaar zijn nog drie (tijdelijke) P+R-voorzieningen bij de snelweg in bedrijf: Leusdenzuid (A28), Soesterberg (A28) en Meerkerk (A27). De gedachte bij deze voorzieningen was om autoverkeer direct
vanaf de snelweg (vóór de congestie) over te laten stappen op het openbaar vervoer (het invloedsgebied is eveneens maximaal 15 minuten reistijd per auto). Hiervoor kon
gebruik worden gemaakt van de UB-pluspas. Geconstateerd moet worden dat het gebruik van deze voorzieningen extreem laag is ten opzichte van de treinstations
(gemiddeld aantal geparkeerde auto’s Leusden-zuid 6,
Soesterberg 19 Meerkerk 7, gegevens uit 2011, exclusief
overstap fiets-openbaar vervoer). Dit laat zich verklaren
uit het ontbreken van een aantal kwaliteitsaspecten die
uit de inventarisatie naar voren gekomen zijn:
− Automobilisten stappen over óf dicht bij de herkomst
óf dicht bij de bestemming en niet halverwege een rit.
− Er is geen sprake van een robuust herkenbaar aansluitend OV-systeem. De frequentie, bedieningstijden en
het netwerkbereik zijn beperkt. De bediening per
openbaar vervoer is wel een vast onderdeel van de
dienstregeling en geen tijdelijke voorziening. De lijnen
via de A28 rijden vooral in de spits. Dat geldt niet voor
de A27. Voor het bedienen van de P+R-locaties moet
de bus de snelweg verlaten en dus omrijden, vaak echter zonder dat er klanten staan te wachten.
De locaties Leusden-zuid en Soesterberg liggen in elkaars
invloedsgebied en hebben weinig toegevoegde waarde
ten opzichte van elkaar. Het is ook opvallend te noemen
en een belangrijk leerpunt dat het overstappunt Meerkerk
blijkbaar niet zo functioneert als een P+R bij een treinstation. Het openbaar vervoer per bus zoals dat thans wordt
aangeboden vanaf de P+R-voorzieningen aan de snelweg
heeft blijkbaar voor lange-afstandsverplaatsingen te weinig aantrekkingskracht.
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5 Analyse gebruikerswaarde

5.1

Locaties en gebieden

De gebruikerswaarde, voor het motief werken, is kwantitatief en/of kwalitatief beschreven voor de volgende locaties en netwerken:
− Binnen het netwerk van stations in de regio MiddenNederland (P+R-locaties 1 tot en met 25 onderling).
− Vanuit de stations in regio Midden-Nederland (P+Rlocaties 1 tot en met 25) naar de economische centra
binnen de regio Utrecht.
− Vanuit de stations in regio Midden-Nederland (P+Rlocaties 1 tot en met 25) naar de stations in de Randstad.

De stations in de Randstad die gebruikt zijn voor de analyse van de gebruikerswaarde, zijn:
− Amsterdam Centraal.
− Amsterdam-Zuid.
− Amsterdam Sloterdijk.
− Schiphol.
− Den Haag Centraal.
− Rotterdam Alexander.
− Rotterdam Centraal.

De P+R-voorzieningen aan de stadsrand van Utrecht en
Amersfoort worden behandeld in paragraaf 7.1 in verband
met de sterke samenhang met de netwerkopbouw en
daarbij te maken keuzes. De groeimogelijkheden zijn beschreven in de hoofdstukken 6 en 7.

De economische centra in de regio Utrecht, die gebruikt
zijn voor de analyse van de gebruikerswaarde, zijn dezelfde als die worden onderscheiden voor ‘VERDER en Beter
Benutten’:
1. Utrecht binnenstad (Neude).
2. Utrecht Rijnsweerd (Archimedeslaan).
3. Utrecht De Uithof (Heidelberglaan).
4. Utrecht Lage Weide (Kernweg).
5. Utrecht Lage Weide (Hyperonenweg).
6. Utrecht, Papendorp (Orteliuslaan).
7. Utrecht, Kanaleneiland (Hollantlaan).
8. Nieuwegein centrum (Markt).
9. Nieuwegein Plettenburg (Amperebaan).
10. Amersfoort-Centrum (Stadhuisplein).
11. Amersfoort Noord (Computerweg).
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5.2

Indicator gebruikerswaarde (werken)

De gebruikerswaarde van een P+R-voorziening wordt
beïnvloed door drie gegevens:
− Het aantal inwoners (I) binnen het invloedsgebied van
het herkomststation.
− Het aantal arbeidsplaatsen (A) binnen het invloedsgebied van de bestemmingsstations.
− De verhouding tussen de reistijd per openbaar vervoeren per auto (R).
Voor ieder P+R-station is de gebruikerswaarde bepaald.
Deze waarde is de som van een productformule van het
aantal inwoners (I) en arbeidsplaatsen (A) voor de relaties
waarvoor geldt dat de reistijdverhouding (R) kleiner dan
1.1, 1.3 of 1,5 is. Met de gebruikerswaarde kan een onderlinge rangorde worden vastgesteld voor de verschillende
P+R-locaties in een netwerk. Daarnaast spelen nog allerlei
andere factoren een rol die het werkelijke gebruik beïnvloeden zoals: de reisafstand, de arbeidsmarktoriëntatie,
de prijs van het openbaar vervoer, het mobiliteitsmanagement, het parkeren op de bestemmingslocatie, de
houding van de reiziger ten opzichte van het openbaar
vervoer. Maar met inzicht in de kwantitatieve rangorde
wordt het gemakkelijk om te bepalen waar het beste in
kan worden geïnvesteerd.
De gebruikerswaarde is berekend voor de relaties met de
stations in de regio Utrecht, de economische centra in de
regio Utrecht en de Randstadcentra. De gebruikerswaarde
voor andere bestemmingen van de P+R-locaties (treinstations) is niet in deze analyse opgenomen. De methodiek is
verder toegelicht in het bijlagenrapport (paragraaf 4.1).

Isochronen Veenendaal-Centrum, Veendendaal De Klomp, Ede-Wageningen en Rhenen: invloedgebieden auto < 15 minuten, fiets en
lopen < 10 minuten.

5.3

Bestemming stations regio Utrecht

De berekening van de gebruikerswaarden van de verschillende stations in het Netwerk Midden-Nederland naar de
stations in de regio Utrecht levert de volgende conclusies
op (zie bijlagenrapport paragraaf 4.2):

Doorstroming RING-Utrecht matig/slecht
De stations Ede-Wageningen, Hilversum Sportpark, Breukelen en Woerden hebben de hoogste gebruikerswaarde
in de situatie waarin de doorstroming op de RING-Utrecht
nog niet is verbeterd.
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Doorstroming RING-Utrecht verbeterd
Nadat de capaciteit van de Ring Utrecht is verbeterd
neemt het aantal stations met een sterk concurrerende
reistijd af (de totale waarde van de gebruikerswaarde
neemt met ongeveer 75% af). De belangrijkste P+Rstations zijn dan: Breukelen, Ede-Wageningen, Den Dolder en Geldermalsen. Drie van de deze vier stations liggen
aan de rand van de regio Midden-Nederland. Breukelen
en Ede-Wageningen behouden in de toekomst hun absolute positie hoewel de gebruikerswaarde wel af kan nemen ten gevolge van het verbeteren van de reistijd per
auto.

5.4

Bestemming economische centra

De berekening van de gebruikerswaarden naar de economische centra levert de volgende conclusies op (zie bijlagenrapport paragraaf 4.3):
Doorstroming RING-Utrecht matig/slecht
De stations Veenendaal-De Klomp en Ede-Wageningen,
hebben de hoogste gebruikerswaarde in de situatie waarin de doorstroming op de RING-Utrecht nog niet is verbeterd en dat geldt.
Doorstroming RING-Utrecht verbeterd
Na de werkzaamheden Ring Utrecht neemt het aantal
stations met een sterk concurrerende reistijd af (de totale
gebruikerswaarde neemt met ongeveer 75% af). De belangrijkste P+R-stations zijn dan: Woerden, Maarssen en
Breukelen. De concurrentiepositie van Veenendaal-De
Klomp en Ede-Wageningen neemt af voor de verplaatsingen naar de economische centra als de doorstroming op
de Ring Utrecht sterk verbetert.
De totale gebruikerswaarde voor de verplaatsingen naar
de economische centra is aanzienlijk groter dan voor de

verplaatsingen naar de stations regio Utrecht. Het gaat om
een factor 6 tot 10. Het spreekt voor zich dat op de verplaatsingen naar de economische centra de grootste winst
te behalen is en dan in het bijzonder naar de economische
centra die thans een onvoldoende concurrentiepositie
hebben (reistijd openbaar vervoer ten opzichte van reistijd auto).

vervoer voor de (langere) verplaatsingen naar de Randstadstations. Het goed gebruikte station Driebergen-Zeist
is vooral concurrerend voor verplaatsingen naar de
Randstad. Bij een toename van de reistijd wordt het
openbaar vervoer concurrerender. Dat betekent dat op
regionaal ook andere factoren bij moeten dragen aan het
pushen van het openbaar vervoer zoals mobiliteitsmanagement, prijsstrategie, gemak en service.

Mogelijke invloed mobiliteitsmanagement, parkeerbeleid

5.6
Als er op alle economische centra een vorm van mobiliteitsmanagement en parkeerbeleid zou zijn ingevoerd
neemt de concurrentiepositie van het openbaar vervoer
toe. De grootste toename van P+R-reizigers is dan te verwachten op de volgende stations: Baarn, AmersfoortSchothorst, Amersfoort Centraal en AmersfoortVathorst.

