Gemeente Houten

Bereikbaarheidsvisie
Definitief Ambities en agenda| Utrecht, 1 december 2011

Samenvatting
Het College van B en w wil de opgave op het gebied van het thema
bereikbaarheid (‘Bereikbaarheid voor iedereen’) nader uitwerken. Het
eindresultaat wordt een integrale Bereikbaarheidsvisie voor de gemeente
Houten met een tijdshorizon tot het jaar 2020. Voor de ruimtelijke
ontwikkelingen en grote projecten wordt een doorkijk tot het jaar 2030
gehanteerd. Omdat de infrastructuur voor het autoverkeer in Houten min of
meer ‘af’ is, ligt het accent in de Bereikbaarheidsvisie niet op nieuwe
infrastructuur voor het autoverkeer. De Bereikbaarheidsvisie wordt een
‘Mobiliteitsplan Nieuwe Stijl’ met accenten op:

De gewenste bereikbaarheidskwaliteit.

De keuzemogelijkheden die doelgroepen hebben bij het maken van
verplaatsingen en de wijze waarop deze keuzes beïnvloedbaar zijn.

De wijze waarop het mobiliteitsbeleid bijdraagt aan de doelstellingen van
andere beleidsvelden.
In de Bereikbaarheidsvisie zijn onze ambities opgenomen. De ambities geven
aan wat we de komende jaren maar ook op de lange termijn willen bereiken?
De Bereikbaarheidsvisie is vertaald in de Bereikbaarheidsagenda. Daarin staan
de maatregelen, acties en soms de werkwijze die nodig zijn voor het
verwezenlijken van de ambities.

zullen onze ambities voor de lange termijn niet uit het oog verliezen willen we
een vitale en bereikbare gemeente blijven.
Het opstellen van de Bereikbaarheidsvisie vindt plaats vanuit verschillende
invalshoeken:
1. Mobiliteit is geen doel op zich (behalve als sport- of recreatieactiviteit).
Mobiliteit dient altijd een doel: het verrichten van een activiteit (motief). Het
mobiliteitsbeleid heeft daarom een directe relatie met andere beleidsvelden
(bijvoorbeeld wonen, werken, economie, recreatie).
2. Mobiliteit is hoorbaar, zichtbaar en voelbaar: geluid en emissie zijn
verbonden aan mobiliteit. Mobiliteit heeft een relatie met milieu,
omgevingskwaliteit en verkeersveiligheid.
3. Mobiliteit is een energiegebruiker, zorgt voor CO2–uitstoot en heeft een
relatie met het beleid op het gebied van duurzaamheid, energie en klimaat.
4. Het mobiliteitsbeleid is gebiedsafhankelijk. Specifieke gebieden vergen
andere bereikbaarheidsvoorzieningen. Differentiatie naar
gebiedstypologieën is daarom zinvol.
5. Specifieke omstandigheden, speerpunten en doelgroepen die een
afgeleide zijn van de gemeentelijke ambities.
6. Andere (beleids)programma’s, zoals duurzaamheid.
In het vervolg van deze samenvatting zijn de ambities en de agenda in een
samenvattend overzicht weergegeven.

In dit document zijn de Bereikbaarheidsvisie en de Bereikbaarheidsagenda
opgenomen. In de volgende fase wordt het Bereikbaarheidsprogramma
opgesteld. Daarin wordt opgenomen wat we gaan doen, wanneer, met wie en
met welke middelen.
De Bereikbaarheidsvisie geeft aan wat de gemeente Houten de komende jaren
wil bereiken: de ambities en doelstellingen. Het staat niet op voorhand vast
dat alle ambities realiseerbaar zijn. Samenwerking met andere partijen en
voldoende financiële middelen zijn een voorwaarde. Ongetwijfeld zullen keuzes
noodzakelijk zijn. Deze maken wij in het Bereikbaarheidsprogramma. Maar we
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Economie

Milieu en duurzaamheid

Welzijn

AMBITIES
1.

Behalve de aansluiting van Houten in westelijke richting komt, via het tracé 1.
Rijsburggerweg, ook een aansluiting in oostelijke richting tot stand.

Wij streven naar een afname van het 1.
aandeel van het autoverkeer in de
periode tot 2030 met 20% (peiljaar
2011).

Personen die niet in staat zijn
zelfstandig te reizen kunnen gebruik
blijven maken van deur-tot-deur
vervoer.

2.

De autoafhankelijkheid van werknemers neemt (tijdens de spitsuren) af.

2.

In 2015 is minimaal 50% van de 2.
brommers en scooters elektrisch.

Verbetering van de dienstverlening
voor
collectieve
vormen
van
openbaar vervoer met een sociale
functie
èn
verlaging
van
de
gemeentelijke kosten.

3.

Buiten de spitsuren is de bereikbaarheid van de bedrijven voor hun bezoekers 3.
goed,voor alle vervoerwijzen.

De
autoafhankelijkheid
van
de 3.
bewoners van de gemeente Houten
4.
neemt af.

Onze wijken zijn levensloopbestendig
ingericht.
dat oudere voetgangers en zich zo
lang en zelfstandig mogelijk kunnen
blijven verplaatsen.

4.

Het aanbod van stallings- en parkeervoorzieningen in het stadscentrum sluit aan
bij de wensen van bezoekers van het Rond die langer willen verblijven in het
stadscentrum.

5.

Het parkeren, fietsen stallen en het expediëren in het stadscentrum Het Rond doen
geen afbreuk aan de verblijfskwaliteit.

AGENDA
Verbeteren ov De Meerpaal
Verhogen frequentie ov naar bedrijvenlocaties en verkleinen reistijd vanuit regiogemeenten
Verbeteren fietsverbindingen tussen stations(s) en bedrijventerreinen
Topverbindingen voor fietsers tussen bedrijventerreinen en regiogemeenten
Arbeidsvoorwaarden
Belonen fietsgebruik
Uitbreiden van het Nieuwe Werken
Stimuleren gebruik ov-fiets
(vraag)afhankelijk vervoer vanaf station(s)
Vergroten flexibiliteit parkeren

Meer fietsgebruik basisscholen

Haalbaarheidsonderzoek naar kwaliteits- en
efficiencyverbetering lokaal ov
Meer fietsgebruik bij boodschappen doen
Rechtstreeks ov naar UMC en SAZ
Meer gebruik van de elektrische fiets en Knelpunten voor ouderen en gehandicapten
scooter
in woonwijken
Meer gebruik van schone auto’s
Vergroenen transportsector
Sportief naar de sportvereniging
Bezorgdienst voor boodschappen
Leefstijl zonder tweede auto
Inspelen op carpoolbehoefte

Kwaliteit hoofdwegennet
Fietsparkeren stadscentrum
Monitoren parkeergedrag
Stadscentrumservice
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Ruimte

Recreatie

Infrastructuur

Regionaal OV

Regionaal fietsen

AMBITIES
1.

Locatiekeuze mede
op basis van
mobiliteitseffecten.

1.

Recreatieve
1.
basisstructuur
voor
langzaam
recreatief
verkeer.

Afname ziekenhuisgewonden 1.
met 40% in 2020.

2.

Oplossingen
voor
landbouwverkeer.

het

3.

Faciliteren van nieuwe vormen
van langzaam verkeer.

4.

Verminderen parkeeroverlast.

Versterken concurrentiepositie 1.
openbaar vervoer.

2.

Een toename van het aantal fietsritten
met 45%.

Versterken regionaal fietsnetwerk.

AGENDA
Aanleggen van ontbrekende Aanpak
locaties
met
schakels
ongevallenconcentraties, handhaving,
schoolomgevingen,
gedragsbeïnvloeding
Routes voor landbouwvoertuigen
Uitwerking
uitgangspunten
voor
(mede)gebruik van fietsvoorzieningen

Kansen benutten: Randstadspoor, Ontwikkelen van regionale toproutes
tram Utrecht CS – De Uithof (station
Vaartsche Rijn)
Railverbinding Breda - Utrecht
Rivierkruisingen slechten
Rechtstreekse verbinding naar De
Uithof, Sint Antonius Ziekenhuis,
Maarssen

Parkeeroverlast verminderen
Toegankelijkheid Vijfwalbrug
Veel gebruikte fietsroutes sneeuw- en
ijsvrij houden
Incidentmanagement Rondweg
Bewegwijzering
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Bereikbaarheidsvisie (ambities)
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Wat moeten we doen om de ambities waar te maken?

Volgende fase

Bereikbaarheidsprogramma
Wat gaan we doen, wanneer en met wie?
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1.

1.1

Bereikbaarheidsvisie en
programma
Wat is de Bereikbaarheidsvisie?
Het College van B en w wil de opgave op het gebied van het thema
bereikbaarheid (‘Bereikbaarheid voor iedereen’) nader uitwerken. Het
eindresultaat wordt een integrale Bereikbaarheidsvisie voor de
gemeente Houten met een tijdshorizon tot het jaar 2020. Voor de
ruimtelijke ontwikkelingen en grote projecten wordt een doorkijk tot het
jaar 2030 gehanteerd. Omdat de infrastructuur voor het autoverkeer in
Houten min of meer ‘af’ is, ligt het accent in de Bereikbaarheidsvisie
niet op nieuwe infrastructuur voor het autoverkeer. De
Bereikbaarheidsvisie wordt een ‘Mobiliteitsplan Nieuwe Stijl’ met
accenten op:

De gewenste bereikbaarheidskwaliteit.

De keuzemogelijkheden die doelgroepen hebben bij het maken
van verplaatsingen en de wijze waarop deze keuzes
beïnvloedbaar zijn.

De wijze waarop het mobiliteitsbeleid bijdraagt aan de
doelstellingen van andere beleidsvelden.
In de Bereikbaarheidsvisie zijn onze ambities opgenomen. De ambities
geven aan wat we de komende jaren maar ook op de lange termijn
willen bereiken? De Bereikbaarheidsvisie is vertaald in de
Bereikbaarheidsagenda. Daarin staan de maatregelen, acties en soms
de werkwijze die nodig zijn voor het verwezenlijken van de ambities.
In dit document zijn de Bereikbaarheidsvisie en de
Bereikbaarheidsagenda opgenomen. In de volgende fase wordt het
Bereikbaarheidsprogramma opgesteld. Daarin wordt opgenomen wat
we gaan doen, wanneer, met wie en met welke middelen.

1.2

Hoe gaan we met de Bereikbaarheidsvisie om?
De Bereikbaarheidsvisie geeft aan wat de gemeente Houten de
komende jaren wil bereiken: de ambities. en doelstellingen. Het staat
niet op voorhand vast dat alle ambities realiseerbaar zijn.
Samenwerking met andere partijen en voldoende financiële middelen
zijn een voorwaarde. Ongetwijfeld zullen keuzes noodzakelijk zijn.
Deze maken wij in het Bereikbaarheidsprogramma. Maar we zullen
onze ambities voor de lange termijn niet uit het oog verliezen willen we
een vitale en bereikbare gemeente blijven.
De Bereikbaarheidsvisie en Bereikbaarheidsagenda gaan we dan ook
gebruiken voor:
1. Het opstellen van het Bereikbaarheidsprogramma, waarin staat
wat we de komende jaren kunnen aanpakken met de beschikbare
middelen. Maar vooral ook met wie, want vele zaken kunnen we
en hoeven we ook niet alleen te doen. Mobiliteit is een zaak van
de gehele maatschappij en als we het in dit document schrijven
over ‘we’ dan bedoelen we ook letterlijk ‘we’: de gemeenten,
andere overheden, burgers, ondernemers en maatschappelijke
organisaties. Het Bereikbaarheidsprogramma wordt periodiek
geactualiseerd.
2. Het verwerven van cofinanciering en subsidies bij andere
overheden, maatschappelijke en economische partners.
3. Het opzetten van samenwerkingsverbanden en –netwerken.
4. Het op de agenda houden van de projecten en acties die we niet
op korte termijn kunnen uitvoeren maar voor de lange termijn (tot
2030) uitermate belangrijk vinden, zodat we tijdig kunnen inspelen
op ontwikkelingen (financieel, ruimtelijk) waar deze projecten en
acties ingepast kunnen worden. In de Bereikbaarheidsagenda zijn
de volgende planperiodes gehanteerd:
 de korte termijn tot 2014: de lopende bestuursperiode;
 de
middenlange
termijn
2014-2018:
de
volgende
bestuursperiode;
 de lange termijn: 2018 -2030.
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Daar waar van toepassing gaat de gemeente als bedrijf en werkgever
ook actief meewerken aan het realiseren van de geformuleerde
ambities. Daarin neemt de gemeente Houten haar eigen
verantwoordelijkheid en de gemeente Houten hoop dat dit een brede
navolging krijgt.

1.3

Het startpunt voor de Bereikbaarheidsvisie is het Coalitieakkoord 20102014: Houten werkt! De zaken die van belang zijn voor de
Bereikbaarheidsvisie zijn opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is
een aantal gegevens over de mobiliteit in Houten opgenomen.
De Bereikbaarheidsvisie is vervolgens opgebouwd uit de volgende
thema’s: economie (hoofdstuk 4), milieu en duurzaamheid (hoofdstuk
5), welzijn (hoofdstuk 6), ruimte (hoofdstuk 7), recreatie (hoofdstuk 8),
infrastructuur (hoofdstuk 9), regionaal openbaar vervoer (hoofdstuk
10), regionaal fietsen (hoofdstuk 11).

Hoe is de Bereikbaarheidsvisie opgebouwd?
Het opstellen van de Bereikbaarheidsvisie vindt plaats vanuit
verschillende invalshoeken:
1.

Mobiliteit is geen doel op zich (behalve als sport- of

De thematische hoofdstukken zijn als volgt opgebouwd:

een beschrijving van het beleid op het gebied van het thema en
relevante gegevens en ontwikkelingen;

de mobiliteitsambities voor het thema en in een aantal gevallen de
daarbij behorende uitgangspunten;

de mobiliteitsagenda voor het thema.

recreatieactiviteit). Mobiliteit dient altijd een doel: het verrichten
van een activiteit (motief). Het mobiliteitsbeleid heeft daarom een
directe relatie met andere beleidsvelden (bijvoorbeeld wonen,
2.

3.

4.

5.
6.

werken, economie, recreatie).
Mobiliteit is hoorbaar, zichtbaar en voelbaar: geluid en emissie zijn
verbonden aan mobiliteit. Mobiliteit heeft een relatie met milieu,
omgevingskwaliteit en verkeersveiligheid.
Mobiliteit is een energiegebruiker, zorgt voor CO2–uitstoot en heeft
een relatie met het beleid op het gebied van duurzaamheid,
energie en klimaat.
Het mobiliteitsbeleid is gebiedsafhankelijk. Specifieke gebieden
vergen andere bereikbaarheidsvoorzieningen. Differentiatie naar
gebiedstypologieën is daarom zinvol.
Specifieke omstandigheden, speerpunten en doelgroepen die een
afgeleide zijn van de gemeentelijke ambities.
Andere (beleids)programma’s, zoals duurzaamheid.

1.4

Hoe is de Bereikbaarheidsvisie tot stand
gekomen?
Bij het opstellen van de Bereikbaarheidsvisie zijn de volgende partijen
betrokken in de inventarisatiefase:

een externe participatiegroep (bijlage 1);

een interne gemeentelijke projectgroep;

bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die zich
aangemeld en deelgenomen hebben aan een ‘themabijeenkomst
Bereikbaarheidsvisie’ (bijlage 1);

bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die
uitgenodigd zijn en deelgenomen hebben aan een sessie
partnership voor de volgende onderwerpen (bijlage 1): mobiliteit
van werknemers, binnenstadsservice, schone voertuigen,
kleinschalig openbaar vervoer;
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medewerkers mobiliteitsbeleid van de buurgemeenten en
1
regionale overheden .
de wethouder verkeer en vervoer;
raadsleden;

Alle betrokkenen hebben hun aandachtspunten en visie kunnen
inbrengen. Deze inbreng heeft mede de basis gevormd voor de
Bereikbaarheidsvisie.

1.5

Waarop ligt de focus van de gemeente Houten?
Bij het opstellen van het Bereikbaarheidsprogramma komt onze focus
te liggen op de volgende onderdelen: samenwerking met bedrijven en
bewoners (co-creatie), regionaal openbaar vervoer, lokaal openbaar
vervoer (collectief vervoer met een sociale functie), regionale
fietsverbindingen en het ‘vergroenen’ van de mobiliteit.