5.5

Bestemming Randstadcentra

Ongeveer 17 stations in het Netwerk Midden-Nederland
hebben een concurrerende reistijd naar de grote stations
in de Randstad (zie bijlagenrapport paragraaf 4.4). Na het
verbeteren van de doorstroming op de RING-Utrecht daalt
dit aantal naar ongeveer 6: Amersfoort Centraal, Baarn,
Maarssen, Culemborg, Ede-Wageningen en VeenendaalDe Klomp.
Indien rekening wordt gehouden met de omvang van het
invloedsgebied (inwoners) op de herkomstlocatie dan zijn
de volgende stations (voorlopig) de belangrijkste: Amersfoort Centraal, Amersfoort-Schothorst, Baarn, Driebergen-Zeist, Veenendaal-De Klomp.
Opvallend is dat de concurrentiepositie van het openbaar vervoer voor de verplaatsingen binnen de regio
slechter is dan de concurrentiepositie van het openbaar

Verbetering openbaar vervoer

Effect sterk concurrerend openbaar vervoer
Er is beoordeeld welke stations de hoogste gebruikerswaarde hebben indien alle OV-verbindingen concurrerend
zouden zijn met de auto (na de verbetering van de RINGUtrecht, zie bijlagenrapport paragraaf 4.5). De belangrijkste stations worden dan (voor alle bestemmingen in de
regio Utrecht en de economische centra): Veenendaal –
De Klomp, Ede-Wageningen, Driebergen-Zeist, Hollandsche Rading en Baarn. Op deze stations wordt ook de
meeste winst geboekt. Dit geldt primair voor de relatie
met Utrecht-Centrum. Vanuit Veenendaal – De Klomp,
Ede-Wageningen en Driebergen-Zeist zijn de reistijdverbeteringen niet of nauwelijks nog mogelijk bovenop de geplande verbeteringen. Voor Hilversum Sportpark en
Baarn zijn wel mogelijkheden aanwezig.
Regionale railverbindingen, tramlijnen
Na Utrecht-Centrum is de grootste winst te behalen op de
relaties met De Uithof, Papendorp, Nieuwegein-centrum
en Nieuwegein-Plettenburg. Hiervoor zijn dan wel rechtstreekse hoogfrequente snelle (rail)verbindingen nodig.
Uit de OV-ambities volgens de OV-visie van het BRU zullen
de volgende verbindingen bijdragen aan een versterking
van enkele hiervoor genoemde relaties:
− Tramlijn Utrecht Centraal - De Uithof (inclusief het
nieuwe station Vaartsche Rijn) verhoogt de gebrui-
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kerswaarde van station Driebergen-Zeist. Voor de stations Veenendaal-De Klomp en Ede-Wageningen is de
tramlijn eveneens een versterking als er treinen vanuit
Veenendaal-De Klomp en Ede-Wageningen stoppen op
het nieuwe station Vaartsche Rijn. Dat vermindert echter de concurrentiepositie van reizigers die naar
Utrecht Centraal en verder moeten. Een splitsing van
Sprinters en Intercitytreinen is dan gewenst. Voor de
reizigers vanuit Hilversum Sportpark is een naadloze
overstap op de tram essentieel.
− Tramlijn Utrecht Centraal - Papendorp - Leidsche Rijn:
Deze verbinding heeft toegevoegde waarde voor de
hiervoor vijf genoemde stations indien er een snelle
naadloze overstap mogelijk is van trein op tram.
− De tangent Bilthoven - De Uithof - Nieuwegein heeft
toegevoegde waarde indien deze verknoopt wordt met
de verbinding Ede-Wageningen – Utrecht Centraal en
tevens het bedrijventerrein Plettenburg bedient. De
ontwikkeling van deze lijn is overigens niet los te zien
van een eventuele nieuwe spoorlijn Utrecht – Breda.
De ligging van nieuwe stations op deze lijn is sterk bepalend voor de verdere opbouw van het netwerk
openbaar vervoer.
Spoorverbinding Breda - Utrecht - Almere
Op het niveau van het netwerk van Midden-Nederland, de
economische centra en de Randstadstations zijn vooral de
nieuwe voorzieningen in het spoorwegnetwerk van belang. De automobilist verruilt zijn auto niet voor een bus
die gebruik maakt van dezelfde snelweg. Hij is daartoe wel
bereid voor het laatste lastige stukje van de reis in de stad
en om daar tevens parkeerkosten uit te sparen.
Een spoorwegverbinding Utrecht – Breda zal meer automobilisten, die gebruik maken van de A27, verleiden om
de trein te nemen. In de huidige situatie zijn alleen Breda
en Tilburg potentiële overstappunten maar gezien de
binnenstedelijke ligging niet echt aantrekkelijk. En het

psychologische effect van het omrijden (met de trein ) via
’s-Hertogenbosch werkt uiteraard sterk in het nadeel van
het maken van de overstap naar de trein. En zoals al eerder gezegd laat de automobilist de auto niet staan voor
een overstap op een bus (zie paragraaf 5.8). Maar daarmee blijft wel een fors potentieel gebied liggen wat betreft het OV-gebruik inclusief P+R. Het kan hier toch gaan
(vergelijking A12-oost: 700 en A27-zuid+A2- zuid: 375) om
enkele honderden auto’s in de spitsuren richting Utrecht.
In het geval er een spoorlijn komt, zijn transferpunten als
Oosterhout, Raamsdonksveer/Geertruidenberg en Gorinchem het meest interessant. Zolang er geen spoorlijn is,
blijft het behelpen. Alleen een bus als ware het een treinverbinding heeft dan enige kans. Dat betekent: hoog
frequent, (nagenoeg) volledig op vrije baan, sterk concurrerende reistijd en te presenteren als onderdeel van
het treinnetwerk (trein op rubberwielen).
Nieuwe stations
In de OV-ambities is het nieuwe station Lage Weide als
het meest kansrijk aangemerkt. Een dergelijk station heeft
ook vanuit P+R bezien de toegevoegde waarde daar het
een nieuwe railontsluiting biedt voor een groot werkgelegenheidsgebied. Dit gebied wordt vanuit het treinnetwerk
beter ontsloten. Ook station Vaartsche Rijn (in aanbouw)
in combinatie met de tramlijn naar De Uithof versterkt de
bereikbaarheid van De Uithof.

5.7

Verbetering doorstroming autoverkeer

Als de doorstroming van het autoverkeer wordt verbeterd
neemt de concurrentiepositie van het openbaar af. Dat zal
voor verschillende gebruikersgroepen van het openbaar
vervoer anders uitpakken:
− Captives in het openbaar vervoer zullen het openbaar
vervoer niet verlaten. Dat geldt ook voor incidentele

gelegenheidsgebruikers en OV-adapts die kiezen voor
het gemakt en het vermijden van de filestress.
− Keuzereizigers die de file mijden zullen gaan overstappen naar de auto tenzij de parkeermogelijkheden op de
bestemming beperkt zijn dan wel het autogebruik een
groot financieel nadeel oplevert.
− Het werven van nieuwe klanten wordt moeilijker. Andere maatregelen zoals mobiliteitsmanagement, financieel voordeel en parkeerbeleid zullen doorslaggevender worden.
Het simpel meten van de effecten op basis van de wijziging in de bezetting van een parkeerterrein is niet mogelijk. Er zijn te veel factoren die over een langere tijd effect
sorteren om het effect van de filereductie te reduceren.
Wel is het mogelijk om met interviews en enquêtes vóór
en na de verbeterde doorstroming het gedrag van dezelfde personen te analyseren.

5.8

P+R aan de snelweg

De P+R-voorzieningen aan de snelweg (Leusden-zuid,
Soesterberg, Meerkerk) trekken weinig gebruikers. De
kwaliteit van het aanwezige openbaar vervoer is onvoldoende concurrerend wat betreft het netwerkbereik, de
beschikbaarheid, de frequentie, flexibiliteit (terugreis) en
het comfort (zitruimte, rijcomfort, Wi-Fi). Busverbindingen
zijn niet aantrekkelijk genoeg voor automobilist om halverwege een reis over te stappen en hun eigen auto te
laten staan voor een collectief voertuig dat over dezelfde
weg rijdt. Mogelijk ontbreekt het ook aan vertrouwen in
de veiligheid (afgelegen locaties). Het laatste stukje file
wordt voor lief genomen. De kans is groot dat de echte
keuzereizigers op de corridor A28 al wel eerder ergens de
trein genomen hebben. Het bedieningsgebied binnen een
reistijdisochroon van 15 minuten van Soesterberg en
Leusden –zuid valt namelijk voor een groot gedeelte bin-
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nen de invloedsgebieden van de treinstations in Amersfoort (3), Nijkerk en Putten. Nog los van de onvoldoende
kwaliteit van het openbaar vervoer bedienen de P+R’s aan
de A28 geen extra invloedsgebieden.
Dit laatste geldt niet voor de locatie Meerkerk omdat het
treinalternatief daar niet aanwezig is. Maar blijkbaar komt
hier sterk naar voren dat een beperkte bediening met de
bus (over dezelfde route als van de auto zelf) onvoldoende
meerwaarde biedt.
Voor de P+R-voorzieningen aan de snelweg kan worden
geconcludeerd dat deze voorzieningen met het huidige
aanbod niet voldoen aan de gebruikerswensen. Met beperkt aanvullend busvervoer gaat dit ook niet lukken. Het
is een voorwaarde dat een P+R-locatie aan de snelweg als
een volwaardig OV-knooppunt functioneert met een groot
netwerkbereik en een hoge gebruikerswaarde. Een analyse van de gebruikerswaarde vooraf kan een indicatie geven over de mate waarin een dergelijk voorziening kansrijk is.
De locaties kunnen mogelijk wel een betekenis hebben
voor grote evenementen in de stad Utrecht, indien vooraf
aannemelijk en duidelijk is dat de bereikbaarheid en het
parkeren problematisch wordt. Er zijn dan wel rechtstreekse (goedkope) verbindingen nodig tot aan de voordeur van het evenement en de terugreis dient gegarandeerd te worden (zie paragraaf 7.8). De potentiële gebruikers zullen hier echter wel rechtstreeks over geïnformeerd
moeten worden. Maar ook voor deze toepassing blijft de
kans bestaan dat de echte keuzereiziger voor een treinstation zal kiezen, dat het beste past bij zijn herkomst en
bestemming. Ook de keuze voor een P+R aan de standsrand wordt waarschijnlijk hoger gewaardeerd dan een
overstap die zowel ver van de bestemming als de herkomst ligt.

5.9

P+R aan de stadsrand

Amersfoort beschikt thans niet over P+R-voorzieningen
aan de stadsrand. In de gemeente Utrecht zijn wel P+Rvoorzieningen aan de stadsrand aanwezig. Deze voorzieningen zijn vooral bedoeld voor het bereiken van het
stadscentrum (winkelen en evenementen). Het laatste
stukje van de reis wordt met het openbaar vervoer afgelegd. Daarmee wordt vertraging en ongemak in het stadsverkeer vermeden en wordt bespaard op de parkeerkosten. De gemeente Utrecht heeft een aantal uitbreidingslocaties voor de toekomst in beeld. Voor de (potentiële)
stadsrand-P+R’s is het aantal inwoners binnen 15 minuten
reistijd auto met elkaar vergeleken. Hierin komen overlappen voor.
Invloedsgebied inwoners (potentiële) stadsrand-P+R’s Utrecht
Locatie
Westraven
Papendorp
De Uithof
Blauwkapel
Leidsche Rijn

Aantal inwoners binnen
invloedsgebied
216.400
160.106
112.960
61.846
38.667

Het aantal inwoners is niet alleen bepalend voor het gebruik van een P+R aan de stadsrand. Beïnvloedende factoren zijn tevens:
− De kwaliteit van het regionale openbaar vervoer. Als de
kwaliteit toeneemt op de regionale verbindingen
neemt mogelijk de behoefte aan een stadsrand-P+R af.
− De kwaliteit van het openbaar vervoer vanaf de stadsrand. Westraven is thans de enige locatie met railvervoer (tram). In de toekomst geldt dit ook voor Leidsche
Rijn (trein), De Uithof (tram) en Papendorp (tram). Deze drie locaties maken in de toekomst deel uit van het
regionale openbaarvervoernetwerk. Dat geldt niet voor
Blauwkapel. Aan de zuidzijde van de regio ontbreekt
een (regionaal) spoorwegnetwerk. Weliswaar rijden er

trams naar Nieuwegein en IJsselstein, maar de reistijd
vanaf de eindpunten naar Utrecht is niet concurrerend
met de auto.
− De ligging van P+R-voorziening: Westraven en De Uithof liggen direct aan de afrit van een autosnelweg.
Voor P+R Hooggelegen zijn afspraken gemaakt tussen
Rijkswaterstaat en de gemeente Utrecht over een directe toegang vanaf de A2 naar de P+R-voorziening. De
gemeente Utrecht heeft echter afgezien van de ontwikkeling van deze P+R-voorzieningen. Papendorp,
Blauwkapel en Leidsche Rijn liggen niet direct bij de afslag van een autosnelweg.
− Het netwerkbereik van de stadsrand-P+R: het type en
de omvang van de bestemmingen en functies die
rechtstreeks met het openbaar vervoer bereikbaar zijn.
− De mate waarin de bewoners van de regio kunnen/willen uitwijken naar concurrerende winkelcentra.
Indien rekening wordt gehouden met de overlap in de
invloedsgebieden is de volgorde in gebruikerswaarde, op
basis van het herkomstgebied, als volgt:
1. Westraven
2. De Uithof
3. Leidsche Rijn
4. Papendorp
5. Blauwkapel
Het netwerkbereik (directe OV-verbindingen) van deze
locaties is tevens van invloed op de gebruikerswaarde.
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5.10 Fiets of auto?
De verschillende P+R-locaties hebben verschillende invloedsgebieden voor de auto- en de fietsgebruikers. In de
volgende tabel is de verhouding aangegeven tussen het
bereik met de fiets (< 2 km) en het bereik met de auto
(< 15 minuten, zonder onderlinge overlap en buiten het
fietsgebied).
Treinstations naar verhouding inwoners fietsgebied/autogebied
Houten
Houten-Castellum
Overvecht
Vleuten
Culemborg
Amersfoort centraal
Veenendaal-Centrum
Maarssen
Soest-Zuid
Amersfoort-Schothorst
Den Dolder
Woerden
Leidsche Rijn Centrum
Geldermalsen
Amersfoort-Vathorst
Bilthoven
Breukelen
Rhenen
Bunnik
Hilversum Sportpark
Baarn
Ede-Wageningen
Barneveld-noord
Driebergen-Zeist
Hollandsche Rading
Veenendaal-De Klomp

1,00
1,00
1,00
0,68
0,65
0,63
0,63
0,57
0,53
0,51
0,46
0,45
0,45
0,44
0,40
0,38
0,33
0,33
0,30
0,28
0,25
0,23
0,19
0,14
0,13
0,10

− Voor de locaties Houten tot en met VeenendaalCentrum (zie tabel) zou het accent vooral kunnen liggen op het faciliteren en aantrekkelijk maken van het
fietsgebruik. Let wel dat thans het stallen van de fiets
qua prijsperceptie voor de gebruiker duurder is dan het
parkeren van een auto (gratis) en dat het ruimtebeslag
en de kosten voor een autoparkeerplaats maatschappelijk waarschijnlijk hoger liggen dan voor het bewaken
van of toezien op een fiets. Dit is aanleiding om goed
na te denken over de strategie voor het werven van extra OV-reizigers en over de prijs- en kwaliteitsverhouding tussen het stallen van een fiets en het parkeren
van een auto. In een aantal gevallen zal het efficiënter
zijn om meer te investeren in aantrekkelijke fietsenstallingen. Door het fietsgebruik te stimuleren neemt de
plaatsgarantie voor de autogebruiker (buiten fietsafstand) toe zonder dat er parkeerplaatsen bij gebouwd
hoeven te worden. Voor de fietslocaties wordt aanbevolen om de service en het kwaliteitsniveau van station
Houten aan te bieden.
− De locaties Maarssen tot en met Amersfoort-Vathorst
hebben een meer gemengd profiel (auto en fiets).
− De locaties Bilthoven tot en met Veenendaal-De Klomp
hebben een autoprofiel. Er zijn weinig inwoners binnen
het invloedsgebied van de fiets.
Deze gegevens zijn van belang voor:
− De prijsstrategie voor het parkeren van een auto en het
stallen van een fiets.
− Het bevorderen van het fietsgebruik als voortransport
in plaats van de auto.
− Het maken van investeringskeuzes en de opbouw van
het P+R-netwerk.
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Ideaal profiel P+R
Op basis van de literatuur en de consultatie ziet het ‘ideale profiel’ voor een P+R-reis er als volgt uit:
− Veiligheid op de P+R-locatie is gegarandeerd (persoon en voertuig).
− De P+R-locatie is niet gelegen in de binnenstedelijke omgeving en is zonder noemenswaardige vertragingen te bereiken.
− Er zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar (plaatsgarantie).
− De loopafstand (< 300 m) is kort en de looproutes naar perrons in beide rijrichtingen zijn comfortabel (verharding,
verlichting, droog).
− Er is actuele reisinformatie bij het oprijden van het parkeerterrein en op de looproute.
− Er zijn incheckpunten op de looproute naar het perron.
− Het parkeren is gratis of er is een speciaal reizigerstarief.
− Er zijn functies in de directe omgeving met als voordeel: veiligheid en levendigheid, tijdsbesparing (kinderdagverblijf, supermarkt, dienstverlening en service), ontmoetings- en werkplekken (bijvoorbeeld MobiBus4), extra financiele dekking.
− Er is hoogfrequent openbaar vervoer (trein minimaal 4, bus minimaal 5 per uur) met een hoog netwerkbereik en
gedurende de gehele dag (terugreisgarantie).
− De P+R-voorziening ligt langs sterke assen van openbaar vervoer die een structureel onderdeel zijn en blijven van
het openbaarvervoernetwerk.
− De reistijd per openbaar vervoer is concurrerend ten opzichte van de auto (congestiegevoelig route voor het autoverkeer.
− De bestemming ligt op loopafstand van de aankomsthalte en is zonder overstappen te bereiken.
− Op de bestemmingslocatie is beperkte parkeergelegenheid en/of betaald parkeren.
− De kosten die de reiziger afrekent voor het gebruik van het openbaar vervoer (inclusief parkeren) zijn lager dan de
variabele kosten voor autogebruik (geldt ook bij samen reizen).

4

De MobiBus is het nieuwe mobiele servicepunt voor P+R terreinen en carpool locaties. Door een gelede streekbus (18 meter.) om te bouwen
tot een mobiel servicepunt kunnen P+R terreinen en carpool locaties worden gefaciliteerd en door menselijke aanwezigheid ontstaat er sociale
controle en veiligheid op de terreinen.
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6 Verbetermogelijkheden P+R treinstations

6.1

Inrichting P+R stations verbeteren

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende ‘zwakke punten’
op verschillende locaties geconstateerd:
1. Slechte indeling parkeerterrein: Hilversum Sportpark.
2. Incheckpunt niet op looproute: Culemborg (terrein
19d).
3. Slechte looproute: Houten-Castellum.
4. Rommelige inrichting en beleving in verband met werkzaamheden: Bilthoven.
Aanbevolen wordt om de knelpunten 1,2. en 3 op te lossen. Locatie 4 wordt opgelost wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

6.2

Loopafstanden verkleinen

Op de volgende P+R-terreinen is sprake van een grote
loopafstand (>300 m): Amersfoort (zijde Piet Mondriaanlaan), Houten-Castellum, Woerden (gratis parkeren), Ede
Wageningen, Geldermalsen, Veenendaal-De Klomp.
Uitbreidingen boven 300 m naar het opstappunt voor het
openbaar vervoer leiden tot foutparkeren, uitwijkgedrag
en maken de P+R-voorziening minder aantrekkelijk voor
de (potentiële) gebruiker. De kans is bovendien aanwezig
dat de parkeerplaatsen met een loopafstand van meer
dan 300 m leeg blijven staan.

Aanbevolen wordt het volgende:
1. In de toekomst niet zonder meer uitbreiden boven
loopafstanden van 300 m.
2. De loopafstand op de locaties met de hoogste gebruikerswaarde, indien mogelijk, verkorten: Woerden (gratis parkeren), Ede Wageningen, Geldermalsen, Veenendaal-De Klomp. Voor Woerden is een integrale oplossing nodig wat betreft het prijsregime en een eventuele parkeerregulering. Vanwege de matige kwaliteit
van het lokale openbaar vervoer en het gemengde profiel (auto/fiets) gaat de voorkeur uit naar gratis parkeren voor treinreizigers. Daarom wordt overlast en de
noodzaak tot parkeerregulering vermeden. Voor een
dergelijke aanpak is overeenstemming nodig tussen NS
en de gemeente Woerden.
3. Daar waar een loopafstand van meer dan 300 m onvermijdelijk is, de volgende maatregelen nemen:
− Het parkeerterrein voorzien van een VOL/VRIJsignalering (bij een bezetting > 80%).
− Aanleggen, waar mogelijk, van extra toegangen tot
de perrons.
− Aanbieden van dynamische informatie over de
eerstvolgende vertrekkende treinen (zichtbaar
voor de automobilist en de voetganger die de
grootste afstand vanaf het parkeerterrein moet
overbruggen).