1

Utrecht, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Culemborg, Vianen, Nieuwegein,
Provincie Utrecht, BRU
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Leeswijzer
In hoofdstuk 1 is beschreven wat de Bereikbaarheidsvisie inhoudt en
hoe deze kan worden gebruikt.
In hoofdstuk 2 wordt de samenhang in beeld gebracht tussen
mobiliteit en andere beleidsvelden.
In hoofdstuk 3 zijn gegevens opgenomen over de mobiliteit in Houten.
Vervolgens volgen in de hoofdstukken 4 tot en met 11 verschillende
thema’s waarvoor ambities zijn gedefinieerd. Per hoofdstuk zijn deze
ambities doorvertaald naar de Bereikbaarheidsagenda: de acties en
de aanpak die nodig zijn om de ambities te realiseren. De
Bereikbaarheidsagenda wordt in de volgende fase gebruikt voor het
opstellen van het Bereikbaarheidsprogramma door keuzes te maken
wat betreft de samenhang en de prioriteit.
De ‘snelle’ lezer kan volstaan met het lezen van hoofdstuk 1, de
ambities (blauw afgedrukt) in de hoofdstukken 4 tot en met 11en de
tabellen in deze hoofdstukken met de kop ‘AGENDA’. Deze tabellen
zijn groen afgedrukt.
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2.

Coalitieakkoord 2010-2014: Houten
werkt!

2.1

De opgave in de bestuursperiode 2010-2014

In de bestuursopdrachten van het College van b en w hanteert zij vier
uitgangspunten:
1. Het College gaat voor een basispakket aan voorzieningen waar
bovendien zo veel mogelijk mensen gebruik van kunnen maken.
Dat kan door deze basisvoorzieningen anders en doelmatiger in te
richten of door van degenen die er gebruik van maken naar
draagkracht een eigen bijdrage te vragen.
2. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van inwoners,
instellingen en bedrijven worden steeds belangrijker. De gemeente
zal vaker van hen vragen om problemen zelf of met anderen op te
lossen.
3. Het scheppen van de juiste voorwaarden voor ondernemerschap.
4. De gemeente ondersteunt waar dat echt nodig is.

Het College van b en w geeft aan dat de gemeente Houten de
komende jaren voor de volgende opgaven staat:
1.

2.

3.

4.

Het borgen van de kwaliteit van Houten
De keuzes voor de kwaliteit van woningbouw, de openbare ruimte,
de verkeersstructuur, de aandacht voor elkaar en de vele
voorzieningen maken de kwaliteit van het wonen, werken en leven
in Houten uniek.
Het blijvend betrekken van zoveel mogelijk mensen in de
samenleving: iedereen doet mee!
Houten heeft - evenals andere gemeenten - te maken met de
gevolgen van de economische crisis. Juist in deze tijd is het
belangrijk dat iedereen mee blijft doen in de Houtense
samenleving.
Samen met onze inwoners werken aan Houten
Wij nemen onze inwoners serieus en werken met hen samen. Dit
houdt in dat we Houtenaren op tijd betrekken bij het maken en
uitvoeren van gemeentelijke plannen. Dit houdt ook in dat we waar mogelijk - een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid
van Houtenaren.
Het bestrijden van de effecten van de economische crisis
We zetten alle zeilen bij om werkloosheid en armoede te
bestrijden en de ruimtelijke investeringsagenda in stand te
houden. Niet in de laatste plaats zorgen we dat - ondanks
rijksbezuinigingen en andere financiële effecten van de crisis - het
huishoudboekje van onze gemeente meerjarig op orde blijft.

Het coalitieakkoord 2010-2014 besteedt veel aandacht aan mobiliteit.
De ambities uit het coalitieakkoord spelen dan ook een belangrijke rol
voor de Bereikbaarheidsvisie. De cursieve teksten zijn letterlijke
2
citaten uit het coalitieakkoord :

2.2

Ruimte en mobiliteit
“De verkeerskundige opzet van Houten deugt. Deze bevordert het gevoel van
kleinschaligheid, maakt de bereikbaarheid laagdrempelig en versterkt het
gevoel van veiligheid. Onze ambitie is om de infrastructuur voor alle Houtense
inwoners tot een succes te maken. Het fietspadennetwerk is voor ouders met
jonge kinderen, recreanten en andere groepen een uitkomst, en vermaard tot in
het buitenland. Niet voor niets is Houten fietsstad van Nederland geworden.”

De stedenbouwkundige structuur van Houten en het mobiliteitssysteem
zijn sterk met elkaar verweven:

Compacte bouw rondom twee treinstations. Het grootste deel van
de inwoners woont binnen het invloedsgebied van de treinstations.
2

Hier en daar zijn tekstdelen uit het coalitieakkoord samengevoegd en door
XTNT en voorzien van een titel (thema) en gebieden en doelgroepen.
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2.3

Een rondweg voor het autoverkeer die er voor zorgt dat er in de
wijken uitsluitend bestemmingsverkeer aanwezig is.
Binnen de Rondweg een fijnmazig fietsnetwerk.
Direct in de nabijheid van het compacte stedelijk gebied ligt het
landelijke buitengebied met landschappelijke kwaliteiten en
recreatieve waarde.

Openbaar vervoer
“In regionaal verband maken we ons hard voor een betere OV-bereikbaarheid
en positionering van Houten, de kleine kernen en regionale voorzieningen.
Ambities en plannen van het Bestuur Regio Utrecht moeten optimaal ten goede
komen aan Houten. Vanuit Houten zullen we de geïntegreerde aanpak om de
bereikbaarheid van de regio Utrecht te verbeteren, krachtig ondersteunen.
Een actualisatie van de OV-visie is nodig om koersvast te kunnen opereren
richting partijen die verantwoordelijk zijn voor realisatie en exploitatie van het
openbaar vervoer. Een geïntegreerde visie legt het ambitieniveau voor de OVbereikbaarheid van de diverse delen van de gemeente vast. Tevens wordt in de
visie samenhang aangebracht in de initiatieven om het gat tussen Regiotaxi en
busvervoer te dichten. Voorbeelden hiervan zijn de fietstaxi, het kleinschalig
vervoer via de fietsroutestructuur en ondersteuning van andere particuliere
initiatieven, zoals Drieka.
Voor ouderen en gehandicapten is het niet altijd even makkelijk om binnen de
Rondweg van A naar B te komen. De vraag om meer lokaal (openbaar) vervoer
vraagt om slimme oplossingen. Dit is vooral van belang voor afhankelijke
doelgroepen. Wij stellen de werkwijze van de regiotaxi daarbij ter discussie.”

2.4

Fietsen (netwerk)
“Het concept Houten Fietsstad vraagt om een vertaling naar het buitengebied.
Gezien de ontwikkelingen in A12 SALTO, het geprojecteerde derde
voorzieningengebied en de regionale projecten in het kader van VERDER is
herijking van het actieprogramma "Houten demarreert" noodzakelijk.
Door een extra fietsbrug/tunnel over of onder de Rondweg kan de
bereikbaarheid van het derde voorzieningengebied verbeterd worden. Dit is een
aandachtspunt bij de planvorming van het derde voorzieningengebied.
Het concept van 'Houten Fietsstad' zullen we doorontwikkelen en doortrekken
naar het gebied buiten de Rondweg. Het geplande vrijliggende fietspad langs
de Beusichemseweg is een goede aanzet tot betere fietspadenvoorzieningen in
het buitengebied, waaronder ook de fietsroute naar Utrecht. Wij vinden een
breed onderzoek naar meer fietspaden buiten de Rondweg nodig.”

Met de ontwikkeling van het sport- en werklandschap De Meerpaal
neemt door de verplaatsing van sportvelden de afstand tot de
sportvelden toe. De kans is groot dat dit leidt tot meer autogebruik,
zowel door de sporters zelf ten gevolge van het halen en brengen van
kinderen en jeugd in verband met de verkeersveiligheid (kruisen
Rondweg) als de sociale veiligheid (meer afgelegen locatie).
“In het kader van het SALTO-pakket zijn afspraken gemaakt over flankerend
beleid, waaronder fietsverbindingen in het gebied tussen Bunnik, Odijk en
Houten. Met de gemeente Bunnik willen we ook de overige onderdelen van het
SALTO-pakket - de verkeersveiligheid en fietsverbindingen in het gebied tussen
Bunnik, Odijk en Houten - realiseren.
Ook scholen en (sport)voorzieningen moeten lokaal goed en veilig bereikbaar
zijn voor jong en oud. De Houtense fietspadenstructuur speelt hierin een grote
rol. We bewaken hierbij zowel de fysieke als de sociale veiligheid.
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De bewaakte fietsenstallingen bij de stations zijn een stimulans voor het gebruik
van openbaar vervoer per trein en bus. Deze voorzieningen blijven
laagdrempelig.”

2.5

Autoverkeer
“Voor het autoverkeer wacht Houten eerst op de realisering van de aansluiting
op de A12 (SALTO). Vervolgens zetten wij in op een volledige aansluiting, dus
ook in de richting Arnhem. Doorstroming van autoverkeer verbeteren we verder
met technische aanpassingen bij de Molen en bij de aansluiting van de Staart
op de A27. De maximumsnelheid op de gehele Rondweg moet 70 km/uur zijn.
(een aantal delen heeft nu een snelheidslimiet van 50 km/uur).
De realisatie van de spoorverdubbeling biedt extra kansen en capaciteit.
Hiervoor zijn goede Park & Ride voorzieningen, ook voor bewoners uit het
buitengebied, cruciaal.”
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3.

Mobiliteit in Houten





3.1

Verplaatsingsgedrag
3

Onderzoek reisgedrag 2010

31% van de werknemers woont binnen 10 km van hun werkplaats.
Hiervan komt 56% met de auto. De relatie met Nieuwegein is
sterk.

Bij het doen van boodschappen verplaatsen Houtenaren zich als
volgt: 40% met de fiets en 45% met auto (rest lopen en anders).
Bij het winkelen bedraagt het aandeel van de fiets 55% en van de
auto 25%.

Het aandeel van de fiets over alle verplaatsingen (ongeacht
herkomst en bestemming) bedraagt 22%. Op verplaatsingen korter
van 7,5 km bedraagt het aandeel 37%.

58% van de inwoners fietst dagelijks. Voor de interne
4
verplaatsingen wordt in 40% van de gevallen de fiets gebruikt.
Het openbaar vervoer speelt geen rol voor de interne
verplaatsingen.

De gemeente Houten beheert een carpoolplaats van de A27. Deze
wordt zeer goed gebruikt. De carpoolplaats heeft op werkdagen
een bezetting van ongeveer 130%. De parkeerplaats is volledig
bezet en er wordt ook geparkeerd in de bermen.
Gegevens burgerpanel
De gemeente Houten voert periodiek onderzoek uit onder een
burgerpanel. Uit een groot aantal geregistreerde deelnemers worden
steekproeven getrokken en vragen voorgelegd. De burgerpanels
hebben onder andere de volgende resultaten opgeleverd:

3
4

Gemiddeld zijn er in Houten 1,39 auto’s per huishouden en 0,425
per inwoner.
36% van de huishoudens heeft 2 of meer auto’s
Van de werkzame bevolking gaat 51% meestal met de auto naar
het werk, 31% met de fiets en 12% met het openbaar vervoer.

Mobiliteitsonderzoek openbaar vervoer Universiteit Utrecht (2010)
Uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht onder de bewoners en
werknemers in is het volgende gebleken:

De belangrijkste reden om niet van het openbaar vervoer gebruik
te maken is een te lange reistijd (46% van de niet-gebruikers) en
vervolgens een te lange loopafstand (10%) en te hoge kosten
(10%).

Opvallend is dat de gebruikers van het openbaar vervoer juist de
kortere reistijd opgeven als belangrijkste argument om van het
openbaar vervoer gebruik te maken. Een concurrerende reistijd is
dus een belangrijke succesfactor voor het gebruik van het
openbaar vervoer. Dat betekent voor Houten dat er vooral winst te
boeken is op de relaties waar de reistijd met het openbaar vervoer
niet concurrerend is met de auto.

Veel gebruikers van het openbaar vervoer gaan met de fiets naar
de halte/het station (58%). Meer dan 80% van de gebruikers van
het openbaar vervoer hebben een maximale loop- of fietsafstand
van 10 minuten.

Van de werkers binnen Houten gaat bijna 50% met de fiets en
bijna 50% met de auto. Van de werkers buiten Houten gaat 64%
met de auto, 29% met het openbaar vervoer en 11% met de fiets.

Naar het centrum van Nieuwegein gaat 76% van de respondenten
met de auto, 14% met de (brom)fiets en 10% met de bus.

Naar het centrum van Utrecht gaat 23% van de respondenten met
de auto, 10% met de (brom)fiets en 66% met het openbaar
vervoer.

Bronnen: Houten Travel Behaviour Survey (IDTP), gemeente Houten.
Herkomst en bestemming binnen Houten.
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Sterke vervoerrelaties (VRU-model)
Op basis van het Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU-model) zijn de
sterke vervoerrelaties van en naar Houten in beeld gebracht. Het VRUmodel is gebaseerd op verplaatsingsonderzoek en wordt gebruikt om
verkeersprognoses te maken. Volgens de cijfers uit het basisjaar
(2002) zijn de sterkste relaties (openbaar vervoer + auto, één richting
per etmaal):

Houten – Nieuwegein (4.500);

Houten – Utrecht Centrum (3.000);

Houten – Bunnik, Vianen, Wijk bij Duurstede, Utrecht-noord,
Utrecht-Zuidwest, Utrecht De Uithof en Rijnsweerd (ieder > 1.000).
In 2020 is de hoeveelheid verplaatsingen van en naar Houten in
absolute zin toegenomen. Daarin treden de effecten op van de
afronding van Houten-Vinex en andere grootschalige bouwopgaven in
de regio Utrecht. De sterkste groei vindt plaats van en naar UtrechtZuidwest, de Uithof en Rijnsweerd en Utrecht-Hoograven met
respectievelijk 2.700, 1.600 en 1.300 verplaatsingen per richting.
Hier uit blijkt dat de verplaatsingen, naast de oriëntatie op Utrecht
Centrum, tangentieel gericht zijn. Voor deze relaties is extra aandacht
nodig op het gebied van het fietsverkeer en het openbaar vervoer.

3.2

Demografie
Huishoudentype (aanwezigheid van kinderen)
Als de cijfers van de bevolking van Houten vergeleken worden met de
gemiddelde van de Provincie Utrecht en Nederland valt een aantal op.
Als eerste ligt het percentage eenpersoonshuishoudens (23,8%) ruim
onder het provinciaal (37,6%) en landelijk gemiddelde (35,5%). Het
percentage huishoudens zonder kinderen ligt een fractie lager dan het
provinciaal en landelijk gemiddelde. De groep huishoudens met
kinderen (49,1%) ligt ruim boven het provinciaal (34,5%) en landelijk
(34,8%) gemiddelde. Dit wordt nogmaals onderbouwd door een hoog
gemiddelde van de huishoudgrootte, 2,63 t.o.v. 2,23 in de provincie en
2,24 in Nederland.
Inkomen
Het inkomen ligt in Houten hoger (38.400) dan het provinciaal
5
gemiddelde (34.200) en ruim boven het landelijk gemiddelde (31.300).
Levensfase
In de eerste vier leeftijdsklassen (tot 20 jaar) heeft de gemeente
procentueel een groter aantal inwoners dan de provincie en Nederland.
Het aantal inwoners in de klasse van 20 tot 25 is in Houten kleiner dan
het provinciaal en landelijk gemiddelde. Dit duidt erop dat jongeren
wegtrekken uit de gemeente Houten. De klasse van 45 tot 65 jaar is
goed vertegenwoordigd in de gemeente en ligt ruim boven het
provinciaal gemiddelde en hoger dan het landelijk gemiddelde. Het
aantal ouderen (65+) ligt ruim onder het provinciaal en landelijk
gemiddelde.

5

CBS (2009) Gemeente Op Maat 2009
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Demografische ontwikkeling
De prognose richting het jaar 2030 luidt als volgt. De eerste vier
leeftijdsklassen groeien licht tot het jaar 2020. Dit betekent dat het
aantal (brom)fietsers toe zal nemen in deze leeftijdsgroepen. Na 2020
neemt de grootte van deze groep af. Er blijft een dip zichtbaar in de
klassen van 20 tot 30 jaar. Dit duidt erop dat jongeren blijven
wegtrekken uit Houten. De groep 65-plussers blijft groeien richting
2030. Deze groep zal een significant grotere rol gaan spelen in de
Houtense bevolkingssamenstelling. Het belang van het (lokale)
openbaar vervoer kan toenemen als middel om zelfstandig en autoonafhankelijk deel te nemen aan de sociale activiteiten en gebruik te
maken van de voorzieningen. De omvang van de groep die daartussen
6
zit (30 - 65) neemt juist weer af .

3.3

Openbaar vervoer
Treincorridor Utrecht – ‘s-Hertogenbosch
Het regionale openbaar vervoer is sterk gericht op de treincorridor
Utrecht – ’s-Hertogenbosch. Houten heeft een prima treinverbinding
met Utrecht en een rechtstreekse verbinding met Tiel. Verder zijn er
nauwelijks rechtstreekse regionale (bus)verbindingen. Dit leidt tot extra
reistijd, maar eveneens tot een extra belasting van Utrecht Centraal
Station (zowel reizigers als bussen).
Het is een sterke wens van de regio dat in 2014 de treinfrequentie van
de sprinter wordt verhoogd van 4 naar 6 maal per uur. Voor het woonwerkverkeer kan de trein een belangrijke rol spelen indien het
natransport in Houten comfortabel en snel kan worden uitgevoerd

Een treinverbinding tussen Utrecht en Breda is nog steeds een optie
voor de (zeer) lange termijn. De vraag hierbij is wel of en hoe deze lijn
zou moeten aanlanden bij Utrecht CS: via de bestaande spoorlijn
Utrecht – Geldermalsen of op een andere wijze, bijvoorbeeld via de lijn
Utrecht – Gouda. Houten heeft zeker belang bij een tweede noord-zuid
verbinding naar Brabant omdat daarmee de vervoerstromen beter
verdeeld worden en de robuustheid van het netwerk toeneemt.

6

Pronexus (2010) Bevolkingsprognose Houten 2010
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Regionale lijnen openbaar vervoer

Frequentie in spits:

Alle lijnen

Lijn 47, 281, 48
Lijn 47, 48

18

Lijn 45

10 - 14

Lijn 47

8

Lijn 281

6
4

Combinatie

2

Lijn 47, 48

Stops per halte

Lijn 45, 49
Lijn 45, 49

Lijn 47, 48
Lijn 47, 48

Lijn 45, 49
Lijn 45,
47, 49
Lijn 45, 47,
48, 49

Lijn 45, 49
Lijn 45, 49

Figuur 1 Openbaar vervoer in Houten

Figuur 2 Frequenties buslijnen

De bussen in Houten rijden op de Rondweg, De Koppeling en De
Molen. De haltes liggen vlakbij de fiets- en voetgangerstunnels en zijn
voorzien van overdekte fietsenstallingen.
Lijn 45 is een taxibusje tussen Houten-Schalkwijk-’t Goy (1x per uur,
spits 2x per uur, niet op zondag).
Lijn 47 geeft een directe verbinding met Utrecht en rijdt langs de
volgende bedrijventerreinen in Houten: Molenzoom, De Schaft,
Weteringhoek, Meerpaal, Rondeel en Doornkade.

Bereikbaarheidsvisie en agenda Houten| 22

Lijn 48 rijdt tussen Nieuwegein stadscentrum en station Houten en doet
dezelfde bedrijventerreinen aan als lijn 47. Lijn 48 gaat echter niet over
de bedrijventerreinen zoals lijn 47 maar over de Rondweg. In
Nieuwegein loopt de route van lijn 48 door het bedrijventerrein
Plettenburg. Vanaf Nieuwegein stadscentrum is het ongeveer 7
minuten lopen naar het Sint Antonius Ziekenhuis. Voor ouderen en
ziekenhuispatiënten zou het prettig zijn als enkele bussen doorrijden
tot de voordeur van het ziekenhuis.
Lijn 281 is een spitslijn en rijdt via de Liesbosch (Nieuwegein) en
Rijnsweerd naar De Uithof en maakt daarmee voor bestemming De
Uithof een forse omweg. De reistijd vanaf station Houten naar het
eindpunt in De Uithof bedraagt 34 minuten. Een verplaatsing met de
trein naar Utrecht Lunetten en vervolgens met spitsbus 31 is 7 minuten
sneller (27 minuten). Buiten de spits is er slechts zeer beperkt
verbinding met De Uithof. De reistijd per auto vanuit Het Rond naar de
Uithof bedraagt in de spits 23 tot 30 minuten. Het openbaar vervoer
biedt qua reistijd geen voordelen ten opzichte van de auto. Een
snellere verbinding naar De Uithof is gewenst (zie paragraaf 10.4).

47

281

48

49
45

Figuur 3:

Lijn 45 (taxibusje 1x per uur, spits 2x per uur, niet op zondag)

Lijn 47, spits 4x per uur, dal 2x per uur, avond 1x per uur, zaterdag 1x per uur,
zondag 1x per 2 uur

Lijn 48: spits 4x per uur. dal 2x per uur, avond -, zaterdag 1x per uur, zondag –

Lijn 49: spits 4x per uur, dal 2x per uur, avond -, zaterdag 1x per uur, zondag 
Lijn 281 spits 2 tot 3 x per uur en buiten de spits op werkdag 1x per 2 uur.

Bereikbaarheidsvisie en agenda Houten| 23

Regiotaxi en lokaal openbaar vervoer
Op regionaal niveau kan ook gebruik worden gemaakt van de regiotaxi.
De regiotaxi is kleinschalig openbaar vervoer op aanvraag en van deur
tot deur voor iedereen die zelfstandig of met begeleiding kan reizen.
Dus ook voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of
scootmobiel. Voor het vervoer worden personenauto’s en
(rolstoel)busjes ingezet. Regiotaxi Utrecht rijdt iedere dag tussen 06.00
en 24.00 uur in het gebied van Bestuur Regio Utrecht. Voor de
regiotaxi geldt een instaptarief en een vast tarief per OV-zone (€ 1,85).
Een aantal gemeenten uit het gebied van Bestuur Regio Utrecht geeft
bepaalde groepen inwoners korting, zoals bijvoorbeeld 65-plussers en
personen met een WMO-indicatie. De gemeente Houten verstrekt een
WMO-vervoerspas. Met de pas kan onbeperkt gratis in 5 zones ( +
opstapzone) gereisd worden. Met 65-pluspas kan de regiotaxi worden
gebruikt tegen het gangbare OV-tarief.
Een punt van kritiek en ontevredenheid over de regiotaxi is de
betrouwbaarheid. Overschrijding van de afgesproken tijden leidt tot
ergernis maar ook tot praktische problemen als men bijvoorbeeld op
tijd moet zijn voor een afspraak. Het op tijd rijden is de meest
genoemde verbeteringswens.
De regiotaxi wordt uitgevoerd in opdracht van het Bestuur Regio
Utrecht met cofinanciering door de deelnemende gemeenten en de
reizigersopbrengsten. De gemeente Houten betaalt de vervoerkosten
voor de houders met een WMO-vervoerspas. Dit is een cofinanciering
met een ‘open einde’ daar er onbeperkt gebruik van kan worden
gemaakt. Daarnaast betaalt Houten nog een bedrag als bijdrage voor
het openbaar vervoer voor eenieder. In verband met de bezuinigingen
binnen het openbaar vervoer staat de regiotaxi onder druk. Voor iedere
passagier in de regiotaxi betaalt de overheid € 13,- bij tegen € 1,- voor
7
een passagier in een goed gebruikte buslijn . Indien de regiotaxi zou
worden opgeheven, betekent dat voor Houten grofweg, bij het op peil
houden van de financiële inzet van Houten, dat de 65-plussers gebruik
7

Bron: BRU

moeten gaan maken van het reguliere openbaar vervoer. Het voordeel
van dienstverlening van deur-tot-deur valt dan weg. Sinds de bussen
uitsluitend op de Rondweg rijden, zijn de loopafstanden vergroot.
Bovendien is op bepaalde delen van de week de frequentie laag of is
het openbaar vervoer geheel niet aanwezig. Voor ouderen bedraagt
het invloedsgebied van een OV-halte ongeveer 250 m. In figuur 6 zijn
8
de invloedsgebieden van de bestaande haltes weergegeven . Deze
gelden voor een werkdag. Op zaterdag en zondag is de bediening
aanmerkelijk minder of geheel niet aanwezig. Uit figuur 4 valt verder af
te leiden dat grote delen van Houten voor ouderen en/of minder vitale
personen met het reguliere openbaar slecht bereikbaar zijn.
De regiotaxi wordt vooral gebruik voor sociaal bezoek (70%) en
9
medische afspraken (55%) . Ongeveer 45% geeft aan geen andere
vervoersmogelijkheid te hebben. Per dag (2011) maken ongeveer
vijftig 65-plussers gebruik van de regiotaxi. Zij reizen ongeveer 3,2
zone per rit. De belangrijkste motieven zijn bezoek (familie, vrienden,
10
kennissen) en medische voorzieningen . Volgens de demografische
ontwikkelingen zal het aantal 65-plussers toenemen. Het is gewenst
dat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan de
maatschappelijke activiteiten en gebruik kunnen maken van de
voorzieningen. Deze bevolkingsgroep zal ook verspreid binnen Houten
wonen. Om deze zelfstandigheid waar te kunnen blijven maken, zal het
belang van het openbaar vervoer voor hen toenemen.
Vanuit financieel oogpunt is het de vraag of er een meer
kostenefficiënte dienstverlening mogelijk is. Daarnaast is de
betrouwbaarheid een belangrijk kwaliteitsaspect.

8

Cirkels met een straal van 200 m in verband met barrière Rondweg en
stratenpatroon (geen kaarsrechte verbindingen tussen halte en bestemmingen).
9
Meerdere antwoorden waren mogelijk.
10
Rapportage KTO Regiotaxi BRU (2010)
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Figuur 4 Invloedsgebieden OV-haltes loopafstand maximaal 250 m

Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) hanteert voor een OV-halte een
invloedsgebied met een straal van 500 m rondom de halte. Ook met de
ruimere BRU-norm blijkt een aantal gebieden buiten het
invloedsgebied van het openbaar vervoer te vallen.
Naast de regiotaxi rijdt lijn 49 als een ringlijn in Houten-zuid. Voor
ouderen vormen de haltes op de Rondweg een extra barrière als deze
uitsluitend via een helling (tunneltje) te bereiken zijn. De bezetting van
lijn 49 is laag (164 reizigers per werkdag in 2008 vóór de opening van
station Castellum, spits 4x per uur, dal 2x per uur, avond -, zaterdag 1x
per uur, zondag - )

Figuur 5 Invloedsgebieden OV-haltes, BRU-norm straal van 500 m (inclusief
omlopen)

De BRU-norm is inmiddels opgerekt naar een straal van 600 m voor
het verbindende net en 1200m voor een treinstation. Daarmee blijven
de hoofdconclusies evenwel overeind. Een gedeelte van Houten valt
buiten het invloedsgebied van het openbaar vervoer en met het
oprekken van een norm van de loopafstand neemt uiteraard de
loopafstand niet af. Het wordt eigenlijk nog belangrijker om te
beoordelen welke rol de fiets (in het voor- of natransport) kan spelen
en welk maatwerk nodig is voor personen die matig of slecht ter been
zijn.
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3.4

Fietsen
De gemeente Houten heeft een naam hoog te houden op het gebied
van fietsbeleid. De opzet van de compacte stedelijke structuur heeft
bijgedragen aan een goed fietsklimaat dat gewaardeerd wordt door de
gebruikers. De gemeente Houten heeft opnieuw hoge ambities
geformuleerd. Ze wil opnieuw Fietsstad van Nederland worden en in
2015 de elektrische Fietsstad van Nederland. Zo wordt bijvoorbeeld het
fietstransferium voorzien van oplaadpunten voor elektrische fietsen.
De kern Houten heeft een goede fietsinfrastructuur in de bebouwde
kom.

De regionale verbindingen (inclusief het buitengebied) komen bij lange
na niet op het niveau van de kern Houten. De kwaliteit van de
fietsroutes is niet aantrekkelijk en wervend, er is geen continuïteit, er
zijn wachttijden en barrières, sommige routes zijn te druk en hebben
geen fietsvoorzieningen (bijvoorbeeld Burgweg/N410 naar Odijk), of
hebben last van sluipverkeer en landbouwverkeer en niet te vergeten:
fietsers moeten vaak een omweg maken. Juist voor de regionale
verplaatsingen is de concurrentie met de auto mogelijk. Binnen een
straal van 10 km afstand hemelsbreed ligt vrijwel de gehele BRU-regio
(met uitzondering van Breukelen en Loenen) alsmede de gemeente
Culemborg. In Culemborg zijn twee scholen van het voortgezet
onderwijs. Deze worden ook door de jeugd uit Houten bezocht zowel
per fiets (met wachttijd voor de veerpont over de Lek) en de trein.
Tabel 1 Omrijdafstanden en – factoren vanuit Houten centrum
Bestemming
IJsselstein (centrum)
Bunnik
Culemborg
incl.
veerpont
Vianen incl. veerpont
excl. veerpont
Odijk
Nieuwegein
Utrecht Centrum
Utrecht Uithof
Utrecht Lage weide
Utrecht Papendorp

Figuur 6 Hoofdfietsstructuur Houten

Afstand
(km)
11,6
6,3
12,0

HemelsBreed (km)
8,4
4,3
9,3

Omrijdfactor
1,2
1,5
1,3

Fietstijd
(min)
39
21
5411

12,7
13,4
6,5
8,3
8,6
7,7
15,3
8,9

7,3
7,3
4,9
5,9
7,6
6,1
11,8
7,0

1,7
1,8
1,3
1,4
1,1
1,3
1,3
1,3

5911
45
22
28
29
26
51
30

Uit Tabel 1 blijkt dat de omrijdfactoren in het algemeen groot zijn,
vooral naar Vianen, Bunnik en Nieuwegein. De route naar Utrecht
Centrum is de meest directe. Deze loopt voor een groot gedeelte langs
de spoorlijn.

11

Inclusief ongeveer 15 minuten voor de veerpont (varen en wachten).
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Figuur 7 Fietsroute Houten – Nieuwegein - Vianen, omrijden ten gevolge van
barrière Amsterdam-Rijnkanaal en De Lek.

Figuur 8 Fietsroute Houten – Bunnik, omrijden ten gevolge van barrière landelijk
gebied

Goede fietsverbindingen met buurgemeenten als Vianen en Bunnik
ontbreken. Het College van B en W heeft aangegeven dat ze willen
meewerken aan de eventuele aanleg van een fietspad (onder)langs de
A27 tussen Houten en het veerpontje Nieuwegein - Vianen. Dit fietspad
kan meeliften met de ontwikkelingen van bedrijventerrein Het Klooster
(Nieuwegein). De verbreding van de A27 inclusief nieuwe bruggen over
de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal biedt de niet te missen kans om
een directe fietsroutes daarin op te nemen. Vanwege de lange helling
en het grote hoogteverschil kunnen fietsliften of (horizontale)
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fietsroltrappen de fietser een helpende hand bieden. Of de verbreding
daadwerkelijk gaat plaatsvinden is echter nog niet zeker.
Een veilige fietsroute naar Bunnik zou gekoppeld moeten worden aan
een nieuwe autoverbinding van Houten naar de A12. Daarnaast zijn er
plannen voor een kortere verbinding naar Nieuwegein (Plofsluisbrug)
en een snelwegfietsroutes van Houten via Nieuwegein naar Lage
Weide (Fiets Filevrij).
Er zijn ook diverse indicaties die wijzen op een mogelijke afname van
het fietsgebruik:
 De sportvoorzieningen die worden verplaatst naar locaties buiten
de Rondweg (Sport- en Werklandschap de Meerpaal).
 De vergrijzing;
 De toename van het autogebruik voor het halen en brengen van de
schoolkinderen. Dit levert een praktisch probleem op, maar ook
groeit een aantal kinderen niet meer of minder met de fiets op.
 De redelijke veilige fietsomgeving voor schoolkinderen in Houten
die er ineens heel anders uitziet als de kinderen van de basisschool
naar regionale scholen in bijvoorbeeld Utrecht moeten fietsen.
Fietsen doet mensen (dagelijks) bewegen, is een sociale bezigheid en
draagt bij aan de gezondheid. Een afname van het fietsgebruik
vermindert helaas het positieve gezondheidseffect.

3.5

Autoverkeer

Figuur 9 Wegenstructuur in en rondom Houten

De wegenstructuur van Houten is vrij uniek in Nederland: een rondweg
met daarbinnen de verblijfsgebieden. Houten is aangesloten op de
A27. Bij de afrit vanaf Utrecht is een turbo-rotonde aangelegd en de
afrit is verbreed. Er komt een tweede aansluiting van Houten op de
autosnelwegen. Houten wordt via het tracé Rijsbruggerweg
rechtstreeks verbonden met de A12 in westelijke richting. Voor een
verbinding in oostelijke richting heeft de provincie nog een optie van
een parallelweg langs de A12 in studie.
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4.