Deze verbeteringen kunnen worden uitgevoerd op de
volgende locaties: Ede Wageningen, Geldermalsen,
Veenendaal-De Klomp
4. Bij uitbreidingen rekening houden met de verdeling van
de vervoerstromen. Uitbreidingen moeten georiënteerd zijn op de zwaarste vervoerstromen. Alvorens tot
uitbreiding over te gaan is inzicht nodig in de verdeling
van de P+R-reizigers over de perrons.

6.3

Beschikbaarheid garanderen

In paragraaf 4.2 zijn de parkeerterreinen aangegeven met
een hoge bezetting. Voor deze terreinen is uitbreiding te
overwegen tot een maximum van 300 m loopafstand.
Alvorens tot uitbreiding over te gaan wordt aanbevolen
om te beoordelen of de beschikbare capaciteit beter kan
worden benut.
Betere benutting mogelijk?
Alvorens tot uitbreiding over te gaan wordt aanbevolen
om de gebruikersmotieven in beeld te brengen en te
bepalen of benutten door het invoeren van een reguleringsvorm de voorkeur verdient boven het uitbreiden van
het aantal parkeerplaatsen. Medegebruik door omliggende functies speelt mogelijk een rol op de volgende locaties: Amersfoort-Schothorst, Bunnik, Culemborg, Den
Dolder, Overvecht, Veenendaal-Centrum, Soestdijk en
Soest-zuid
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Benutten door meer fietsgebruik?
Vooral voor de ‘fietslocaties’ is het nuttig om in beeld te
brengen in welke mate de parkeercapaciteit wordt benut
door treinreizigers die minder dan 2 km van het station
wonen. Indien dit meer dan 10% is kan een nadere afweging worden gemaakt tussen het uitbreiden met parkeerplaatsen of het gratis aanbieden van bewaakte stallingsruimte. De beoordeling kan plaatsvinden op de aspecten:
ruimtebeslag, grondwaarde voor andere functies en investerings- en beheerskosten.
Het gaat om de volgende locaties: Culemborg, Geldermalsen, Amersfoort-Schothorst, Woerden, Overvecht, Vleuten, Veenendaal-Centrum, Soest-Zuid, Den Dolder.
Benutten door betaald parkeren
Parkeerregulering in de vorm van betaald parkeren is een
goed middel om de P+R-gebruiker een hoge plaatsgarantie
te bieden en om het P+R-terrein vrij te houden van andere
gebruikers. In Amersfoort en Utrecht is betaald parkeren
vanzelfsprekend vanwege de parkeerregulering in de
directe omgeving en het hoge fiets- en OV-bereik. Op
andere locaties heeft betaald parkeren echter een negatief effect op het gebruik en leidt tot uitwijkgedrag. Dit
komt duidelijk naar voren bij de P+R-voorziening in Woerden. Het terrein met betaald parkeren, dat dicht bij het
perron ligt, staat nagenoeg leeg terwijl verderop het gratis
parkeerterrein hoog bezet is.
Het invoeren van betaald parkeren is een optie in de volgende situaties:
1. De bezetting bedraagt meer dan 85% en meer dan 10%
van de parkeercapaciteit wordt in beslag genomen
door niet-treinreizigers en/of treinreizigers die binnen
een afstand van 2 km tot het station wonen en niet te
verleiden zijn tot het fietsen door het aanbieden van
gratis bewaakte stallingsruimte.

2. In de directe omgeving is al parkeerregulering aanwezig
(uitwijkgedrag is niet mogelijk) of zijn er al voldoende
aanleidingen om daar parkeerregulering in te voeren.

aanbevolen. Zelfs bij dat tarief kan vraaguitval optreden tenzij deze kosten vergoed worden door de werkgever of gebruik op basis van een netwerkaart mogelijk
is. Het volgende wordt aanbevolen:
1. Betaald parkeren in te voeren als dat grote winst
oplevert voor de plaatsgarantie en dit niet tot uitwijkgedrag kan leiden.
2. Het dagtarief af te stellen op de verhouding tussen
auto- en fietspotentie. Op locaties met veel inwoners binnen fietsafstand dient het bewaakt stallen
van een fiets goedkoper te zijn dat het parkeren
van een auto.
3. De kosten van een maandabonnement in de bewaakte fietsenstalling liggen lager dan de maandelijkse kosten voor het P+R-gebruik. Gebruikers van
een maandabonnement fietsenstalling krijgen
desgewenst de mogelijkheid om tegen een geringe
bijbetaling 4 of 8 maal per maand gebruik te maken van de P+R-voorziening.

Voor de tarieven (buiten Utrecht CS en Amersfoort Centraal) moet rekening worden gehouden met de concurrentiepositie ten opzichte van het autogebruik voor de gehele
verplaatsing(mag niet te duur) en het bevorderen van het
fietsgebruik:
− Voor het parkeren door OV-gebruikers is een gereduceerd dagtarief van toepassing (kan ook € 0,- zijn).
− Het tarief voor het bewaakt stallen van een fiets op de
fietslocaties is lager dan voor het parkeren van een auto (zie tabel paragraaf 5.10, stations met een waarde
> 0,4). Dit betekent dat als voor het parkeren van een
auto een tarief geldt van (nagenoeg) € 0,- het bewaakt
stallen van een fiets eveneens gratis moet zijn.
Bij het invoeren van betaald parkeren dient rekening te
worden gehouden met het voorkomen van uitwijkgedrag
naar de directe omgeving. Dat is mogelijk indien ook daar
een vorm van parkeerregulering wordt of is ingevoerd.
Het draagvlak bij bewoners is hier meestal niet groot voor
als er kosten voor de parkeerregulering aan de bewoners
in rekening worden gebracht.
Aanbevolen wordt om betaald parkeren uitsluitend in te
voeren indien:
− Dit nodig is om de plaatsgarantie te kunnen garanderen
door andere parkeerders te weren.
− Uitwijkgedrag naar de omgeving niet mogelijk is (parkeerregulering) en/of er een speciaal uitrijdtarief geldt
voor de OV-gebruikers. De combinatie met de OVchipkaart (proef Rotterdam) ligt dan voor de hand. Het
tarief buiten het binnenstedelijk gebied zal laag moeten zijn. Immers de kracht van de P+R-locaties buiten
de binnensteden ligt in de gemakkelijke bereikbaarheid
en de lage kosten. De reiziger zal het liefst gratis parkeren. Een tarief van € 2,- per dag wordt als maximum

6.4

Veiligheid en voorzieningen

Met uitzondering van de locaties waar betaald parkeren is
ingevoerd is er geen vorm van toezicht of bewaking. Wel
zijn alle P+R-terreinen verlicht. Het is te overwegen om de
stations met de grootste gebruikerswaarde te voorzien
van camerabewaking of regelmatig toezicht. Overigens
zijn de werkelijke cijfers over vandalisme en diefstal daarvoor tevens een belangrijke indicator. Deze zijn niet in
deze analyse betrokken. Daar waar vandalisme of diefstal
toeneemt, is het zaak dat het toezicht verscherpt wordt en
dit tevens wordt gecommuniceerd naar de gebruikers.
Voorzieningen en functies hebben een sterke toegevoegde waarde omdat dit gemak en tijdwinst oplevert voor de
reiziger en tevens zorgt voor extra veiligheid. Dit geldt
vooral voor functies zoals kinderdagverblijven, supermark-
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ten in combinatie met dienstverlening en autogerelateerde dienstverlening. Alleen het P+R-terrein Vathorst is
(tijdelijk) voorzien van een kinderdagverblijf. De meeste
stations beschikken wel over een kiosk bij het perron maar
deze heeft voornamelijk toegevoegde waarde voor het
maken van de reis.
Per gemeente kan met de aanbieders van kinderdagverblijven in beeld worden gebracht of er uitbreidings- en of
verplaatsingsplannen zijn en of de stationslocaties daarvoor in aanmerking kunnen komen. Dit geldt ook voor
supermarkten vooral als er sprake is van een herontwikkeling van de stationslocatie. Het spreekt voor zich dat dit
vooral interessant is voor de stations met de grootste
gebruikerswaarde. Ten slotte is de Mobibus een interessante ontwikkeling. De Mobibus biedt horecafaciliteiten, is
een ontmoetings- en werkplek en draagt daardoor vanzelf
bij aan de sociale veiligheid.
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Voor nummering zie bladzijde 29
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7 Netwerk en doelgroepen

7.1

De netwerkopbouw

milieu heeft het de voorkeur dat hij een overstappunt
kiest dat zo dicht mogelijk bij zijn herkomstlocatie ligt. Dat
moet dan ook wel het aantrekkelijkste punt zijn wat betreft de combinatie van prijs, betrouwbaarheid, snelheid
en comfort.

Ieder treinstation is voorzien van parkeerplaatsen en
functioneert in zekere mate als P+R-locatie. De reiziger
maakt zelf de keuze welke locatie hem het meeste voordeel oplevert. Hij zal wel altijd met de auto rijden in de
bestemmingsrichting. Hoogstens binnen de eigen stad,
dorp of kern zal hij in beperkte mate tegen de richting in
rijden om het station te bereiken.
Voor het bezoeken van de binnenstad van Utrecht kan de
reiziger ook gebruik maken van P+R aan de stadsrand.
‘Wild parkeren’ komt ook voor door zelf een geschikte
gratis plek (in of bij de stad) te zoeken. Dit kan overlast
voor de omgeving opleveren of een parkeertekort op
bijvoorbeeld een parkeerterrein van een winkelcentrum.
Dit kan worden voorkomen door goede herkenbare overstappunten aan te bieden vanuit alle windrichtingen met
een prijsarrangement dat aantrekkelijker is dan het kopen
van individuele kaartjes voor het openbaar vervoer in het
geval van wild parkeren.
Voor het maken van investeringsbeslissingen, sturen op
groei en een goede communicatiereferentie wordt aanbevolen uit te gaan van een netwerkbenadering met onderscheid tussen een buitenring, een tussengebied en de
stadsranden. Afhankelijk van de herkomstlocatie kan de
reiziger dan kiezen voor het voor hem meest geschikte
overstappunt. Vanuit bereikbaarheid, leefbaarheid en

De drie schaalniveaus zijn van toepassing op de steden
Utrecht (tevens regionaal en nationaal OV-knooppunt) en
Amersfoort:
1. Buitenring: P+R-locaties die concurreren met (congestiegevoelige) snelwegcorridors. Deze P+R-locaties hebben een herkomstfunctie. Op grote afstand van zijn bestemming (>25 km) stapt de automobilist over op het
openbaar vervoer.
2. Tussengebied: dit is een zone gelegen tussen de buitenring en de stadsstadsranden van Amersfoort en
Utrecht. Automobilisten uit de regio (tot ongeveer 25
km naar hun bestemming) maken gebruik van P+Rlocaties die in de regio liggen. Het tussengebied heeft
een functie voor zowel Utrecht als Amersfoort.
3. De stadsranden van Amersfoort en Utrecht. Deze zijn
bedoeld voor automobilisten die geen gebruik van de
buitenring of het tussengebied willen of kunnen maken
maar wel willen kiezen voor het gemak en/of prijsvoordeel van het parkeren aan de stadsrand.
Alle overige stations hebben hun eigen ‘lokale’ markt.