Economie en mobiliteit

4.1

Woon-werkverkeer
Arbeidsmarkt is (boven)regionaal
Houten is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Het ligt
centraal in het land en gunstig ten opzichte van de hoofdwegen en het
openbaar vervoer. Dit heeft echter veel forenzenverkeer tot gevolg.
Tweederde van de beroepsbevolking werkt elders. Dat betekent ook
dat ongeveer tweederde van de banen in Houten wordt vervuld door
12
mensen van buiten Houten . Het forenzenverkeer dat dit met zich
meebrengt is moeilijk te verminderen. Wel gaan mensen, als ze langer
in Houten wonen, over het algemeen zoeken naar werk dichter bij huis.
Het woon-werkverkeer is geconcentreerd in de spitsuren en dat is
vooral op de weg (congestie) maar ook in het openbaar vervoer (volle
treinen) merkbaar. Het hoge autogebruik heeft negatieve gevolgen:
congestie in de spitsuren, hoge parkeerdruk, stress, parkeeroverloop
naar woonwijken en een groot ruimtebeslag voor parkeren. Voor de
doorstroming wordt gewerkt aan een tweede ontsluiting op het
Rijkswegennet. De ontsluiting in oostelijke richting is nog onderwerp
van discussie met provincie en BRU.
Autogebruik is hoog en kwetsbaar
Ondanks de gunstige ligging in het spoorwegnet is het autogebruik in
het woon-werkverkeer naar Houten hoog. In Molenzoom komt 71% van
de werknemers met de auto (waarvan iets minder dan de helft
13
leaseauto’s)
Het fietsgebruik bedraagt ongeveer 15%. Van de
werknemers (Molenzoom) woont 22% binnen een afstand van 10 km.
Rekening houdend met de afstand en functie (leaseauto) is een
12

De verhouding beroepsbevolking en werkgelegenheid is ongeveer één op
één, bron: Houten in 2015 strategische visie: van groei naar bloei (2003).
13
Bron: Mobiliteitsanalyse, Kantorenpark De Molenzoom (2007).

aandeel van 20% fietsgebruik mogelijk. Bij het gebruik van (elektrische)
scooters of elektrische fiets kan dit aandeel nog hoger liggen. Het
aandeel van het openbaar vervoer ligt eveneens laag.
Ten gevolge van enkele leegstaande panden is de parkeerdruk rond
de Molenzoom verminderd. Dit kan echter een tijdelijk verschijnsel zijn.
Op terreinen met bedrijven en/of voorzieningen die meer perifeer
liggen dan de Molenzoom is het autogebruik hoger. De bedrijven
beschikken over eigen parkeervoorzieningen en op een aantal locaties
(in de voorzieningengebieden) is een ‘flexterrein’ aanwezig. Dit is een
overloopterrein voor alle bedrijven. Ook deze terreinen blijken vaak vol
te staan.
Keuzemogelijkheden essentieel
Voor het economisch functioneren is het belangrijk dat aan
werknemers en bezoekers een betrouwbare reistijd hebben en dat zij
keuzes kunnen maken uit verschillende vervoerwijzen of combinaties
(vervoerketens). Het autosysteem zal namelijk kwetsbaar blijven in de
spitsperioden ondanks uitbreidingen van de infrastructuur in Houten
(nieuwe aansluiting A12 en verbetering aansluiting De Staart).
De mogelijkheden om het mobiliteitsgedrag te wijzigingen worden
bepaald door:
1. De reistijd en de betrouwbaarheid. Een persoon is gemiddeld
bereid om per dag ongeveer 90 minuten maximaal te reizen.
Afhankelijk van de verplaatsingswijzen horen daar maximale
afstanden bij van ongeveer 10 km (fietsen), 15 km (elektrische
fietsen), 20 km (elektrische scooter), 15 km (bus), 40 km (trein),
auto 40 km. De afstand voor het autoverkeer wordt sterk beïnvloed
door de congestie.
2. Het (financieel) voordeel en het gemak dat reizigers hebben bij het
gebruik van andere vervoerwijzen (zie ook bijlage 2). De trein is
een sterke troef voor Houten maar de meeste bedrijven (met
uitzondering van Molenzoom) liggen niet op loopafstand van een
NS-station. Daarom is de kwaliteit van het natransport (fiets,
openbaar vervoer) belangrijk. Er kunnen nogal wat redenen zijn
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om geen gebruik te maken van het natransport en dus ook niet
van de trein met als gevolg dat men de auto blijft gebruiken:

imago;

te lage frequentie openbaar vervoer;

te ver lopen naar halte;

de bus kost te veel tijd;

extra kosten voor fiets, openbaar vervoer, stalling (ten
opzichte van auto die men al in bezit heeft);

slechte stallingsvoorzieningen;

fietsafstand te groot. In het natransport worden beperkte
fietsafstanden geaccepteerd: tussen 1 en 2,5 km (in paragraaf
3.1, Tabel 2 zijn de natransporttijden weergeven vanaf een
NS-station).

weersomstandigheden;

vervoer van spullen;

De fiets vanaf het station is in het algemeen (veel) sneller dan de bus.
De extra verliestijd van het openbaar vervoer zit voornamelijk in de
wachttijd en de looptijd vanaf het station naar de halte.
Voor werknemers die de spits mijden, maar ook voor bezoekers van
bedrijven is het belangrijk dat de bereikbaarheid per auto buiten de
spitsuren op orde is.

4.2

Een toename van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer
heeft een positief effect op de duurzaamheid en op het verminderen
van de parkeerdruk. Met het ‘Nieuwe Werken’ kan het aantal
verplaatsingen verminderen. Indien werknemers een reële keuze
hebben
tussen
verschillende
vervoerwijzen
vermindert de
autoafhankelijkheid en neemt het arbeidspotentieel van een bedrijf toe.
Werknemers kunnen er zelf voor kiezen om files te vermijden. Tevens
kunnen werkgevers er voor kiezen om het gebruik van de fiets en het
openbaar vervoer te stimuleren en de parkeervoorzieningen zo efficiënt
mogelijk te gebruiken. Parkeerproblemen en files zijn dan ook niet
automatisch een probleem van de overheid. Het meewerken aan het
aanbieden van goede alternatieven is wel mede een rol van de
overheid.

In Tabel 2 zijn de reistijden weergegeven per bus of met de fiets vanaf
station Houten naar de bedrijvenlocaties.
Tabel 2 Vervoerwijze vanaf NS-station naar bedrijvenlocaties en voorzieningen
Reistijden (minuten) per vervoerwijze vanaf station Houten14
Fiets15

Bus
Rijden + lopen

+ lopen station +

naar bestemming

5 minuten
wachttijd

916

9

7

Weteringhoek

7

19

6

Meerpaal

10

22

8

Rondeel

10

22

8

Doornkade

13

25

8

De Schaft

14

Voor de bus exclusief looptijd naar bus op station Houten (thans ongeveer 7
minuten en wachttijd) en voor de fiets exclusief de tijd om de fiets op te halen.
15
Exclusief overstaptijd trein – fiets.
16
Vanaf station Houten Castellum.

Economie en duurzaamheid gaan goed samen

4.3

Het Rond
Er is fors geïnvesteerd in het stadscentrum. Het Masterplan is
nagenoeg uitgevoerd. Het stadscentrum is uitgebreid met woningen,
winkels en voorzieningen. Het Rond is altijd overwegend een
boodschappencentrum geweest. De gemeente en de winkeliers willen
Het Rond meer als winkelgebied profileren. Meer winkelen betekent
een langere verblijftijd. Dat heeft consequenties voor het parkeren
(zowel auto als fiets).
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Gezien het hoge aandeel fietsers is de fiets van economisch belang
voor Het Rond. Er zijn echter wel diverse kleine ongemakken voor de
fietsers zoals het overbrengen van boodschappen uit de supermarkt
naar de fiets. De winkelwagentjes mogen namelijk niet buiten de
supermarkt komen.

4.4

Ambities
1.

2.

3.
4.

5.

4.5

Behalve de aansluiting van Houten op de A12 in westelijke
richting komt, via het Rijsburggerwegtracé, ook een
aansluiting in oostelijke richting tot stand.
De autoafhankelijkheid van werknemers neemt (tijdens de
spitsuren) af: er zijn reële alternatieven voor de auto, waar zij
ook gebruik van willen maken.
Buiten de spitsuren is de bereikbaarheid van de bedrijven
voor hun bezoekers goed voor alle vervoerwijzen.
Het aanbod van stallings- en parkeervoorzieningen in het
stadscentrum sluit aan bij de wensen van bezoekers van het
Rond die langer willen verblijven in het stadscentrum
(bijvoorbeeld combinatie winkelen, horeca, leisure) en
parkeren en expediëren.
Het parkeren, fietsen stallen en het expediëren in het
stadscentrum Het Rond doen geen afbreuk aan de
verblijfskwaliteit.

Uitgangspunten

bereiken en de reistijd (in het voertuig) is in de spits niet
groter dan met de auto.
C. Alle bedrijventerreinen hebben een directe fietsverbinding
met een station in Houten. De omrijdfactor bedraagt
maximaal 1,2.
D. Alle bedrijventerreinen hebben een directe fietsverbinding
met de regiogemeenten. De omrijdfactor bedraagt
maximaal 1,2.
E. Werkgevers zorgen voor een goed mobiliteitsklimaat voor
hun werknemers: het gebruik van alternatieven voor de auto
wordt vanzelfsprekend en de auto wordt nog steeds gebruikt
als dat voor de bedrijfsvoering nodig is of als er geen reëel
alternatief is.
F. De
reistijd
per
auto
vanaf
autosnelwegen
naar
17
bedrijventerreinen blijft buiten de spitsuren minimaal op het
niveau van 2010. In de spits is de reistijd maximaal 2x zo
groot als in de daluren.
G. Het parkeerbeleid voor bedrijven gaat verder dan uitsluitend
het toepassen van parkeernormen. Het nieuwe gemeentelijk
parkeerbeleid speelt meer in op de gewenste balans tussen
bedrijfsbehoeften en –profielen, het verminderen van het
autogebruik, uitwisselbaarheid en flexibiliteit en het
verminderen van parkeeroverlast.
H. Er is voldoende parkeerruimte voor bezoekers die langer dan
2 uur in het stadscentrum willen verblijven, fietsen worden
uitsluitend geparkeerd op plaatsen die daarvoor bedoeld zijn
en het aantal vrachtwagenbewegingen is beperkt.

De volgende uitgangspunten geven de gewenste kwaliteit, behorend
bij de ambities, weer:
A.
B.

Alle bedrijventerreinen liggen binnen het invloedsgebied van
een halte van het openbaar vervoer (400 m).
Alle bedrijventerreinen zijn vanuit het OV-knooppunt van de
regiogemeenten (BRU) met maximaal één overstap te

17

Spitsuren: 07.00-09.00 en 16.00 – 18.00 uur op werkdagen.
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4.6

indien de vervoervraag dat rechtvaardigt. Daarom gaan we per
bedrijventerrein in beeld brengen wat de potentie is om gebruik te
maken van het openbaar vervoer vanaf de stations. Dat kan ook in
de vorm van een speciale shuttledienst zijn. Bij de uiteindelijke
uitvoering betrekken we:

De rol die de fiets kan spelen als natransport vanaf het
station. Dat kan zowel de OV-fiets zijn als speciale
bedrijfsfietsen met vaste plaatsen in het fietstransferium.

Het verbeteren van het lokale (vraagafhankelijke) openbaar
vervoer (zie ook paragraaf 6.5). Fiets en openbaar vervoer zijn
complementair. Fietsgebruikers moeten (incidenteel) ook
kunnen terugvallen op het openbaar vervoer.

Het arbeidsvoorwaardenbeleid (reiskostenvergoeding) dat
bedrijven kunnen en willen voeren.

Verbeteren aanbod openbaar vervoer en fiets
AGENDA (keuzepunten en opties voor het Bereikbaarheidsprogramma)
Doelgroep: Werknemers
18
K
1.
Verbeteren bediening De Meerpaal met het
openbaar vervoer.
KM
2.
Verhogen frequentie openbaar vervoer naar de
bedrijvenlocaties indien de vervoervraag dat
rechtvaardigt (pakketaanpak en afspraken per
bedrijventerrein).
KML
3.
Verkleinen reistijd openbaar vervoer vanuit de
regiogemeenten naar de bedrijventerreinen.
KM
4.
Verbeteren fietsverbinding tussen station(s) en de
volgende
bedrijventerreinen:
Weteringhoek,
Doornkade, De Schaft.
ML
5.
Topverbindingen realiseren voor de fiets tussen de
bedrijventerreinen en de regiogemeenten.
Partners:
Bedrijven (organisaties), BRU, VNM (Stichting ter
bevordering van mobiliteitsmanagement)
Toelichting
1. Het sport- en werklandschap Meerpaal ligt thans gedeeltelijk
buiten het invloedsgebied van het openbaar vervoer. De volgende
oplossingsrichtingen zijn mogelijk:

halte toevoegen;

routewijziging;

fiets als natransport (vanaf de ov-halte of vanaf het station).
2.

18

De volgende bedrijvenlocaties worden met het openbaar vervoer
bediend maar de frequentie is lager dan 4 bussen per uur. Een
frequentie van 4 bussen per uur in de spitsuren is gewenst omdat
dat aansluit bij de frequentie van het treinverkeer, die overigens op
termijn 6 maal per uur wordt. Frequentieverhoging heeft alleen zin
K= 2011 – 2014, M = 2014 – 2018, L = 2018 - 2030

Wij gaan werken volgens het principe van co-creatie (per
bedrijventerrein). De kans van slagen neemt toe als bedrijven zich
samen met de overheid collectief inzetten. Wij betrekken hierbij
uiteraard koplopers die hun ervaringen en kennis kunnen delen
met andere bedrijven en VNM dat reeds over de nodige contacten
met bedrijven beschikt. Wij streven naar het opzetten van
netwerken en het maken van programma’s per bedrijventerrein.
Bedrijven kunnen een bedrijfsscan laten uitvoeren en daarvoor de
beschikbare vouchers inzetten. Voor de bedrijven zijn daar geen
kosten aan verbonden. De vouchers worden in 2011 beschikbaar
gesteld door het Rijk (AgentschapNL).
3.

Alleen vanuit IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht-centrum, Utrechtzuid en Vianen zijn de bedrijventerreinen met maximaal één
overstap te bereiken. Echter de reistijd is aanzienlijk groter dan per
auto. Bijna alle andere regionale verbindingen vereisen minimaal
twee overstappen. Met de komst van de nieuwe aansluiting van
Houten aan de A12 neemt de concurrentiepositie van het
openbaar vervoer nog verder af. De concurrentiepositie voor het
openbaar vervoer kan worden versterkt door rechtstreekse
regionale verbindingen en een versterking van de combinatie trein
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+ fiets. Ook hier speelt het in beeld brengen van de potentiële
vervoervraag en de samenwerking met de bedrijven een
doorslaggevende rol. We zullen dan ook niet op korte termijn voor
alle regiogemeenten rechtstreekse verbindingen kunnen bieden.
We zullen keuzes moeten maken op basis van:

Het aantal autorijders tussen de regionale kern en de
bedrijventerreinen.

De mogelijkheid en bereidwilligheid om het mobiliteitsgedrag
te wijzigen. Hierbij spelen de volgende zaken een rol: voor- en
natransport, de autoafhankelijkheid, de wijze waarop de
reiskosten vergoed en in rekening worden gebracht (zie ook
punt 2).

De kans dat we de concurrentiepositie daadwerkelijk kunnen
verbeteren. We moeten daarbij bijvoorbeeld rekening houden
met de extra aansluiting aan de A12.

Reisafstanden > 7 km.

De omvang van de benodigde maatregelen (investering,
termijn), de mogelijkheden tot cofinanciering en de
afstemming met de plannen en programma’s van het BRU.
4.

De combinatie trein + fiets kan sterk zijn mits de fietsverbinding
van goede kwaliteit is, de beschikbaarheid van een fiets
gegarandeerd is, het niet leidt tot kostenverhoging voor de
werknemer en de fietsenstallingen in orde zijn. Voor dat laatste
zijn de condities met het nieuwe fietstransferium in ieder geval
goed. De acceptatie van de fietsafstand in het natransport is
beperkt. Het gaat om bedrijventerreinen die binnen 2 km afstand
van één van de stations liggen. De volgende bedrijventerreinen
hebben een onvoldoende directe verbinding (met één van de
stations:

Weteringhoek (omrijdfactor 1,4);

Doornkade (omrijdfactor 1,4);

De Schaft (omrijdfactor 1,3).
De fietsroute naar de Schaft zou kunnen worden verbeterd door
een extra fietsverbinding ter hoogte van de rotonde van Het Erf
naar De Bouw.

Met de bedrijven willen we overleggen over het beschikbaar
stellen van bedrijfsfietsen die vaste plaatsen krijgen in het
fietstransferium en indien nodig het verbeteren van de
stallingsvoorzieningen bij de bedrijven. Stallingsvoorzieningen
moeten afsluitbaar zijn, gemakkelijk toegankelijk en dichtbij de
bedrijfsingang liggen.
Voor bedrijven die op een grotere afstand dan 2 km liggen willen
wij dezelfde aanpak volgen, maar mogelijk is daar de inzet van
een elektrische fiets of scooter een betere optie.
5.

Utrecht is een compacte regio. Veel bestemmingen liggen op
fietsafstand of komen op fietsafstand als de elektrische fiets wordt
gebruikt. Er zijn dan wel regionale topverbindingen voor de fietsers
nodig. De volgende bedrijventerreinen hebben slechte
fietsverbindingen (grote omrijdfactor) met één of meerdere
regiogemeenten:

Doornkade met Nieuwegein (omrijdfactor 2,2), Vianen (2,1),
Utrecht (1,5), Bunnik (1,5), Odijk (1,5), IJsselstein (1,4), Zeist
(1,4)

Meerpaal met Vianen (3,0), Nieuwegein (2,1), Utrecht-noord
(1,5), IJsselstein (1,5), Bunnik (1,4), Odijk (1,4),

De overige bedrijventerreinen zijn hiermee te vergelijken.
Wij willen op basis van een regionaal actieplan deze verbindingen
verbeteren, waarbij we dezelfde prioriteiten hanteren als voor het
openbaar vervoer met als afstandscriterium: < 15 km.
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4.7

Tevens zijn de volgende maatregelen en voorzieningen te
overwegen:

een
verdeling
van
schaarse
parkeerruimte
(naar
autoafhankelijkheid);

een verhuisvergoeding of een reiskostenvergoeding tot een
maximale (fiets)afstand (bijvoorbeeld 20 km);

keuzes aanbieden: met de auto als het nodig is, met het
openbaar vervoer of de fiets als het kan en voor degenen die
fietsen vanaf het station een vervoersalternatief als het slecht
weer is. Dit betekent als het ware dat er een menukaart aan
werknemers
voorgelegd
wordt
(keuze
uit
vervoermogelijkheden en financiële voorwaarden). Dit is één
van onze agendapunten in het overleg (co-creatie) dat wij met
de bedrijven gaan voeren. In dergelijke overleggen zal het
accent liggen op het uitwisselen van kennis en ervaringen en
een innovatieve en inspirerende aanpak.

Beïnvloeden mobiliteitsgedrag werknemers
AGENDA (keuzepunten en opties voor het Bereikbaarheidsprogramma)
Doelgroep: Werknemers
KM
6.
Arbeidsvoorwaarden ondersteunen de beïnvloeding
mobiliteitsgedrag.
K
7.
Belonen van het fietsgebruik.
KM
8.
Uitbreiden van het Nieuwe Werken.
Partners:
Bedrijven(organisaties), BRU, VNM, aanbieders van
(flexibele) werkplekken, eigenaren van leegstaande
bedrijfspanden.
Toelichting
6. Uitsluitend het verbeteren van het aanbod van openbaar vervoer
en voor de fiets is zeker geen garantie voor het vergroten van het
gebruik. Concurrerende kwaliteit en een goed imago zijn
voorwaarden. En werkgevers spelen een belangrijke rol in het
mobiliteitsgedrag door een concrete invulling te geven aan
duurzaam ondernemen en de congestie te verminderen.
Overigens hebben zij daar ook een direct belang bij: een betere
bereikbaarheid en het aanbieden van keuzemogelijkheden maken
het voor werkgevers aantrekkelijker. Minder in de file betekent
minder stress en betrouwbare afspraken kunnen maken. Meer
fietsen en dus meer lichaamsbeweging leidt tot een betere
gezondheid en minder ziekteverzuim en ten slotte is een
besparing op parkeerruimte mogelijk.
Een belangrijke prikkel is het harmoniseren van de
reiskostenvergoeding: een vrij besteedbaar budget in combinatie
met
een
goed
aanbod
van
alternatieven
of
een
kilometervergoeding die voor fietsers en ov-gebruikers wordt gelijk
19
getrokken met autogebruikers of zelfs ruimer is .

19

De gemeente Houten vergoedt voor fietsers 15 ct/km ongeacht de afstand en
voor autoreizigers 19 ct/km boven een afstand van 10 km. Ministeries

7.

Het fietsgebruik kan worden beloond door het beschikbaar stellen
van een bedrijfsfiets op één van de stations of voor de woonwerkverplaatsing. Werkgevers vinden de combinatie trein plus fiets
kansrijk zeker omdat het verbeteren van de bediening per bus
morgen nog niet geregeld zal zijn. Werkgevers kunnen een fiets
volledig in eigendom van de werknemer overdragen als deze daar
ook daadwerkelijk gebruik van maakt. Houten gaat deelnemen aan
het programma ‘I Like My Bike’. Dat programma maakt het
mogelijk om het fietsgebruik te meten. Iedere deelnemer kan dan
zelf bepalen hoe snel hij zijn/haar fiets wil verdienen. De gemeente
en/of regio kunnen de bedrijven aanbieden om deel te nemen aan
dit programma en hen ondersteunen met de meetapparatuur. Aan
de bedrijven wordt gevraagd om de fietsen ter beschikking te
stellen.
Overigens kunnen alle bedrijven meedoen aan het programma ‘I
Like My Bike’ en ‘interne competities’ en beloningen organiseren.

vergoeden 18 ct/km ongeacht de vervoerwijze en de RABO-bank verstrekt een
vrij besteedbaar mobiliteitsbudget.
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Dat kan een individuele beloning zijn of bijvoorbeeld het sparen
voor goede doelen zoals het openbaar vervoer voor ouderen (zie
paragraaf 6.5). In dat geval snijdt het mes aan drie kanten.
8.

Minder en korter verplaatsen terwijl het werk er niet onder leidt is
de meest duurzame aanpak: minder emissie, minder congestie,
minder tijdsverlies, minder vervoerkosten. Wij achten de volgende
maatregelen kansrijk:

Stimuleren van kennisoverdracht tussen bedrijven onderling
(op
de
aspecten:
techniek,
bedrijfsveiligheid,
arbeidsomstandigheden, financiën, organisatie) over de
mogelijkheden om het Nieuwe Werken te introduceren. Wij
geven dit een plek in de sessies en programma’s per
bedrijventerrein.

Het stimuleren van het uitvoeren van marktonderzoek voor
het aanbieden van flexibele werkplekken in de
stationsomgeving en bij de snelwegen. Wij willen de
mogelijkheden daartoe verkennen met bedrijven zoals
Seats2Meet, ZZP’ers en werknemers die in Houten wonen en
daarbuiten werken.

4.8

Bereikbaarheid voor bezoekers van bedrijven
AGENDA (keuzepunten en opties voor het Bereikbaarheidsprogramma)
Doelgroep: Bezoekers van bedrijven
K
9.
Stimuleren van het gebruik van de ov-fiets.
KM
10.
Aanbieden van (vraagafhankelijk) vervoer vanaf één
van de stations.
KML
11.
Vergroten flexibiliteit parkeervoorzieningen.
KML
12.
Kwaliteit hoofdwegennet (buiten spitsuren) in stand
houden.
Partners:
Bedrijven(organisaties), BRU, OV-Fiets,
vervoerders, vrijwilligersorganisaties
Toelichting
9. Houten is met de trein goed bereikbaar en het
voorzieningenniveau zal met de introductie van Randstadspoor
nog verder toenemen. De OV-fiets is één van de mogelijkheden
voor goed natransport. Bedrijven kunnen hun bezoekers op deze
mogelijkheid wijzen en kunnen hun bezoekers desgewenst een
cadeaubon aanbieden voor de OV-fiets (jaarabonnement + twee
gratis ritten). Op deze wijze worden de bezoekers geactiveerd om
kennis te maken met de OV-fiets en er vaker gebruik van te
maken. Als alternatief kan een bedrijfsfiets ter beschikking worden
gesteld op het fietstransferium (met code te ontgrendelen) en als
extra service een fiets-GPS om rechtstreeks naar het
bezoekersadres te kunnen rijden.
10. Zakelijk bezoekers reizen vaak buiten de spitsuren. Het aanbod
van het reguliere openbaar vervoer schiet tekort om als
natransport te dienen. Bij het opzetten van een vraagafhankelijk
lokaal ov-systeem zullen de stations met zekerheid halteplaatsen
zijn (zie paragraaf 6.5). Dat biedt dan tevens de mogelijkheid om
de zakelijke bezoeker gebruik te laten maken van dit systeem. Bij
voorkeur wordt een aanvraag vooraf met een SMS of App vanuit

Bereikbaarheidsvisie en agenda Houten| 35

de trein ingediend. Wij betrekken deze optie bij de opzet van een
vraagafhankelijk ov-systeem. Bedrijven dragen financieel bij op
basis van het aantal afgenomen ritten.
11. Zakelijke bezoekers die met de auto komen hebben baat bij
beschikbare parkeergelegenheid. Wij zien dit als een eigen
verantwoordelijkheid van de bedrijven. Zij kunnen immers zelf
sturen op het gebruik van hun eigen parkeerplaatsen. In het geval
van parkeeroverlast ten gevolge van uitwijkgedrag naar
omliggende woonbuurten zijn wellicht reguleringsmaatregelen
nodig. Indien bedrijven behoefte hebben aan het uitbreiden van
hun parkeervoorzieningen werken we daaraan mee onder de
volgende condities:

Een verdere reductie van het autogebruik is niet haalbaar.

Het bedrijf doet actief mee aan het gebruik van de OV-fiets,
bedrijfsfiets en/of aanvullend openbaar vervoer (mits
daadwerkelijk beschikbaar).

Nieuwe parkeervoorzieningen worden, indien mogelijk,
openbaar en uitwisselbaar en worden door de bedrijven
gefinancierd.
Het toestaan van minder parkeerplaatsen zien wij tevens als een
mogelijkheid voor de toekomst. Immers het opleggen van het
realiseren van parkeerplaatsen en tegelijkertijd verzoeken om het
autogebruik te reduceren staan op gespannen voet met elkaar.
Dat betekent dat we willen gaan werken met een bandbreedte van
parkeernormen. Omdat de parkeerbehoefte van een bedrijf over
een langere tijd gezien geen statisch gegeven is, is flexibiliteit
gewenst in de vorm van een basisvoorziening op eigen terrein en
een openbaar uitwisselbaar gedeelte. Het is zelfs denkbaar dat
alle parkeerplaatsen in openbare parkeervoorzieningen worden
ondergebracht. In nieuwe situaties zullen we dit principe
toepassen en tevens beoordelen wij deze mogelijkheid bij
herstructurering en/of bedrijfsuitbreidingen. Voor de openbare
uitwisselbare parkeerplaatsen kan het principe van betalen naar
gebruik worden toegepast.

12. Zakelijk bezoek dat geen gebruik maakt van het openbaar vervoer
reist voor het grootste gedeelte tussen 9 en 16 uur. Zij hebben
baat bij een goed functionerend lokaal hoofdwegennet (Rondweg,
De Koppeling en verbindingen naar huidige en toekomstige toeen afritten van de autosnelwegen). Het functioneren van het
hoofdwegennet gaan wij jaarlijks monitoren (met behulp van
SpeedProfiles) met onderscheid naar de spitsuren, de daguren en
de daluren.

4.9

Bereikbaarheid Het Rond
AGENDA (keuzepunten en opties voor het Bereikbaarheidsprogramma)
Doelgroep: Werknemers
13.
Het fietsparkeren in het stadscentrum wordt meer
K
geordend. Eerst brengen we het huidige gedrag en
gebruik in beeld. Het gebruikersgemak voor bezoekers
per fiets aan de supermarkt dient te worden vergroot.
14.
Het parkeergedrag wordt periodiek in beeld gebracht.
K
15.
Wij onderzoeken de voordelen en de haalbaarheid van
K
een ‘stadscentrumservice’
Partners:
Belangenvereniging winkelcentrum het Rond, U-stal,
uitvoerders van binnenstadservices, aanbieder(s) van
koerierdiensten, gemeente Nieuwegein.
Toelichting
13. Houten heeft een grote slag gemaakt met het verbeteren van de
kwaliteit van het fietsparkeren bij het station. Het is het
visitekaartje van Houten. De fietser is een belangrijke klant voor
het openbaar vervoer. Het fietstransferium ligt ook dicht bij het
winkelgebied. Bezoekers van de winkels in het centrumgebied, die
boodschappen gaan doen (korte verblijftijd) zullen echter geen of
nauwelijks gebruik maken van het fietstransferium. De loopafstand
(100 – 200) wordt voor een korte boodschap al snel als te groot
ervaren zeker als men de fiets voor de deur van de winkel kan
parkeren. Een nieuwe rechtstreekse loopverbinding tussen het
fietstransferium en het winkelgebied zal het gebruik van het
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fietstransferium door winkelbezoekers doen verhogen. Tevens is
een onderscheid nodig tussen kort- en langparkeren. Om enige
ordening in het kortparkeren aan te brengen is het nodig om een
aantal verspreid liggende locaties aan te wijzen die bedoeld zijn
voor het fietsparkeren. Deze locaties kunnen herkenbaar gemaakt
worden met een ‘speelse’ makering. Voor bezoekers die gaan
langer blijven en gaan winkelen heeft het fietstransferium
eveneens een functie maar echter weer niet of zeer beperkt voor
de fietsers die komen uit Houten noord-oost. Een stalling
(bewaakte of met toezicht) op of dichtbij het Achterom kan
bijdragen aan het verminderen van het aantal fietsen die verspreid
in het centrumgebied staan. Alvorens daartoe over te gaan, wordt
in beeld gebracht hoe het huidige gebruik op straat plaatsvindt:
waar, hoeveel en hoe lang? Het programma “I Like My Bike’ kan
worden ingezet om het gebruik van het fietstransferium en
eventueel een tweede stalling te stimuleren.
Net zoals bij het autoverkeer moet worden vermeden dat het
woon-werkverkeer de beste plekken dichtbij de winkels inneemt.
Daarom zijn speciale stallingsvoorzieningen nodig voor de
werknemers en afspraken om daar dan ook daadwerkelijk gebruik
van te willen maken. Het beloningsprogramma ‘I Like My Bike’
biedt
mogelijkheden
om
het
gebruik
van
speciale
stallingsvoorzieningen voor speciale doelgroepen te bevorderen.
Fietsers kunnen thans bij de supermarkt(en) niet met hun
winkelwagen bij de fiets komen. Dat bemoeilijkt het overhevelen
van de boodschappen naar de fiets. Daar is een oplossing voor
nodig zodat het boodschappen doen met de fiets gemakkelijker
wordt. Wij betrekken daarbij initiatieven die bijvoorbeeld AH al
onderneemt in de vorm van een ‘shopper’ die aan de fiets
bevestigd kan worden maar ook als winkelwagentje kan worden
gebruikt.
14. Enige jaren geleden is een blauwe zone ingesteld, met een
maximum parkeerduur van 2 uur, in en direct rondom het

stadscentrum Het Rond. In de parkeergarages kan gedurende
twee uur gratis worden geparkeerd. Houten wil het centrumgebied
versterken en de verblijfstijd (winkelen, horeca, leisure) laten
toenemen. Het is de vraag of het huidige parkeerregime goed blijft
aansluiten bij deze gewenste ontwikkeling. Het is daarom nodig
om inzicht te hebben in het bezoekers- en parkeergedrag. Indien
veel bezoekers langer dan 1,50 of 1,75 uur parkeren maar korter
dan 2 uur (en dit aantal zou ook nog eens toenemen) staat het
parkeersysteem een langere verblijfstijd mogelijk in de weg. Als
eerste stap wordt in parkeergedrag in beeld gebracht (parkeerduur
en parkeerbezetting op straat en in garages).
15. Bevoorrading van een winkelgebied is noodzakelijk. Veel
vrachtbewegingen in een centrumgebied ‘wringt’ echter met de
verblijfskwaliteit
en
de
kleinschalige
centrumstructuur.
Venstertijden en tijdverlies maken het voor vervoerders lastig om
efficiënt te werken. Het combineren van de bevoorrading met
retourladingen (afval, pakketjes voor webbestellingen) leveren
efficiencyvoordelen op. Enkele steden hebben inmiddels ervaring
opgedaan met een zogenaamde binnenstadsservice (bijvoorbeeld
Nijmegen) en kleinschalige stadsdistributie (Utrecht, elektrisch).
De schaal van Houten is waarschijnlijk te klein om een dergelijke
service zelfstandig op te zetten. Wij willen op regionale schaal,
bijvoorbeeld samen met de gemeente Nieuwegein, onderzoeken
wat de mogelijkheden voor Houten zijn en welke voordelen
kunnen ontstaan voor de winkeliers, de bezoekers, de vervoerders
en op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid. Een
specifiek aandachtspunt is de optie voor het instellen van
goederenuitgiftepunten (‘gups’) waar bewoners hun bestelde en
geleverde pakketjes kunnen ophalen zodat bezorgers niet voor
niets voor een gesloten deur staan.
Bij het onderzoeken van de mogelijkheden van een
binnenstadsservice maken wij gebruik van ervaringen elders en
passen dit, voor zover mogelijk, toe op de specifieke situatie in
Houten.
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5.