Op de verschillende schaalniveaus kan het beste geïnvesteerd worden in de locaties met:
− De grootste gebruikerswaarde (= netwerkbereik).
− Een autoprofiel (fietsbereik/autobereik < 0,6).
− Een goede autobereikbaarheid (niet-binnenstedelijk,
dicht bij hoofdwegennet).
− Een hoge frequentie van het openbaar vervoer
De Buitenring
P+R-stations Buitenring voor Utrecht en Amersfoort per snelwegcorridor
Utrecht
Amersfoort
A1-west
Hilversum Sportpark
Hilversum Sportpark
A1-oost
Baarn
Barneveld-noord
A2-noord
Breukelen
A2-zuid
Culemborg
Culemborg
A12-oost
Ede-Wageningen
Ede-Wageningen
A12-west
Woerden
Woerden
A27-noord
Hilversum Sportpark
Baarn
A27-zuid
A28-noord
Harderwijk-Nijkerk
Harderwijk-Nijkerk

Al deze bestaande stations hebben in de spitsuren een
frequentie van minimaal 4 treinen per uur naar Utrecht. In
de volgende tabel is aangegeven op welke relaties deze
stations een voldoende of onvoldoende concurrerende
reistijd aanbieden naar de diverse economische centra
(vóór verbeteringen RING-Utrecht, reistijdverhouding
< 1,3).
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Concurrentiepositie P+R-stations Buitenring naar economische
centra
P+R BuitenVoldoende
Onvoldoende
ring
Hilversum
Geen
Allen
Sportpark
Baarn
Amersfoort
Utrecht binnenbinnenstad
stad, Rijnsweerd, De
Uithof, Lage
Weide, Kanaleneiland, Lage
Weide, Papendorp, Nieuwegein-centrum,
Plettenburg, De
Hoef
Barneveld-noord
Geen
Allen
Culemborg
Utrecht
Lage Weide,
binnenstad,
Papendorp,
Rijnsweerd,
Kanaleneiland,
de Uithof,
NieuwegeinAmersfoort
centrum, Pletbinnenstad,
tenburg
De Hoef
Ede-Wageningen
Utrecht
Rijnsweerd,
Binnenstad,
Papendorp,
De Uithof,
Kanaleneiland,
Lage Weide
Nieuwegeincentrum, Plettenburg, Amersfoort binnenstad, De Hoef
Woerden
Utrecht
Allen behalve
Binnenstad,
Utrecht BinnenAmersfoort
stad en AmersBinnenstad
foort Binnenstad
Hoevelaken
Uitsluitend
kansrijk als er
directe verbinding met de
snelweg komt

Op dit moment zijn de concurrerende verbindingen vooral
te vinden op de verplaatsingen naar de binnensteden van
Utrecht en Amersfoort. De concurrentiepositie kan worden versterkt door:
− Non-stop verbinding vanaf Hilversum Sportpark naar
Utrecht CS.
− Versnelling van de lijn Baarn – Utrecht CS of nonstopverbinding (spits of gehele dag) Baarn – Utrecht CS.
− Snellere verbinding Ede-Wageningen – Utrecht CS.
Deze komt, volgens de plannen, tot stand als deze trein
niet meer stopt in Driebergen-Zeist
− Non-stop(spits)verbinding Ede-Wageningen - Amersfoort Centraal.
− Non-stop(spits)verbinding Culemborg – Utrecht Centraal.

Station Hoevelaken aansluiten op snelweg.
− Rechtstreekse verbinding Bilthoven – De Uithof.
− Nieuw station Lage Weide.
− Rechtstreekse verbindingen station Vleuten met Papendorp en station Vaartsche Rijn.
− Rechtstreekse spitsbussen vanaf Utrecht CS naar Papendorp, Kanaleneiland-zuid, en vanaf Amersfoort Centraal naar Amersfoort-Noord.
Met ingang van 2017/2018 rijden er vier treinen per uur
tussen Harderwijk en Utrecht (Randstadspoor). In de regio
Noord-Veluwe is de wens om Harderwijk onderdeel te
laten worden van het I/C-net. Dat zou ook voor de regio
Utrecht voordelen opleveren.
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De hier beschreven voorstellen verbeteren de concurrentiepositie van het openbaar vervoer. Dit zal leiden tot
meer reizigers die gebruik maken van P+R en meer OVreizigers in het algemeen. Deze voorstellen zijn aanvullend
op de bestaande plannen (zie paragraaf 5.6).
Problematisch blijft de zuidkant van de regio ten gevolge
van het ontbreken van een spoorlijn die concurrerend is
met de A27. Afhankelijk van het tracé en de stations kan
de spoorwegverbinding Utrecht – Breda van grote betekenis zijn in meerdere opzichten:
− Een alternatief voor autoreizigers vanuit de richting
Gorinchem/Brabant.
− Het bieden van een robuuster OV-netwerk: alternatieve route voor ’s-Hertogenbosch – Utrecht CS bij calamiteiten en ontlasten van deze lijn.
− Versterken van het gehele OV-netwerk in de Regio
Utrecht (waaronder Nieuwegein met aansluiting op de
tangent Bilthoven-Nieuwegein).
Zolang er geen spoorwegverbinding is tussen Utrecht en
Breda is, is P+R weinig kansrijk. Uitsluitend als er een
snelle busverbinding tussen Utrecht en Breda wordt gerealiseerd als ware het een treinverbinding en als onderdeel
van het NS-netwerk ontstaan er mogelijkheden. De vraag
is dan echter wel of het niet beter is om het treinsysteem
robuust uit te bouwen.
Hetzelfde geldt voor de noordzijde van de A27 voor de
verbinding naar Almere.

Het tussengebied
De belangrijkste P+R-voorzieningen in het tussengebied
zijn:
− Voor Utrecht en Amersfoort: Amersfoort-Schothorst
(plus goede bediening Randstad), Amersfoort-Vathorst,
Den Dolder, Bilthoven en Soest-Zuid.
− Voor Utrecht: Maarssen, Veenendaal-De Klomp (plus
goede bediening Randstad), Driebergen-Zeist (plus
goede bediening Randstad), Veenendaal-Centrum, Hollandsche Rading.
Het benoemen van deze locaties wil overigens niet zeggen
dat de overige locaties niet van belang zijn. Ieder station
heeft namelijk zijn eigen markt. Er is wel aanleiding om in
de benoemde stations extra te investeren op het gebied
van dynamische informatie en plaatsgarantie.
Stadsrand Utrecht
Voor de Stadsrand van Utrecht zijn Westraven en De Uithof de belangrijke locaties. Zij zijn (in de toekomst) gelegen aan railverbindingen en liggen direct aan de snelweg.
Met deze voorzieningen wordt een overstapmogelijkheid
geboden aan automobilisten vanuit het zuiden (A2-zuid,
A27-zuid) en het westen en oosten (A12-west en –oost,
A28). Voor automobilisten vanuit het noorden is op dit
moment de tijdelijke locatie Muziekcentrum Vredenburg
beschikbaar langs de (voorlopige) HOV-as (bus) over de
Vleutenseweg. De komende jaren zal ook een voorlopige
P+R-voorziening bij station Leidsche Rijn worden aangelegd. P+R Leidsche Rijn zal pas echt vanaf 2016 kunnen
functioneren wanneer de HOV-as (bus, 20x/uur) en alle
Sprinters (4x/uur) hier halteren. Tegen die tijd wordt ook
een definitieve P+R-voorziening gebouwd. De gemeente
Utrecht schrapt voorlopig de ontwikkeling van P+RHooggelegen vanwege de beperkte busbediening de komende jaren.

Voor automobilisten vanuit het noorden zijn in principe de
locaties Leidsche Rijn, Papendorp en Hooggelegen beschikbaar. De concurrentiepositie van Leidsche Rijn en
Papendorp is echter niet sterk voor het verkeer dat vanaf
de A2-noord komt. Deze locaties liggen niet direct aan de
snelweg. Tevens heeft de gemeente Utrecht afgezien van
de ontwikkeling van P+R-Hooggelegen. Aanbevolen wordt
om de P+R-voorzieningen Westraven ook te benutten
voor automobilisten vanuit de A2-noord voor zover zij zelf
al niet de keuze hebben gemaakt om over te stappen in
Breukelen, Maarssen of Leidsche Rijn. P+R-Westraven zal
voorlopig de belangrijkste locatie blijven in verband het
ontbreken van een bovenregionale railverbinding naar het
zuiden.
Voor de A27-noord wordt geadviseerd om in te zetten op
het benutten van het treinstation Hollandsche Rading
(hoge frequentie reeds aanwezig, reistijd naar Utrecht
Centraal slechts 12 minuten) of een nieuw station Maartensdijk. Voor beide locaties geldt dat een directe verbinding met de A27 noodzakelijk is. Voor Hollandsche Rading
kan worden gestart met een afrit vanuit het noorden die
direct toegang biedt tot de P+R-locatie. Tevens zal er een
vergelijkbaar prijsregime moeten worden gehanteerd als
voor de locaties Westraven en De Uithof (zie paragraaf 7.6
en 7.7). Zolang deze stations niet als goede P+R-locatie
kunnen functioneren kan aan de oostzijde van Utrecht de
locatie Rijnsweerd op zaterdag en koopavond een rol
spelen door de parkeerplaatsen van bedrijven te benutten.
Stadsrand Amersfoort
Voor Amersfoort kan station Hoevelaken een stadsrandfunctie gaan vervullen mits dit station direct verbonden
wordt met de snelweg. Amersfoort-Schothorst en Amersfoort-Vathorst kunnen een aanvullende functie hebben en
in hetzelfde prijsregime worden opgenomen.
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De A28-zuid is niet verknoopt met een railverbinding. De
kansen voor een aparte P+R-voorziening aan de zuidzijde
worden niet hoog geschat. Het is beter, voor de doelgroep
binnenstadbezoek, in te zetten op een aantrekkelijk prijsregime vanaf alle regionale stations met een Sprinterverbinding.