Milieu, duurzaamheid en mobiliteit

5.1

‘Groen’ mobiliteitsgedrag
Het gemotoriseerde verkeer is een grootverbruiker van fossiele
brandstoffen en levert geluidoverlast. De verbranding leidt tot een
afname van de beschikbare voorraden, emissie van PM10 (fijn stof) en
NOx en broeikaseffecten door de uitstoot van CO2. De afhankelijkheid
van fossiele brandstoffen is kwetsbaar qua beschikbaarheid en prijs.
Houten wil een toegankelijke gemeente zijn, waarin mensen zich
gemakkelijk en veilig bewegen op basis van mobiliteit die haar
omgeving niet tot last is: emissieloos en geluidarm.
Volgens het Milieubeleidsplan 2010-2015 heeft de gemeente Houten
op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit de volgende ambities
(tot 2040):
 Houten wordt wederom Fietsstad van Nederland (2015).
 Alle nieuwe auto’s rijden op elektriciteit of waterstof (2020).
 Er rijden stille treinen en de spoorbrug is vernieuwd (2025).
 De laatste dieselauto is naar het museum gebracht (2030).
 De inwoners van Houten rijden op zelf opgewekte energie (2040).
De gemeente streeft ernaar dat het mobiliteitsgedrag zo groen mogelijk
is.

5.2

Autoafhankelijkheid en consumentenkeuzes
De massale beschikbaarheid over een auto heeft de maatschappelijke
organisatie en de ruimtelijke ordening sterk beïnvloed. Daardoor is er
nu sprake is van een zekere mate van autoafhankelijkheid. In het kader
van klimaatbeleid en gezondheid is het gewenst om de mobiliteit meer
duurzaam te maken zonder dat dit een negatief effect heeft op het
economische en maatschappelijk functioneren. Duurzame mobiliteit
betekent in de praktijk:
 minder of kortere verplaatsingen;
 meer gebruik van de fiets of het openbaar vervoer;
 meer gebruik van duurzame energie (biogas, elektrisch bij voorkeur
opgewekt door zon, wind, waterkracht).
Duurzame mobiliteit komt niet zomaar tot stand. Burgers en
ondernemers zijn vrij in hun mobiliteitskeuzes. Het is niet verplicht om
een verplaatsing zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Er zijn daarom
positieve prikkels nodig om burgers en ondernemers te verleiden en te
bewegen om duurzame keuzes te maken. Het vraagt gedrags- en
aankoopveranderingen van individuele consumenten en bedrijven (zie
bijlage 2). En vaak betekent dit ook dat het gewoontegedrag
doorbroken moet worden. De prikkel om het mobiliteitsgedrag te
veranderen verschilt per doelgroep. Consumenten en bedrijven zijn
daartoe uitsluitend bereid indien het hen een voordeel oplevert
(financieel, gemak, tijd, imago).
Voor Houten kunnen de accenten liggen op:

Meer gebruik van de (elektrische) fiets, elektrische scooter en het
openbaar vervoer. Vooral korte autoritten komen in aanmerking
om met de (elektrische) fiets of scooter te worden gemaakt. In het
algemeen is het wenselijk om de autoafhankelijkheid te
verminderen en/of gewoontegedrag te doorbreken. Mogelijke
doelgroepen zijn bijvoorbeeld, forensen, leerlingen basisschool
(halen/brengen), winkelbezoekers.
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5.3

Zuinigere (vracht)auto’s en meer gebruik van duurzame energie
(zon, wind, bio). De toepassing van lokaal opgewekte (elektrische)
energie biedt interessante perspectieven.

Ambities
1.

2.
3.
4.

Als alternatief voor de auto leent de structuur en schaal van
Houten en de regio zich voor een toename van het gebruik
van de fiets, de elektrische fiets en de (elektrische) scooter,
het openbaar vervoer en vervoerketens (waaronder
carpoolen). Wij streven naar een afname van het aandeel van
het autoverkeer in de periode tot 2030 met 20% (peiljaar 2011)
Voor de volgende motieven streven wij naar een gemiddelde
daling van het aandeel autoverkeer met 2% per jaar:
halen/brengen basisscholen, boodschappen doen, werken,
sporten, leisure, sociale activiteiten.
Het aantal voertuigen met schone duurzame brandstof neemt
jaarlijks toe.
In 2015 is minimaal 50% van de brommers en scooters
elektrisch.
De autoafhankelijkheid van de bewoners van de gemeente
Houten neemt af.

5.4

Verhogen gebruik (elektrische) tweewielers
AGENDA (keuzepunten en opties voor het Bereikbaarheidsprogramma)
Doelgroep: Motieven: woon-werkverkeer, halen/brengen
basisscholen, boodschappen doen, jeugd, koeriers
KM
16.
Verhogen van het gebruik van de fiets (in plaats van
halen/brengen per auto) door leerlingen van
basisscholen.
KM
17.
Verhogen van het gebruik van de fiets bij het
boodschappen doen.
KM
18.
Verhogen van het gebruik van de elektrische fiets
en de elektrische scooter.
Partners:
Buurgemeenten, BRU, basisscholen,
sportverenigingen (ouders en leden), bedrijven
Toelichting
16. Voor de basisscholen richten wij ons op parkeerordening en
gedragsverandering
door
middel
van
belevingsen
beloningsprogramma’s zoals de ‘Verkeersslang’ en ‘I Like My
Bike’.
17. Voor het boodschappen doen kunnen belevings- en
beloningsprogramma’s ‘I Like My Bike’ eveneens een rol spelen.
Ook bezorgdiensten (zie paragraaf 5.6) kunnen bijdragen aan een
hoger fietsgebruik.
18. Wij blijven werken aan het verbeteren van de fietsvoorzieningen
zowel op lokaal als op regionaal niveau. Voor het woonwerkverkeer richten wij ons op afspraken met bedrijven (zie 4.7).
Met een elektrische fiets kan op een comfortabele wijze een
verplaatsing binnen de gemeente of de regio (tot ongeveer
paragraaf 15 km) worden overbrugd. Wij overwegen om X
elektrische fietsen beschikbaar te stellen waar we tegenover
stellen dat het bedrijfsleven en het BRU een gelijk aantal inbrengt.
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De elektrische fiets komt in eigendom van de werknemer indien
deze ook daadwerkelijk gedurende minimaal 2 jaar minimaal 3
dagen per week (> 250 dagen) daar gebruik van maakt. Met een
eigen bijdrage is het ook mogelijk om een elektrische scooter aan
te schaffen. Voor de elektrische scooter richten we ons primair op
de jeugd: opties zijn voor ons sloopregeling (oude
scooter/brommer), afspraken met koeriers en leveranciers (een
proef met één koerierdienst gedurende een jaar). Diverse
gemeenten en regio’s hebben reeds eerder een dergelijke
stimuleringsmaatregel ingesteld. Overigens kan ook de elektrische
fiets een alternatief zijn voor de jeugd mits deze qua imago goed
inspeelt op de belevings- en statuswereld van de jeugd (‘hippe’
fiets). Afgestemd op de doelgroepen wordt in beeld gebracht waar
uitbreiding van oplaadpunten gewenst is.
Wij gaan met de jeugd en de aanbieders van elektrische scooters
in gesprek om de populariteit van de elektrische scooters te
vergroten. Met de branche hebben we reeds verkennende
gesprekken gevoerd.
Wij benadrukken het thema duurzaamheid door nieuwe duurzame
technieken toe te passen waar de fietser baat bij heeft zoals
bijvoorbeeld nieuwe vormen van duurzame verlichting.

5.5

Vergroten gebruik schone voertuigen
AGENDA (keuzepunten voor programma)
Doelgroep: Autobezitters
19.
Verhogen van het gebruik van schone auto’s in
KML
plaats de conventionele auto’s.
20.
Vergroenen van de transportsector.
KML
Partners:
BRU, autodealers, aanbieders duurzame energie,
TLN, LTO

Toelichting
19. De consument staat nog argwanend tegenover de elektrische
auto: doe ik wel een goede aankoop?, koudwatervrees, de
beperkte actieradius, het imago en de (perceptie van de) kosten.
Inmiddels zijn er diverse aanbieders van elektrische
personenauto’s op de consumentenmarkt actief. De voordelen
liggen vooral op het vlak van de lage energiekosten. In combinatie
met zonne-energie (particulier of in een coöperatie) kan de
consument worden gevrijwaard van onzekere energieprijzen. Wij
willen samen met de aanbieders van elektrische auto’s en zonneof windenergie onderzoeken of het aanbieden van één
combipakket tot een aantrekkelijk aanbod kan leiden. Daarbij
wordt beoordeeld op welk schaalniveau dit het beste kan worden
aangepakt (lokaal of regionaal). Het pakket bestaat bijvoorbeeld
uit een auto, participatie in duurzame energie en een abonnement
op een deelauto voor het geval deze nodig is voor grote
afstanden. Wij richten ons op autobezitters die overwegen binnen
afzienbare tijd een nieuwe auto te kopen. Met deelnemers maken
wij afspraken om hun ervaringen te delen met de dealers en
andere potentiële kopers. Met aanbieders van deelauto’s
bespreken wij de mogelijkheid tot de inzet van elektrische
deelauto’s (Car2Go, Greenwheels, Wheels4All). Eenzelfde aanpak
zetten is van toepassing op auto’s die rijden op groen gas.
20. Wij gaan in gesprek met bedrijven die gebruik maken van
transportbusjes en vrachtwagens en willen hen stimuleren om bij
vervanging gebruik te maken van duurzame technieken. Wij
betrekken daar de dealers en aanbieders van duurzame energie
bij. Vanaf 1 juli 2011 kunnen ondernemers subsidie aanvragen
voor aanschaf van een auto op groen gas, € 3.000,- per auto (bij
AgentschapNL). Voor de landbouwsector onderzoeken wij de
mogelijkheden om dieseltractoren te vervangen door elektrische
tractoren (in combinatie met zonnepanelen of windenergie) of op
waterstof. (Het Europese fonds voor plattelandsontwikkeling heeft
subsidie verstrekt voor tractoren op waterstof waarvoor
windenergie gebruikt wordt voor de productie van de waterstof).
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5.6

Verminderen autoafhankelijkheid
AGENDA (keuzepunten en opties voor het Bereikbaarheidsprogramma)
Doelgroep: Autobezitters
KM
21.
Sportief naar de sportvereniging.
KM
22.
Bezorgdienst voor boodschappen.
KM
23.
Leefstijl zonder tweede auto.
K
24.
Inspelen op carpoolbehoefte.
Partners:
Sportverenigingen, aanbieders van
koeriersdiensten
Toelichting
21. De parkeerterreinen bij sportvoorzieningen staan op bepaalde
momenten
bomvol.
We
onderscheiden
(bezoekende)
wedstrijdteams en ouders die hun kinderen halen en brengen van
kinderen. We achten de individuele volwassen autorijders moeilijk
beïnvloedbaar. Zij kiezen vaak voor het gemak om na een
sportavond en een verfrissende douche met de auto naar huis te
rijden. Met wedstrijdteams ligt dat anders. Vooral op zaterdag
worden vele auto’s gemobiliseerd om leden van de jeugdteams
naar de sportvelden te brengen. Wij willen onderzoeken of het
mogelijk is om sportverenigingen gebruik te laten maken van
milieuvriendelijke en duurzame busjes in de vorm van deelauto’s
of dienstverlening binnen het kader van het kleinschalig openbaar
vervoer. Wij gaan hierover in gesprek met de sportverenigingen.
De sportvoorzieningen in de wijk zijn in Houten goed per fiets
bereikbaar. Door de groei van Houten treedt echter een
schaalvergroting op. Het uitplaatsen van sportvoorzieningen naar
bijvoorbeeld De Meerpaal is vanuit deze groei en de benodigde
ruimte te verklaren. Echter voor kinderen en de jeugd kan dit net
een stap te ver worden: letterlijk ver fietsen, barrières zoals de
rondweg kruisen maar met name ook de beleving van de sociale
(on)veiligheid. Dit zal leiden tot een toename van het halen en
brengen per auto. Er zijn binnen het mobiliteitssysteem beperkte
mogelijkheden om deze tendens te keren: kruisingsvrije passages

van de rondweg, mogelijkheid om met de fiets (aanhanger) in het
kleinschalige openbaar vervoer (nagenoeg) thuisgebracht te
worden of het inzetten van het kleinschalig openbaar vervoer voor
zowel het halen als brengen. Als eerste stap zijn gesprekken met
sportverenigingen (met name op de Meerpaal) en ouders nodig
om te beoordelen of een gedragsverandering haalbaar wordt
geacht en onder welke condities.
22. Met een bezorgdienst voor het afleveren van boodschappen kan
de autoafhankelijkheid verminderen. Een dergelijke bezorgdienst
heeft tevens een toegevoegde waarde heeft voor ouderen. Wij
onderzoeken of een dergelijke bezorgdienst te combineren is met
een eventuele binnenstadsservice of de dienstverlening met het
kleinschalige vraagafhankelijke openbaar vervoer. Wij betrekken
daarbij de ervaringen die inmiddels opgedaan zijn door AH in het
Oude Dorp.
23. Huishoudens met twee auto’s of meer hebben mogelijk hoge
vervoerskosten, vooral als er betrekkelijk weinig met de tweede
auto gereden wordt. Wij gaan in gesprek met bewoners die een
tweede auto bezitten. In eerste instantie richten we ons op de
buurten met een hoge parkeerdruk. In co-creatiesessies willen we
in beeld brengen of en hoe een leefstijl zonder tweede auto eruit
ziet. Geïnteresseerden met één auto zijn uiteraard ook welkom.
We betrekken de ideeën en mogelijkheden op het gebied van
fietsen, elektrische fietsen en scooters, deelauto’s, lokaal
openbaar vervoer, bezorgdiensten en het Nieuwe Werken. Op
basis van de resultaten beoordelen we met de deelnemers of we
gezamenlijk de uitdaging aangaan.
24. Het carpoolterrein bij de A27 staat bomvol. Het zou zonde zijn als
het aan zijn eigen succes ten onder gaat. Wij dringen er bij
Rijkswaterstaat op aan om de capaciteit van het carpoolterrein uit
te breiden. Een terrein bij de A12 zien wij eveneens als een optie.
De aanwezigheid van fietsenstallingen kan het gebruik nog verder
doen toenemen.
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6.

Welzijn en mobiliteit

(deels in Houten) gevestigde activiteiten. De gemeente wordt
verantwoordelijk voor de logistiek van alle Houtense klanten
dagbesteding.

6.1

Zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid

Tevens heeft de gemeente een taak op het gebied van
leerlingenvervoer. Deze is vastgelegd in een gemeentelijke
verordening. Het gaat om leerlingen met een handicap (visueel,
gehoor, lichamelijk, gedragsproblemen, psychiatrische problemen) die
niet zelfstandig kunnen reizen naar speciaal onderwijs.

De gemeente Houten hanteert de principes volgens ‘De Kanteling’:
 Mensen die het echt nodig hebben blijven passende ondersteuning
krijgen.
 De burger wordt aangesproken op zelfredzaamheid, eigen
verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Bereikbaarheid is voor
bepaalde doelgroepen cruciaal om hun zelfredzaamheid te kunnen
garanderen20.
Het vertalen van deze principes naar mobiliteit houdt het volgende in:
 Aanbieden
van
mobiliteitsvoorzieningen
aan
specifieke
doelgroepen die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen, zoals dat
in de WMO voorgeschreven is.
 Voor burgers in het algemeen is het van belang om zich te kunnen
verplaatsen om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk
leven. Dat geldt vooral voor de burgers die niet beschikken over
een eigen auto. Ook zonder auto moet het voor hen mogelijk zijn
en blijven om deel te nemen aan de maatschappelijke activiteiten
en om voorzieningen te gebruiken.
 Niet alle mobiliteitsproblemen zijn uitsluitend het probleem van de
overheid. Het veranderen van het mobiliteitsgedrag van de
individuele burger en bedrijven is eveneens een sleutel tot het
oplossen van bepaalde problemen en het verbeteren van de
bereikbaarheid.
Vanaf 2013 komt vanuit de AWBZ ook de functie begeleiding over voor
onder meer personen met een verstandelijke beperking. Thans speelt
Reinaerde een belangrijke rol in de uitvoering. Het gaat om bestaande
20

Dit onderdeel is een doorvertaling van opgave 3 uit het coalitieakkoord (zie
paragraaf 2.1).

6.2

De sociale functie van het openbaar vervoer
Het is van belang dat personen die minder mobiel zijn of worden
zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan maatschappelijke
activiteiten en gebruik kunnen blijven maken van voorzieningen. Dat
staat op gespannen voet met de financiële opgaven (bezuinigingen)
die de overheden hebben. Net zoals vele gemeenten in Nederland
heeft ook Houten een bezuinigingsopgave (€ 7 miljoen). Daarnaast is
er ook nog een grote kans dat de Regiotaxi met ingang van 2013
ophoudt te bestaan. De bezuinigingen hebben ook gevolgen voor het
beleidsveld mobiliteit. Binnen de sector mobiliteit zijn de volgende
vragen en opgaven actueel:

Kan het leerlingenvervoer goedkoper en efficiënter worden
uitgevoerd?

Kan de kwaliteit en de efficiency van de regiotaxi worden
verbeterd? De gemeente Houten levert financiële bijdragen aan
het BRU. Deze bestaan uit de bijdragen voor het WMO-vervoer en
een jaarlijkse bijdrage van € 80.000,- om de regiotaxi tevens
beschikbaar te stellen voor 65-plussers die van deze vorm van
openbaar vervoer van deur-tot-deur tegen een gereduceerd tarief
gebruik willen maken. WMO-geïndiceerden kunnen met een
WMO-vervoerpas onbeperkt gratis gebruik maken van de
regiotaxi. Daarnaast maken 65-plussers gebruik van de regiotaxi.
Zij betalen ongeveer het reguliere OV-tarief en worden extra
gesubsidieerd. Ongeveer 15 tot 20% van de reizigers zijn ‘vrije
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6.3
5.

6.

7.

reizigers’ die het BRU-tarief betalen van € 1,85 per zone met een
instaptarief van eveneens € 1,85.

B.

Het BRU wil eveneens bezuinigingen op de regiotaxi. Dit kan tot gevolg
hebben dat de regiotaxi ophoudt te bestaan of dat de bijdragen van de
gemeenten en de individuele reizigers moeten toenemen.

C.

Ambities

Personen die niet in staat zijn zelfstandig te reizen kunnen gebruik
blijven maken van deur-tot-deur vervoer. Personen die zelfstandig
kunnen reizen kunnen gebruik maken van collectief (kleinschalig en
duurzaam) openbaar vervoer, dat mede afgestemd is op hun
behoeften en mogelijkheden.
Wij streven naar een dubbelslag: verbetering van de dienstverlening
voor collectieve vormen van openbaar vervoer met een sociale functie
èn verlaging van de gemeentelijke kosten. Hierbij wordt gekeken naar
de volgende marktsegmenten: leerlingenvervoer, WMO-vervoer,
ouderen, gehandicapten, sporters (Meerpaal) in samenhang met
buslijnen met een (te) lage bezetting, AWBZ-vervoer.
Onze wijken zijn zo ingericht dat oudere voetgangers en
gehandicapten zich zo lang en zelfstandig mogelijk kunnen blijven
verplaatsen.

6.4

Uitgangspunten
A.

Aanvullend op de trein en het openbaar vervoer op de
Rondweg is aanvullend openbaar vervoer met een sociale
functie gewenst. Voor ouderen die zelfstandig kunnen reizen
streven we naar een maximale loopafstand van 250 m met
obstakelvrije en goed toegankelijke routes van/naar hun
herkomst en bestemming (lopen, rolstoelen, rollators,
scootmobielen).

6.5

De grote regionale gezondheidscentra (UMC en Sint Antonius
Ziekenhuis zijn rechtstreeks met het openbaar vervoer
bereikbaar.
Onze woonwijken zijn levensloopbestendig: ouderen en
gehandicapten kunnen zich goed verplaatsen op de
obstakelvrije
routes
(lopen,
rolstoelen,
rollators,
scootmobiels).

Aanvullend openbaar vervoer
AGENDA (keuzepunten en opties voor het Bereikbaarheidsprogramma)
Doelgroep: Leerlingenvervoer, WMO-vervoer, ouderen,
gehandicapten, AWBZ-vervoer, sporters (Meerpaal),
woon-werkverkeer vanaf station(s), niet autobezitters, bedrijven
KM
25.
Haalbaarheidsonderzoek
naar
kwaliteitsen
efficiencyverbetering
van
lokaal
aanvullend
openbaar vervoer.
KM
26.
Wij overleggen met het BRU over rechtstreekse
verbindingen naar het UMC en het Sint Antonius
Ziekenhuis.
Partners:
BRU. uitvoerder Regiotaxi, welzijnsorganisaties,
gezondheidsorganisaties, WMO-raad,
vrijwilligersorganisaties, experts, sportvereniging
Toelichting
25. Bij het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek gaan wij uit van
de volgende zoekrichtingen:

Wij gaan er vanuit dat de Regiotaxi in stand blijft voor WMOgeïndiceerden die echt deur-tot-deur vervoer nodig hebben.
Gebruikers gaan het normale ov-tarief betalen of krijgen een
jaarlijks persoonsgebonden (maximum) vervoersbudget. De
Regiotaxi staat ook open voor andere reizigers. Deze betalen
de normale marktprijs (ligt tussen regulier openbaar vervoer
en taxi);
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We selecteren de slechte bezette ov-lijnen en het
exploitatiebedrag dat daarmee gemoeid is.

Wij verlagen de kosten in het leerlingenvervoer door één of
meerdere van de volgende opties: meer verantwoordelijkheid
bij de ouders, meer gebruik van regulier openbaar vervoer,
invoeren opstapplaatsen. We maken daarbij onderscheid
tussen leerlingen die deur-tot-deur vervoer nodig hebben en
de overige leerlingen.

We brengen in beeld of het concept van een lijntaxi/buurtbus
binnen Houten geïntroduceerd kan worden met de volgende
eigenschappen: vaste routes, rijden alleen op aanvraag,
haltes en routes binnen de rondweg (verkleinen
loopafstanden). We letten daarbij ook sterk op de kostenkant:
eenvoudige oproepsystemen (bijvoorbeeld met de telefoon in
plaats van kwetsbare voorzieningen op straat) en vrijwilligers.

Het aanvullend openbaar vervoer is kleinschalig, gemakkelijk
toegankelijk en komt in aanmerking voor duurzame
technieken.

Wij betrekken de mogelijkheden voor cofinanciering en
coproductie: reclame, fietsen voor lokaal openbaar vervoer,
inzet als shuttledienst naar bedrijventerreinen. Het werken
met vrijwilligers is een (financieel aantrekkelijke) optie.
Omdat we ook willen kijken naar de rol van de reguliere
openbaarvervoerlijnen en de Regiotaxi willen we dit
haalbaarheidsonderzoek samen met het BRU uitvoeren.
Deze werkwijze sluit aan bij de strategie van het BRU volgens de
OV-visie voor de regio Utrecht: (20 juni 2011): ‘op tijden en in
gebieden waar de vervoersvraag zo laag is dat een lijngebonden
OV-exploitatie duurder is dan een vraagafhankelijk systeem, wordt
een vraagafhankelijk systeem ingezet. Het is denkbaar dat routes
en frequenties van deze servicenetlijnen in overleg met de
gebruikers in de betreffende kernen en wijken worden opgesteld.
Die routes en frequenties passen dan binnen een van te voren
vastgesteld budget. Hiervoor zal een klantenpanel worden
georganiseerd.’

26. Het BRU heeft de (financiële) verantwoordelijkheid over het
regionale openbaar vervoer. De keuzes komen tot stand in overleg
met de betrokken regiogemeenten. Indien de formule van de
Regiotaxi wijzigt is het belangrijk dat de grote regionale
ziekenhuiizengoed met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Wij
bespreken deze wens, de mogelijkheden en invoeringstermijnen
met het BRU. Wij koppelen dit aan een systeemwijziging van de
Regiotaxi en het lokale aanvullend openbaar vervoer.

6.6

Levensloopbestendige woonwijken
AGENDA (keuzepunten en opties voor het Bereikbaarheidsprogramma)
Doelgroep: Ouderen, gehandicapten
KM
27.
Knelpunten in woonwijken aanpakken
Partners:
Welzijnsorganisaties, ouderenbonden
Toelichting
27. Onze burgers worden steeds ouder en het is gewenst dat zij zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan de
maatschappelijke en sociale activiteiten en gebruik blijven maken
van de voorzieningen. Op wijk- en buurtniveau moeten zij zich
goed kunnen verplaatsen met scootmobiels, rollatoren en
rolstoelen. Ook slechtzienden moeten zich zelfstandig kunnen
verplaatsen. Daarom is het noodzakelijk om de infrastructuur
geschikt te maken en houden voor deze doelgroepen met routes
die voldoen aan een aantal kwaliteitseisen: obstakelvrij, voldoende
trottoirbreedte of veilige loopruimte, vlakke bestrating, informatieen zitgelegenheden bij ov-haltes. Wijken worden in de loop der
jaren doorgelicht in een prioriteitsvolgorde die wordt vastgesteld
op basis van de (toekomstige) leeftijdsopbouw, de ligging van
voorzieningen en de wensen van de ouderenbond(en) en
onderhoudswerkzaamheden. Belangrijke objecten zijn in ieder
geval het Haltnahuis, Houtens Erf, Loerikerstee, busstation en
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gezondheidscentra. Wij maken afspraken met welzijns- en
ouderorganisaties over de prioriteiten.
Op een beperkt aantal locaties is de (gedurende bepaalde uren)
de fietsintensiteit (in twee richtingen samen) hoog. Daar kan het
moeilijk zijn voor gehandicapten en ouderen om over te steken.
Dergelijke locaties komen in aanmerking voor een middeneiland of
een eenvoudig signaleringssysteem (display) dat door de
oversteker naar behoefte in werking kan worden gesteld en dat
een beroep doet op de galantheid van de fietsers om ruimte te
geven aan de oversteker.
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7.

Ruimte en mobiliteit

7.2

Ambities
1.

7.1

Ruimtelijke ontwikkelingen
Houten is zo goed als af. Maar een stad blijft toch in beweging en in
(her)ontwikkeling. Voor Houten kunnen nog de volgende
ontwikkelingen aan de orde komen:

Binnenstedelijke herontwikkeling, bijvoorbeeld op schoollocaties
(in geval van fusies).

De VINEX-locaties (Leebrug II, Hofstad IVb) worden afgerond. In
Hofstad wordt een autovrije buurt gerealiseerd. Parkeren vindt aan
de rand van het gebied plaats op centrale parkeerplaatsen.

Het Eiland van Schalkwijk: landbouw blijft de drager van het

Locatiekeuzes dragen bij aan het reduceren van de
mobiliteitsbehoefte en het gebruik van alternatieven voor de
auto. Bij het maken van keuzes op het gebied van de
ruimtelijke ordening zijn de volgende invalshoeken mede
bepalend voor het maken van een integrale afweging:
nabijheid en spreiding voorzieningen (bijvoorbeeld onderwijs,
gezondheidscentra, winkels), kwaliteit bereikbaarheid per
fiets en openbaar vervoer

Het bereiken van deze ambities is niet één specifieke actie maar een
continu proces.

gebied. Het eiland kan proeftuin worden voor experimenten op
het gebied van duurzaamheid en energie’. Het gebied heeft
tevens een recreatieve functie.


Het sport- en werklandschap de Meerpaal: sportvelden die nu nog
binnen de Rondweg liggen worden verplaatst en uitgebreid buiten
de Rondweg. Tussen de Rondweg en de sportvelden ligt een
bedrijventerrein. In afwijking van eerder toegepaste principes komt
er geen directe ongelijkvloerse verbinding voor fietsers vanuit
Houten-zuid. Om de sportvelden te bereiken moeten deze fietsers
omrijden.

De locatie van nieuwe functies is medebepalend voor de
mobiliteitsvraag en de vervoerwijzekeuze. Bij het ontwikkelen van
nieuwe functies en locaties blijft het uitgangspunt om de
verplaatsingsafstanden zo kort mogelijk te houden en de kansen voor
alternatieven van de auto te maximaliseren. Dat betekent dat
voorzieningen zo dicht mogelijk bij de gebruikers worden gesitueerd en
dat locaties goed ontsloten zijn met het openbaar vervoer en de fiets.
Dit uitgangspunt telt des te zwaarder voor gebruikers die niet over een
auto kunnen beschikken en voor locaties die grote verkeersstromen
veroorzaken in de spitsuren.
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8.

Recreatie en mobiliteit

8.1

Recreatief toeristisch profiel
Houten streeft naar een krachtiger recreatief toeristisch profiel. Dit past
bij de identiteit van Houten als een ‘complete stad’. Op dit moment
staat Houten bekend als een prettige plek om te wonen en werken,
maar haar bekendheid als recreatieve bestemming is nog niet zo groot.
Dit terwijl er goede kansen liggen: Houten heeft een aantrekkelijke
groene omgeving, het landelijk gebied heeft een belangrijke
natuurwaarde en de omgeving kent een rijke cultuurhistorie. Ook is
Houten onderdeel van de Kromme Rijnstreek, de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en van de stedelijke regio Utrecht.
Een recreatieve basisstructuur is het uitgangspunt; daartoe moet de
ontsluiting van het landelijk gebied en de stadsrandzone voor
langzaam recreatief verkeer worden verbeterd. Dit hangt sterk samen
met het verbeteren van de verbindingsroutes in het buitengebied naar
de omliggende gemeenten.
De inwoners van Houten willen graag recreëren en het liefst dicht bij
huis. Vrijetijdsverkeer vormt doorgaans een belangrijk aandeel in het
autogebruik. Wanneer er meer mogelijkheden zijn tot het recreëren in
de eigen omgeving zijn, hoeven de inwoners van Houten het minder
vaak verder weg te zoeken. Dit biedt kansen voor het verminderen van
congestie en CO2-uitstoot. Daarnaast is wandelen en fietsen goed voor
de gezondheid en een duurzame manier van verplaatsen.
De recreatieve verbindingen in het noorden zijn nu goed op orde. Er
moet vooral aandacht komen voor Houten-oost, -zuid en -west. Omdat
ook het BRU inzet op een vitaal platteland en aantrekkelijke
recreatieve omgeving binnen de regio Utrecht zijn er middelen
beschikbaar om de kansen te benutten.

8.2

Ambities
1.

8.3

Wij streven naar een krachtiger recreatief toeristisch profiel
en willen een recreatieve basisstructuur bieden, waarbij
ontsluiting van het landelijk buitengebied en de
stadsrandzone voor langzaam recreatief verkeer wordt
verbeterd.

Recreatieve basisstructuur
AGENDA (keuzepunten en opties voor het Bereikbaarheidsprogramma)
Doelgroep: Bewoners, recreanten
KM
28.
Aanleggen van ontbrekende schakels in de
recreatieve basisstructuur:

wandelpaden Eiland van Schalkwijk en
stadsrand;

een fietspad over de rondweg tussen Houtennoord en het bos;

aanleggen van de ontbrekende fietsschakel
langs de Rietsloot;

een fietspad ’langs de Beusichemseweg, vanaf
het Oostrumsdijkje tot de Goyerbrug;

een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal
tussen het Eiland van Schalkwijk en het Elpad;

verbinding tussen Laagraven en het Eiland van
Schalkwijk via de Plofsluis;

het recreatief fietsen op de Lekdijk veiliger en
comfortabeler maken. Bij mooi fietsweer is er
vooral in het weekend hinder van auto’s en
motoren.
Partners:
Waterschappen, toeristische organisaties, BRU
Toelichting
28. n.v.t.
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9.