7.2

Bezetting versus gebruikerswaarde

Een vergelijking tussen de waargenomen bezetting en de
berekende gebruikerswaarde geeft inzicht in de locaties
waar winst te boeken is (zie paragraaf 4.6 van het bijlagenrapport).

7.3

Witte vlekken herkomst

Op bovenstaande figuur zijn alle auto-isochronen (15
minuten) van de onderzochte P+R-stations ingetekend.
Een ‘witte’ zone(niet binnen invloedsgebied van een station) is zichtbaar aan de oostzijde. In werkelijkheid is deze
aanzienlijk kleiner omdat een groot gedeelte van deze
witte vlek afgedekt wordt door de niet onderzochte stations Maarn en Tiel. Duidelijk maar niet verrassend is het
witte gebied rondom de A27-zuid. Hier blijven voorlopig
kansen onbenut ten gevolge van het ontbreken van een
spoorverbinding met stations in het herkomstgebied. Voor
het herkomstgebied zal rond de A27-zuid zal vooral Westraven als stadsrandlocatie een rol kunnen spelen.

Afwijkingen tussen de berekening en de werkelijkheid zijn
uiteraard mogelijk. De gebruikerswaarde is namelijk berekend op één richting (Utrecht), er is een splitsing gemaakt
tussen drie type bestemmingsgebieden en de gedragsfactoren maken geen onderdeel uit van de rekenmethodiek.
Voor de locaties die in werkelijkheid meer dan vijf plaatsen lager staan dan volgens de berekende gebruikerswaarde, wordt verondersteld dat een groei tot de mogelijkheden behoort. Dit geldt voor de volgende locaties:
Woerden, Amersfoort-Schothorst, Amersfoort-Vathorst,
Veenendaal-centrum, Den Dolder, Hollandsche Rading,
Vleuten en Maarssen (onder voorbehoud van bezetting in
parkeergarage) Voor deze locaties zijn twee speerpunten
van toepassing: plaatsgarantie (zie selectie hiervoor) en
marketing (zie paragraaf 8.3: kennismaken, social marketing, netwerkaart)
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7.4

Fiets in voor- en natransport

Fiets in het natransport
De analyse van de gebruikerswaarde is uitgevoerd met
een natransportafstand van maximaal 800 m lopen. Indien
de fiets wordt ingezet als natransportmiddel ontstaat een
veel groter bereik. De gebruikerswaarde neemt (voor de
bestemmingen stations Regio Utrecht) met een factor vier
toe. Niet alle bestemmingen zijn snel en gemakkelijk vanaf
het bestemmingsstation met lokaal openbaar vervoer te
bereiken. De fiets is aanzienlijk flexibeler en is altijd beschikbaar. Het vergroten van het gebruik van de fiets als
natransport is dan ook een effectieve maatregel. Het
gebruik van de fiets zou onderdeel moeten zijn van een
netwerkfaciliteit (zie paragraaf 7.6) voor forensen. Tevens
moet rekening gehouden worden met het volgende:
− Een OV-fiets is qua imago en comfort (tasvervoer) niet
voor iedereen een goede optie. Een goede bedrijfsfiets
kan dat wel zijn. En voor het gemak en comfort (niet
bezweet aankomen) kan de elektrische fiets een goed
natransportmiddel zijn.
− Nat regenen is vervelend. In een ‘netwerkpakket’ hoort
dan ook de mogelijkheid om (incidenteel) aansluitend
het openbaar vervoer of de taxi te nemen (‘slechtweer-alternatief’).
Er zijn enkele gebieden waar het aantal arbeidsplaatsen
binnen het fietsgebied aanzienlijk groter is dan binnen het
loopgebied. Voor deze gebieden is het interessant om de
rol van de fiets in het natransport te versterken. Voor de
volgende bestemmingslocaties bedraagt het verschil in
het aantal arbeidsplaatsen in het loop- en fietsgebied
meer dan 6.000: Amersfoort-Centraal, Utrecht-Centraal,
Baarn, Houten, Maarssen, Overvecht, VeenendaalCentrum, Woerden, Culemborg, Hollandsche Rading,
Veenendaal-De Klomp. Voor deze locaties is het nuttig om
het gebruik van het OV en de fiets als natransport te stimuleren (mobiliteitsmanagement).

Fiets in het voortransport
Veel treinreizigers komen met de fiets naar het vertrekstation. Het blijft dan ook een afweging om te investeren in
parkeerplaatsen of stallingsvoorzieningen voor fietsers
(zie paragraaf 5.10). De volgende stations hebben een
groot fietsbereik (in verhouding tot het invloedsgebied
van de auto): Houten, Houten-Castellum, Overvecht,
Amersfoort-Centraal, Veenendaal-Centrum, Vleuten en
Culemborg. Voor deze locaties kan het efficiënter zijn om
te investeren in fietsvoorzieningen in plaats van parkeervoorzieningen en het mobiliteitsmanagement te richten
op het gebruik van OV en fiets in het natransport.

7.5

Beïnvloeden mobiliteitsgedrag

Mobiliteitsmanagement netwerk stations
Mobiliteitsmanagement is een middel om forensen te
stimuleren om meer gebruik te maken van het openbaar
vervoer. Voor de regio Midden-Nederland is mobiliteitsmanagement het meest kansrijk als:
− De werknemers de beschikking krijgen over een mobiliteitsbudget.
− De werknemers de beschikking krijgen over een mobiliteitskaart die tevens recht geeft op het gebruik van het
openbaar vervoer in de regio inclusief de regiotreinen
(sprinters, tevens voor enkele locaties buiten de provincie zoals Culemborg, Ede-Wageningen, VeenendaalDe Klomp, Hilversum Sportpark).
− De reistijdverhouding tussen het openbaar vervoeren
de auto in ieder geval lager is dan 1,3.
Op het moment dat er substantiële verbeteringen worden
uitgevoerd op onderdelen van het netwerk van openbaar
vervoer kan gerichte marketing worden ingezet op de
reizigers (wonen –werken), die baat hebben bij de verbetering (reistijdverhouding wordt kleiner dan 1,3).

Op dit moment zijn er, buiten de binnensteden van
Utrecht en Amersfoort, geen economische centra die met
een concurrerende reistijd per openbaar vervoer zijn te
bereiken. Het meeste resultaat is dan te verwachten van
de locaties die dicht bij de grote OV-knooppunten liggen
en waar het OV-aanbod wordt verbeterd en of ook met de
fiets te bereiken zijn. Dat zijn de locaties Papendorp en
Rijnsweerd.
Als er uitgegaan wordt van de bestemmingslocaties (anders dan Utrecht CS en Amersfoort Centraal) dan zijn
vanuit de stations in de Regio Midden-Nederland de volgende stations het best bereikbaar: Houten, Breukelen en
Maarssen. Mobiliteitsmanagement op deze locaties zal
een positief effect hebben op het OV-gebruik en P+R. Voor
Breukelen en Maarssen is het effect uitsluitend te bereiken als de fiets een rol spelt in het natransport. Het aantal
arbeidsplaatsen binnen loopafstand is namelijk beperkt.
Parkeerbeleid werklocaties
De volgende economische centra hebben betaald parkeren of een vorm van parkeerregulering: Utrecht Centrum,
De Uithof, Amersfoort-Centrum, Nieuwegein Centrum.
Betaald parkeren of parkeerregulering heeft een positief
effect op het gebruik van het openbaar vervoer. Het ligt
echter niet zonder meer voor de hand om in de overige
centra parkeerregulering in te voeren, te meer daar veel
parkeren op eigen terrein plaatsvindt. Er zijn voor de toekomst wel twee opties die van invloed kunnen worden:
− Het uitplaatsen van parkeren op afstand (zie volgend
tekstblok) indien de parkeerkosten direct in rekening
worden gebracht bij de forens die bijvoorbeeld beschikt over een mobiliteitsbudget. Voorwaarde hierbij
is dat uitwijkgedrag niet mogelijk is.
− Bij herstructurering van bedrijventerrein parkeren op
eigen terrein (gedeeltelijk) omzetten in collectieve
voorzieningen waarvoor wordt betaald naar gebruik.
Het onderbrengen van parkeervoorzieningen in ‘cen-
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trale’ gebouwde voorzieningen biedt tevens als mogelijkheid om het gebruik van een gebied te intensiveren
waardoor het draagvlak voor het openbaar vervoer
toeneemt. Tevens staat de auto niet altijd meer tot
voor de deur, wat tevens in het voordeel van het openbaar vervoer werkt.
Uitplaatsen parkeervoorzieningen
De P+R-voorzieningen aan de Stadsrand kunnen eveneens
een functie hebben voor het ‘uitplaatsen’ van parkeerplaatsen van bedrijven. Deze parkeervoorzieningen kunnen voorzien in een tekort voor één of meerdere bedrijven zonder dat het stedelijk gebied extra belast wordt met
extra autoverkeer. Deze optie is nuttig in de volgende
situaties:
− De werknemers beschikken over een mobiliteitsbudget
en zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van het
gebruik van de P+R-voorziening. Ze blijven zelf de afweging maken om de auto te gebruiken tot de stadsrand of al eerder over te stappen op het openbaar vervoer.
− De bedrijven betalen mee aan de investering voor de
aanleg van de parkeervoorziening als deze nieuw moeten worden aangelegd of huren gedurende een aantal
jaren parkeerplaatsen. Dit wordt vastgelegd in een contract. Deze aanpak kan bijdragen aan het verbeteren
van de exploitatie van de parkeervoorzieningen aan de
Stadsrand. Het is ook in het belang van de exploitant
(gemeente) dat deze parkeervoorzieningen op werkdagen maximaal (financieel) worden benut.
− De P+R-voorzieningen zijn gelegen aan een openbaarvervoercorridor of lijn die de gehele dag frequent rijdt
en ook in de avonduren nog minimaal drie maal per uur
de P+R-locatie bedient. Voor locaties die hier niet aan
voldoen is het de verantwoordelijkheid van de werkgever(s) om hierin aanvullend (desgewenst vraagafhankelijk) in te voorzien).

Bedrijven die parkeerplaatsen op deze manier uitplaatsen
maken hun werknemers OV-gebruiker (ondanks dat mogelijk het openbaar vervoer vanaf het herkomstadres onvoldoende concurrerend is) en dragen financieel bij aan het
exploitatieresultaat van een P+R-voorziening. Een mix van
werken en winkelen is gunstig omdat de pieken in de
parkeervraag van werknemers en centrumbezoekers niet
samenvallen. De parkeercapaciteit wordt efficiënter benut.
Indien parkeerplaatsen uitgeplaatst worden naar een
speciaal parkeerterrein (anders dan stadsrandparkeren)
voor één of meerdere bedrijven is het van belang dat er
altijd een vorm van vervoer gegarandeerd wordt. Indien
het reguliere openbaar vervoer niet voldoet is het de
verantwoordelijkheid van de werkgever(s) om te zorgen
voor een goede verbinding. Overigens kan de fiets daar
ook in rol in spelen
Om de verschillende behoeften goed op elkaar af te
stemmen is meer inzicht nodig in de vraagkant van de
bedrijven. Dit vraagt om een actieve benadering van de
exploitant (gemeente) naar de potentiële afnemers. De
‘U15’ kan hierin een rol kunnen spelen. Naast deze marktbenadering kan de gemeente er ook voor kiezen om bij
nieuwe ontwikkelingen een verdeling te maken tussen het
realiseren van parkeerplaatsen op locatie en het realiseren dan wel kunnen afnemen van parkeerplaatsen in P+Rvoorziening aan de Stadsrand. Deze optie kan ingezet
worden voor bedrijven langs tramlijnen en waar uitwijkgedrag naar de omgeving niet mogelijk of logisch is.

7.6

Doelgroep forenzen

Voor de doelgroep forenzen worden, naast de kwaliteit
van het openbaar vervoer, financieel aantrekkelijke arrangementen essentieel geacht voor het vergroten van het
gebruik van het openbaar vervoer:
− Reisvergoeding verstrekken in de vorm van mobiliteitsbudgetten.
− Aantrekkelijk geprijsde OV-netwerkkaarten die recht
geven op het gebruik van alle lokale en regionale bussen en trams, de regiosprinters, de bewaakte fietsenstallingen, OV-fietsen en de (betaalde) P+Rvoorzieningen. Nieuwe producten zoals de Mobility
Card (Mobility Mixx) kunnen hierin een goede rol spelen.
− De OV-netwerkkaart tevens laten functioneren als een
niet-persoonsgebonden kortingskaart voor meerdere
personen in de daluren. Gezinnen en huishoudens kunnen op alle dagen van de week, waarop de netwerkkaart niet voor de forens wordt gebruikt, aantrekkelijk
gebruik maken van het openbaar vervoer. Dit is eenvoudig te realiseren door de OV-netwerkkaart tevens
te laten functioneren als ‘Dal Voordeel Abonnement’
van de NS. Een reis van vier personen naar Utrecht CS
of Amersfoort-Centraal komt dan uit op een bedrag van
€ 12,80 en € 10,80. Dit is net niet concurrerend genoeg.
De OV-netwerkkaart voor forenzen zou daarom een
hoger kortingspercentage moeten hebben (60-70%) of
moeten voorzien in enkele ‘gratis meermansreizen’ per
maand.
De voorgestelde faciliteiten vergroten de flexibiliteit, het
kostenbewustzijn binnen het huishouden en het op bredere schaal gebruiken van het openbaar vervoer voor andere
reismotieven.
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7.7

Doelgroep winkelen

7.8

De prijsstrategie voor het P+R aan de Stadsrand werkt:
een meermanskaartje voor het parkeren en aanvullend
vervoer dat sterk concurreert met de parkeertarieven in
het centrum. Je moet dan echter wel altijd naar de stadsrand rijden terwijl er een breed aanbod van regionaal
openbaar vervoer is dat gericht is op de stadscentra van
Utrecht en Amersfoort. Het is zonde dat deze OVcapaciteit onbenut blijft, er meer autokilometers worden
gemaakt en beschikbare P+R-plaatsen (vooral op zaterdag) onbenut blijven. Het benutten van deze parkeerplaatsen bij de regiostations betekent ook dat er minder
fors geïnvesteerd heeft te worden in de P+Rvoorzieningen aan de Stadsrand.
Voor het motief winkelen spelen de factoren gemak en
financieel voordeel een belangrijke rol. Het gebruik van
het openbaar vervoer en P+R kan voor het motief winkelen als volgt worden vergroot:
1. Het introduceren van een meermanskaartje of kortingskaart (op bepaalde tijdstippen) voor de Regiosprinters rondom Utrecht en Amersfoort.
2. Een duidelijk herkenbaar en robuust systeem van
stadsrandparkeren voor de steden Utrecht en Amersfoort (zie paragraaf 7.1) met structurele hoogwaardige
openbaar vervoervoorzieningen (bij voorkeur rail).
Samen reizen: initiatief van de provincies Gelderland, Overijssel, Flevoland
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Doelgroep evenementen

Voor evenementen is het volgende van belang:
− Communiceren vanuit de aanbieder over de OVmogelijkheden en het gebruik van P+R.
− De mogelijkheid om online een vervoerbewijs (trein
of P+R Stadsrand) aan te schaffen bij voorkeur in
combinatie met het toegangsbewijs en de mogelijkheid van arrangementen voor meerdere personen.
− Een individueel reisadvies voor het gebruik van het
openbaar vervoer al dan niet in combinatie met de
auto. Dit is niet gericht op één of enkele specifieke
P+R-locaties, maar de reiziger moet kunnen kiezen
uit de locatie die het beste bij hem past.
− Voor FC Utrecht seizoenkaarthouders is een koppelverkoop met het (regionale) openbaar vervoer en/of
P+R-stadsrand kansrijk. Vanaf 2018 zijn vanuit de
stadsrand-P+R’s (Westraven en De Uithof) snelle
verbindingen mogelijk naar het stadion.
− Voor grote evenementen in Utrecht of Amersfoort
tevens extra communiceren over de mogelijkheden
voor Stadsrandparkeren en de drie snelweglocaties.
Voor de snelweglocaties is het wel een must dat het
aanbod van openbaar vervoer afgestemd is op de
begin- en eindtijden van het evenement. Om verrassingen te voorkomen(te veel, te weinig openbaar
vervoer) zouden de opties voor P+R Stadsrand en
Snelweg onderdeel kunnen uitmaken van het online
aankoop- en reserveringssysteem.
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8 Organisatie, communicatie en marketing

8.1

Betrokken organisaties 2012

Regie
Op dit moment zijn diverse partijen betrokken bij de regie
en het beheer van P+R-voorzieningen:
− De gemeenten: als eigenaar en beheerder van P+Rterreinen.
− Rijkswaterstaat: als eigenaar en beheerder van P+Rterreinen (snelweg).
− NS-stations: als grondeigenaar van terreinen rondom
treinstations.
− ProRail: als grondeigenaar van terreinen rondom
spoorvoorzieningen.
− BRU en Provincie Utrecht als opdrachtgever voor het
openbaar vervoer.
− Marktpartijen die in opdracht uitvoering geven aan het
beheer en exploitatie van (on)betaalde P+R-terreinen.
Financiering
Financiering van de P+R-voorzieningen vindt plaats door:
− Ministerie van I&M: mobiliteitsbeleid en subsidieverstrekker voor het programma ‘Groei op het spoor’ en
Beter Benutten.
− Provincie Utrecht en BRU: binnen de kaders van de
BDU en mobiliteitsprogramma’s.
− Gemeenten: cofinanciering.
− NS-stations: investeert uitsluitend in centrumstations
(IC/Sprinter, bijvoorbeeld Amersfoort), stadsrandstations (IC/Sprinter, bijvoorbeeld Amsterdam Sloterdijk),

centrumstations (Sprinter, bijvoorbeeld Harderwijk).
Dit type stations heeft prioriteit bij het investeren in
het betaald parkeren met als doel om de vraag in toom
te houden!
Communicatie- en marketing
De communicatie en marketing zijn thans georganiseerd
per programma- project en incident (wegwerkzaamheden). Programmacommunicatie en marketing vinden
plaats vanuit Beter Benutten, VERDER en Utrecht Bereikbaar.
Er is een regionale communicatiewerkgroep (RWS, Provincie Utrecht, gemeenten Utrecht en Amersfoort en soms
het BRU). Deze werkgroep houdt zich vooral bezig met
VERDER en wegwerkzaamheden.
Vanuit de regierol voeren BRU, Provincie en NS ieder hun
eigen (beperkte) marketing uit. Er moet geconstateerd
worden dat er weinig vanuit een overallview en vanuit de
eindgebruiker wordt gecommuniceerd. De invalshoeken
zijn projecten, programma’s en organisaties en niet primair de eindgebruiker. De vraag is of de (potentiële) OVgebruiker door de bomen het bos ziet of überhaupt wel
weet dat er een bos is.

Beheer en onderhoud
De gebruikers van P+R-terreinen vragen om schone, veilige en onbeschadigde parkeerplaatsen. Dit betekent dat er
aandacht noodzakelijk is voor het beheer en onderhoud
van de P+R terreinen. Dit geldt zeker voor die terreinen
die aan de rand van een stad of op een landelijk gelegen
treinstation zijn gelegen. NS-Stations stelt in hun gebruikersovereenkomsten met gemeenten de volgende hersteltijden aan het instelniveau van beheer op deze terreinen:
− Binnen 24 uur te verwijderen racistische graffiti en
glasscherven.
− Binnen 48 uur te repareren schades aan verlichting,
verharding, groen en P+R voorzieningen.
Daarnaast dient het terrein onkruidvrij te zijn en bij vorst
gladheid te worden voorkomen.
NS-Stations heeft het beheer en onderhoud uitbesteed
aan een marktpartij die zowel de gratis P+R voorzieningen
op maaiveld beheert als ook de betaalde P+R voorzieningen op maaiveld en in gebouwen. Volgens deze marktpartij is alleen op deze manier de gewenste beheerkwaliteit
te garanderen. Dit laatste geldt zeker nu steeds meer
gemeenten bezuinigen op beheer en onderhoud van de
openbare ruimte. De gewenste beheerkwaliteit van een
P+R-voorziening ligt hoger dan de gebruikelijke beheerkwaliteit van de openbare ruimte in gemeentelijk beheer.
Steeds vaker lopen betrokken partijen aan tegen een
probleem wat betreft de kosten van de gewenste beheer-
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kwaliteit. Wie betaalt wat en waarom: NS-Stations omdat
het hun grond is, NS-Reizigers omdat het hun klanten zijn,
de gemeente omdat het hun bewoners zijn of de provincie
omdat zij concessiehouder van bijvoorbeeld de spoorlijn
zijn?
Goede en heldere afspraken over beheer en onderhoud
zijn noodzakelijk. Het daadwerkelijk gebruik van de P+R voorziening kan alleen op die manier worden gerealiseerd.
Een meer integrale en gebiedsgewijze aanpak ligt hierbij
voor de hand. De formule die NS hanteert om het beheer
en onderhoud neer te leggen bij een marktpartij, lijkt
hiervoor de meest geschiktste. Door dit te combineren
met functies die opbrengsten genereren (bijvoorbeeld
Mobibus) is beheer zonder of met beperkte kosten mogelijk (vanaf 100 – 150 parkeerplaatsen).

8.2

Organisatiemodel

Voor het organisatiemodel is de volgende stelling het
fundament: P+R is geen losstaand product maar onderdeel van één OV-product.
Dit betekent dat het weinig zin heeft om P+R apart te
communiceren en te marketen. De (potentiële) gebruiker
van het openbaar vervoer heeft geen boodschap aan de
diverse organisaties en programma’s. De OV-reiziger heeft
baat bij een goed en concurrerend product en het maakt
hem niet uit wie verantwoordelijk is voor de verschillende
onderdelen van de vervoerketen.
Het is dan ook zaak dat de communicatie en marketing
continu één product is van de diverse betrokken organisaties. Dit vergt een samenwerking op het niveau van de
regio Midden-Nederland. Hiervoor is het nodig dat de
partijen één gezamenlijk beeld van het openbaar vervoer
opstellen inclusief de product- en prijsformules. De be-

trokken partijen en programmaverantwoordelijken zullen
hun communicatie, en marketing moeten ‘synchroniseren’
en één gezamenlijk gezicht moeten geven naar de (potentiële) OV-reiziger. P+R is daar dan een onderdeel van.
Het is nodig dat de betrokken organisaties zich conformeren aan een dergelijke aanpak en dit vastleggen in een
formele samenwerking waarin rollen, verantwoordelijkheden en doelen geformuleerd zijn. De basis zal daarbij
moeten bestaan uit één gemeenschappelijke visie en het
ontschotten van de communicatie. De visie zal vooral
gericht moeten zijn op het gemeenschappelijk kader en
het vervolgens sturen op samenhangende uitvoering. Een
dergelijke samenwerking moet ook niet ingewikkelder
worden dan nodig om slagvaardiger te kunnen blijven. De
reiziger dient centraal te staan. Het gaat primair om de
onderlinge afstemming van product- en prijsformules,
acties die gerelateerd zijn aan wijzigingen van het OVproduct, wijzigingen in de bereikbaarheid (wegwerkzaamheden) en marketing en communicatiegericht op doelgroepen en gebieden die kansrijk zijn wat betreft een
toename van het OV-gebruik.
Een meerjarenplan en jaarlijkse actieplannen waaraan
partijen zich verbinden zijn de basis voor de acties. Het is
de vraag in welke mate een dergelijke samenwerking
ambtelijk ingevuld moet worden. Het bemannen van een
OV-bureau dat werkt in opdracht van de betrokken partijen biedt wellicht meer slagvaardigheid en garantie voor
de benadering vanuit de reiziger in plaats vanuit de belangen van de individuele organisaties. Uiteraard is er wel
commitment van en aansturing door de betrokken organisaties nodig. De individuele verantwoordelijkheden voor
bedrijfsvoering, beheer, onderhoud en exploitatie kunnen
onaangetast blijven.
Ook de uitvoerders van het OV-product hebben mogelijk
een prikkel nodig om meer reizigers te trekken. Daar kan

bij de aanbesteding en de concessie op worden ingespeeld. Aan de aanbieder kan een visie en aanpak worden
gevraagd op het werven van nieuwe reizigers met een
budget van € X,- en de mate waarin de aanbieder zich in
een prestatieafspraak verbindt aan het realiseren van zijn
mogelijke reizigersgroei.

8.3

Communicatie- en marketing

Vanuit het hiervoor beschreven organisatieprincipe kan de
communicatie en marketing worden vormgegeven en
opgezet.
Als kapstok voor de communicatie en marketing staat het
(toekomstige) openbaarvervoerproduct centraal:
1. De opbouw en systematiek van het netwerk (iedere
buitenlandse regio heeft zijn handzame ‘metro’kaarten).
2. De vervoerketens: P+R, P+fiets, OV-fiets, fietsenstallingen?
3. De prijsarrangementen.
4. De reisinformatie en reisadviezen.
Communicatie en marketing kunnen vervolgens op twee
(aanvullende) manieren worden ingezet:
1. De ‘kapstok’ informatie: ‘iedereen’ in de regio moet
een helder en eenduidig beeld hebben of kunnen krijgen van het integrale OV-product.
2. Doelgroepen met als doel om nieuwe reizigers te werven:
− Vanuit de bestemmingszijde en wel voor de relaties
waarop het openbaar vervoer concurrerend is. Bijvoorbeeld De Uithof heeft (vóór het gereedkomen
van de capaciteitsuitbreiding van de Ring Utrecht)
voor vele relaties een concurrerende OV-positie.
− Vanuit de herkomstzijde in de gebieden die een
sterke OV-positie hebben: bijvoorbeeld Houten.
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− Vanuit de herkomstzijde in de gebieden die een
groeipotentie hebben (zie paragraaf 7.2).
− Naar potentiële gebruikers die baat kunnen hebben
van substantiële verbeteringen (netwerkverbeteringen en/of prijsarrangementen). De geografische
doelgroep wordt bepaald door de ov-lijn waarop
een verbetering plaatsvindt en de gebieden die daar
baat bij hebben.
Wat betreft het verwerven van nieuwe reizigers is het
essentieel dat gewoontegedrag wordt doorbroken door:
− Een direct benadering (social marketing).
− Tegen lage kosten kennis te laten maken met het product.
− De reizigers te helpen met het overwinnen van onzekerheden en barrières, bijvoorbeeld het gebruik van de
OV-chipkaart.
− De reizigers te belonen voor dit gebruik (‘binden’).

8.4

Commerciële exploitatie

Commerciële exploitatie is uitsluitend mogelijk onder de
volgende condities:
− Betaald parkeren zonder uitwijkgedrag (parkeren in de
omgeving of gebruik van andere P+R-locaties).
− Gebruik van de parkeervoorzieningen door meerdere
functies vooral in de avonduren en weekenden.
− Afhankelijk van het type parkeervoorziening: het afdekken van een eventuele onrendabele top (eenmalige
investeringsbijdrage en/of grondinbreng).
Met een commerciële exploitatie zijn contractafspraken
noodzakelijk over de principes van de tarieven voor de
verschillende gebruikersgroepen.
Er is echter één grote belemmering voor het neerleggen
van het risico en verantwoordelijkheid bij een marktpartij.

Dat zijn namelijk de situaties waarin geen of slechts beperkte neveninkomsten (andere gebruikers) kunnen worden gegenereerd. In dat geval is de exploitant volledig
afhankelijk van het de kwaliteit van het OV-product, de
prijsontwikkeling van het openbaar vervoer, de concurrentiepositie ten opzichte van de auto en de communicatie/marketing door de OV-regisseur. In dat geval is het
niet reëel om de verwachting te hebben dat de markt dit
oppakt en kan beter een beheerovereenkomst worden
gesloten. Omgekeerd geldt wanneer er voldoende neveninkomsten zijn, een marktpartij (onder goede prijsafspraken) wel kan zorgen voor het totale parkeerproduct. Dit
betekent dat locaties geselecteerd moeten worden die in
aanmerking komen voor ‘betaald parkeren’ en waar een
gebiedsontwikkeling of functie-uitbreiding aan de orde
kan zijn. Tevens wordt aanbevolen om in dat geval de
marktpartij tevens het fietsparkeren in zijn taken op te
laten nemen.
De P+R-voorzieningen die in aanmerking komen voor
commerciële exploitatie zijn de voorzieningen met de
hoogste netwerkwaarde: de P+R-locaties op de buitenring
en als daar aanleiding toe is de P+R-locaties in het tussengebied. Bijzondere aandachtspunten zijn daarbij: voorkomen van vraaguitval door het invoeren van een parkeertarief en een goede afweging en mix tussen autoparkeren
en fietsparkeren.

8.5

mogelijk. Daarbij zou de vraag moeten zijn: welke investering is het waard om, gezien het maatschappelijke en
economische rendement, een autoreiziger (permanent)
uit de file te halen. Een verkennende berekening voor
P+R’s aan de snelweg wijst in de richting van een bedrag
tussen € 5.000,. en € 10.000,- per jaar. Stel dat de ambitie
is om het aantal P+R-gebruikers (of fietsers) toe te laten
nemen met 25%. Dat betekent een toename van de bezetting (inclusief fietsgebruik) met ongeveer 1.000 reizigers.
Dat zou betekenen dat een jaarlijkse investering van € 5
miljoen een voldoende rendement zou opleveren indien
dat daadwerkelijk leidt tot 1.000 extra reizigers. In verband met de kosten voor het OV-systeem wordt uitgegaan
van een bedrag van € 2,5 miljoen per jaar.
Volgens berekeningen van RWS leidde de UB-pas in 2010
en 2011 tot reistijdbaten op de Ring Utrecht en toeleidende corridors. Deze reistijdbaten zijn berekend op € 29
miljoen (afname voertuigverliesuren). Het aanbieden van
een netwerkpas kan leiden tot inkomstenderving voor het
openbaar vervoer. Deze zijn geschat op € 1 tot € 3 miljoen
per jaar. Per saldo is er een positief maatschappelijk effect. Tevens kan een goede inzet van een netwerkpas
mogelijk uiteindelijk leiden tot extra inkomsten indien het
gebruik van het openbaar vervoer over de gehele linie
toeneemt.

Maatschappelijk rendement P+R

Voor capaciteitsuitbreidingen van autosnelwegen is door
Rijkswaterstaat in beeld gebracht of er sprake is van een
positief maatschappelijk rendement. De besparing aan
voertuigverliesuren over een aantal jaren uitgedrukt in
economische waarde (afhankelijk van het reismotief)
wordt afgezet tegen de investerings- en onderhoudskosten. Een soortgelijke benadering is uiteraard ook voor P+R
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