Gebruik van de infrastructuur

9.1

Verkeersveiligheidsbeeld

De Rondweg
Van alle ongevallen in Houten vond 36% plaats op de Rondweg, De
Staart, De Rede en De Koppeling, waarvan 78% alleen met materiële
schade.
Buitengebied
In het buitengebied van Houten hebben in de periode 2004-2009
40 ongevallen plaatsgevonden. Bij 43% van de ongevallen vallen
ziekenhuisslachtoffers. Van de slachtoffers die in het buitengebied
vallen is 60% (brom-)fietser en 40% automobilist of motorrijder.
In het buitengebied komt sluipverkeer voor, bijvoorbeeld van Wijk bij
Duurstede
naar
Houten
vice
versa.
Het
sluipverkeer
(Beusichemseweg) schaadt de verkeersveiligheid van het fietsverkeer
(vooral schoolfietsverkeer).

Ongevallencijfers
In de gemeente Houten hebben in de periode 2004-2009 439
(geregistreerde) ongevallen plaatsgevonden. In deze periode zijn 54
personen slachtoffer van een ongeval (gemiddeld ongeveer 11 per
jaar). Het merendeel (65%) van de ongevallen had alleen materiële
schade tot gevolg. Bij 14% van de ongevallen is één of meer
ziekenhuisslachtoffers gevallen. Bij 30% van de ongevallen viel één of
vielen meer lichtgewonde slachtoffers. 0,5% van de ongevallen had
een dodelijke afloop.
Woonwijken
Van de slachtoffers die in de woonwijken vallen is 43% jonger dan 18.
Met name 16- en 17-jarigen zijn vaak het slachtoffer en juist in deze
categorie vallen relatief veel ziekenhuisgewonden. 82% van deze
slachtoffers in deze leeftijdscategorie reed op een bromfiets.
In de woonwijken komen de meeste ongevallen in NW en NO voor.
Vrijwel alle slachtoffers zijn fietser (59%) of bromfietser (31%). In
ongeveer 50% van de gevallen gaat het om een botsing tussen
snelverkeer en langzaam verkeer en wat opvalt is dat in 23% van de
gevallen het langzaam verkeer onderling botst. Er zijn enkele
concentraties met fietsongevallen (de oversteken waar de fietser op
het fietspad voorrang heeft op het autoverkeer). Het is de vraag of
automobilisten altijd wel bedacht zijn op het verlenen van voorrang aan
fietsers op de fietsroutes. Dat geldt vooral voor ‘vreemde’
automobilisten en de donkere uren. Tevens kunnen paaltjes een risico
zijn voor fietsers en leiden tot eenzijdige ongevallen. Overigens komt
het ook voor dat het langzaam verkeer in Houten voorrang neemt
terwijl men dat niet heeft.

Agrarische bedrijven maken gebruik van landbouwvoertuigen. Deze
zijn in de loop der jaren steeds groter geworden (3 m en met ontheffing
3,50 m). Dat kan conflicten opleveren met het langzame verkeer zowel
objectief (volume- en massaverschil, ruimtegebruik) als in de beleving.
Daar staat tegenover dat landbouwvoertuigen voor hun bedrijfsvoering
eigenlijk ook gebruik zouden willen maken van de Rondweg. Het
snelheidsverschil op de rondweg kan aanleiding zijn tot een
verminderde doorstroming en het nemen van inhaalrisico’s.

9.2

Langzaam verkeer in ontwikkeling
Er zijn steeds meer typen langzaam verkeer die het fietspad (willen)
gebruiken: bromfietsen, scooters, bakfietsen, elektrische fietsen,
kleinschalig elektrisch vervoer (electrocars met ontheffing), segways.
De intensiteiten, snelheidsverschillen en verschillen in omvang kunnen
(veiligheids)problemen opleveren. Als het Houtense beleid slaagt
neemt de drukte op de fietspaden toe. Als Fietsstad van de toekomst is
het goed om na te blijven denken over het medegebruik van fietspaden
en daar keuzes bij te maken. Wij willen anticiperen op de groei van het
gebruik van verschillende typen langzaam verkeer en eventueel
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(elektrische) kleinschalige vormen van collectief vervoer in samenhang
met de groei van het fietsverkeer zelf.

9.3

Parkeerdruk
Ruim 30% van de inwoners ervaart een tekort aan parkeerplaatsen in
21
de directe woonomgeving . In enkele woonwijken is er sprake van een
grote parkeerdruk (bewoners). Vooral in Houten Noord-Oost, waarin
ook het station en het winkelgebied het Rond zijn gelegen, treedt dit
op. Het toenemende autobezit (inclusief thuiswonende volwassen
kinderen) overstijgt het aanbod van 1,3 parkeerplaatsen per woning. In
deze wijk zijn weinig parkeerplaatsen op eigen terrein. Bij scholen waar
’s avonds de sportzaal wordt gebruikt treedt een hoge parkeerdruk in
de directe omgeving op (bijvoorbeeld Klavertje Vier). Tevens is, vooral
op zaterdag, de parkeerdruk hoog bij de Kruisboog.

9.4

Ambities
1.
2.
3.
4.

Het aantal ziekenhuisgewonden is in 2020 met 40%
afgenomen ten opzichte van het peiljaar 2002.
Veilige en efficiënte oplossingen voor het landbouwverkeer.
Faciliteren van nieuwe (duurzame) vormen van langzaam
verkeer.
Verminderen parkeeroverlast.

9.5

Verkeersveiligheid
AGENDA (keuzepunten en opties voor het Bereikbaarheidsprogramma)
Doelgroep: Ouders, scholieren, fietsers
KM
29.
Op locaties waar een concentratie van ongevallen
plaatsvindt, wordt de infrastructuur aangepast.
K
30.
De
handhaving
op
de
Rondweg
wordt
geïntensiveerd.
KML
31.
Schoolomgevingen worden veiliger gemaakt met
het accent op snelheidsreductie.
K
32.
We onderzoeken of we eenzijdige ongevallen met
fietsers kunnen verminderen.
KM
33.
Gedragsbeïnvloeding zetten we (samen met het
ROV) in op: weggebruikers jonger dan 18 jaar,
bromfietsers, alcohol en drugs.
K
34.
We werken de routes voor de landbouwvoertuigen
uit.
Partners:
Scholen, ouders, politie, Fietsersbond, ROV, LTO,
regiogemeenten, BRU
22

Toelichting
29. Dat geldt onder andere voor een aantal kruisingen van fietspaden
met autowegen.
30. Ongevallen op de Rondweg worden veroorzaakt door te hoge
snelheden, roodlichtnegatie en geen voorrang verlenen. Wij zetten
digitale camera’s in voor de handhaving. Het vermijden van hoge
snelheden draagt bij aan het verminderen van het aantal
ongevallen en de ernst van de ongevallen.
31. In de omgeving van de basisscholen worden, indien nodig,
maatregelen genomen om de snelheid van het gemotoriseerde
22

21

Bron: burgerpanel

Uitwerkingen vinden tevens plaats in het kader van het reeds vastgestelde
verkeersveiligheidsplan.
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verkeer tijdens de haal- en brengmomenten te reduceren tot
stapvoets rijden (bijvoorbeeld schoolzones). Tevens worden
maatregelen genomen om parkeerchaos, die de verkeersveiligheid
van fietsers en voetgangers bedreigt, te verminderen. Daar waar
dit speelt voeren wij de projecten uit samen met de betrokken
scholen.
32. Binnen de categorie fietsers komt een aantal eenzijdige
ongevallen voor (paaltjes middeneilanden). Wij brengen met de
Fietsersbond
de
gevaarlijkste
locaties
en
verbeteringsmogelijkheden in beeld.
33. n.v.t.
34. Wij kiezen voor het openstellen (eventueel tijdsafhankelijk) van
delen van de Rondweg als daarmee fietsroutes in het
buitengebied (grotendeels) gevrijwaard kunnen worden van grote
landbouwvoertuigen. Op de Rondweg passen we indien nodig
uitwijkhavens toe, zodat achterliggend verkeer kan inhalen. Daar
waar in het buitengebied regelmatig grote landbouwvoertuigen
rijden en de wegbreedte bedraagt minder 6 m is het gewenst om
de weg aan te passen: verbreden en/of vrijliggend fietspad.

9.6

Medegebruik fietsvoorzieningen
AGENDA (keuzepunten en opties voor het Bereikbaarheidsprogramma)
Doelgroep: Rijdend langzaam verkeer
KM
35.
Wij geven een verdere uitwerking aan de
uitgangspunten die we willen hanteren aan het
gebruik van de fietsvoorzieningen en de eventuele
consequenties.
Partners:
Fietsersbond
35. Wij gaan uit van het mengen van het langzame verkeer op de
fietsinfrastructuur. Dat is veiliger dan het mengen met
gemotoriseerd verkeer waarbij in het geval van een ongeval de
kans op een ernstige afloop toeneemt. Bovendien is bijna
ondoenlijk om bepaalde categorieën te weren en daarop te
handhaven. Toch moeten we de veiligheid op onze fietspaden
maximaal waarborgen door:

Kritisch te zijn op het aantal obstakels (paaltjes,
middeneilanden).

Kritisch te zijn op de breedte van de fietspaden: 3,5 m
beschouwen we als het minimum voor een fietspad in twee
richtingen binnen de bebouwde kom. Bij hoge intensiteiten
(meer dan 5.000 fietsers/etmaal) streven we naar een breedte
van 5 m of passen we een fietsstraat toe. Buiten de
bebouwde kom op de regionale toproutes streven we tevens
naar een fietspad of verkeersluwe weg van (minimaal 5,5 m).

Bij het toelaten van bijvoorbeeld elektrische golfkarren is het
snelheidsverschil bezien vanuit een botskans geen probleem.
Snelheidsverschillen met bijvoorbeeld (elektrische) fietsers in
dezelfde rijrichting leiden tot inhaalmanoeuvres en eventueel
het uitwijken naar het weggedeelte van de tegemoetkomende
fietsers. Als de golfkarren of andere voertuigen langer zijn dan
6 m en meer dan incidenteel gebruik maken van het fietspad,
is uit veiligheidsoverwegingen een extra breed fietspad
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(minimaal 5 m) gewenst op de hoofdroutes van het
fietspadennet met een hoge intensiteit (bijvoorbeeld > 200
fietsers per uur/richting).

9.7

Parkeren
AGENDA (keuzepunten en opties voor het Bereikbaarheidsprogramma)
Doelgroep: Bewoners
KM
36.
Parkeeroverlast verminderen door wijzigen van het
mobiliteits- en parkeergedrag, handhaving en
eventueel uitbreiding van parkeervoorzieningen tot
maximaal 1,4 parkeerplaats per woning (inclusief
private parkeerplaatsen).
Partners:
36. In bepaalde wijken komt een hoge parkeerdruk voor in de avonden nachturen en in de weekenden. Dat wordt veroorzaakt door het
hoge autobezit. De gemeente Houten vindt het oplossen van deze
parkeerdruk niet vanzelfsprekend een taak voor de gemeente. De
bewoners hebben zelf mede een verantwoordelijkheid. Er zijn
grenzen aan de fysieke ruimte en de openbare ruimte heeft tevens
een functie voor spelen, wandelen, fietsen en het straatbeeld
(waaronder groenvoorzieningen. In een aantal gevallen zijn er
echter wel maatregelen nodig:

als de toegankelijkheid van de hulpdiensten in gevaar komt;

als de verkeersveiligheid, met name voor het langzame
verkeer, in de knel komt;

als er geparkeerd wordt op trottoirs en in het groen.
Het uitbreiden van parkeerplaatsen is pas een optie als:

de loopafstanden te groot worden (bijvoorbeeld meer dan
100 m).

de parkeerdruk niet wordt veroorzaakt door 3e, 4e of 5e
auto’s in een huishouden en/of door bedrijfsbusjes;









de private parkeerplaatsen en/of parkeergarages optimaal
worden gebruikt;
deelauto’s niet een voldoende oplossing bieden;
de parkeerdruk, naar verwachting, binnen 5 jaar niet zal
afnemen (demografische ontwikkelingen);
de uitbreiding van de parkeervoorzieningen niet ten koste
gaat
van
groenstructuren,
gebruiksgroen
en
speelvoorzieningen;
er geen planologische procedures nodig zijn;
er voldoende draagvlak is voor de uitbreiding van de
parkeervoorzieningen.

Indien er geen uitbreiding plaatsvindt kan er wel aanleiding zijn om
de handhaving, in verband met (verkeers)veiligheid in te zetten
maar pas nadat er met de bewoners gesproken is over de
geconstateerde problematiek. De buurten met een hoge
parkeerdruk en een parkeeraanbod van minder 1,4 parkeerplaats
per woning worden één voor één doorgelicht. We beginnen met de
buurten waar onderhoudswerkzaamheden gepland zijn.
Daar waar de parkeeroverlast in woonwijken veroorzaakt wordt
door overloop uit andere gebieden (bijvoorbeeld werknemers) of
publiekstrekkers (zoals sportvoorzieningen) wordt per geval
beoordeeld of de parkeerdruk aanleiding geeft tot het nemen van
maatregelen en/of de oplossing wordt gezocht in uitbreiding van
parkeervoorzieningen en/of reguleringsmaatregelen. Voor ‘zuivere’
woonbuurten is er aanleiding tot maatregelen indien de
parkeerdruk op bepaalde momenten hoger is dan 95% en
minimaal 20% van de parkeerders niet-bewoners zijn. Het
onderzoek vindt plaats op basis van gegevens over de
parkeerdruk en bekende ‘klachten’ over overloop van parkeerders.
Parkeerregulering zetten we alleen in als het niet anders kan als
laatste ‘redmiddel’ en alleen als dat kostenneutraal kan worden
uitgevoerd.
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9.8

Optimaal gebruik
AGENDA (keuzepunten en opties voor het Bereikbaarheidsprogramma)
Doelgroep: Fietsers, automobilisten
K
37.
Beoordeeld wordt of het haalbaar is om de
toegankelijkheid en het comfort voor fietsers van de
nieuwe brug voor het langzame verkeer over het
spoor (ter hoogte van De Bouw, Vijfwalbrug) te
verbeteren.
K
38.
De meest gebruikte fietsroutes worden met
voorrang sneeuw- en ijsvrij gehouden (borstelen).
K
39.
In het geval van ongevallen en calamiteiten is de
Rondweg kwetsbaar. Er wordt een plan voor
incidentmanagement ontwikkeld.
K
40.
De bewegwijzering (voor langzaam verkeer en
autoverkeer) naar voorzieningen wordt verbeterd.
Het parkeerverkeer voor het Rond kan beter over
het centrum worden verdeeld (dynamische
verwijzing vanaf de invalswegen naar de rondweg).
Partners:
Toelichting
37. n.v.t.
38. n.v.t.
39. n.v.t.
40. n.v.t.
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10. Regionaal openbaar vervoer
10.1 Concurrerende kwaliteit is nodig
Samenhang met economie en duurzaamheid
In een sterk stedelijk gebied is het openbaar vervoer één van de
dragers van (economische) bereikbaarheid. De treinverbinding van
Houten met Utrecht is sterk. De overige regionale verbindingen zijn
echter zwak. Dat geldt ook voor de interne ontsluiting. Om meer
reizigers in het openbaar vervoer te trekken, moet op de eerste plaats
het openbaar vervoer qua snelheid, betrouwbaarheid en directheid de
auto verslaan. Maar dan nog is succes niet altijd gegarandeerd. Zo zal
een werknemer met een leaseauto deze niet laten staan en een
werknemer die reist met een privéauto beschouwt de kosten voor het
openbaar vervoer al snel als extra kosten.
Bedrijven kunnen actief kiezen om hun werknemers meer met het
openbaar vervoer te laten reizen, zowel in het woon-werkverkeer als
zakelijk verkeer. Dit draagt bij aan de doelstellingen op het gebied van
duurzaamheid, een betere bereikbaarheid, meer draagvlak voor het
openbaar vervoer, het imago (maatschappelijk verantwoord
ondernemen) en kan zelfs leiden tot financiële voordelen.
Ambities, streefbeeld en visie van het BRU
Het Bestuur Regio Utrecht is de bestuurlijke opdrachtgever voor het
openbaar vervoer in de regio Utrecht. De gemeente Houten kan haar
visie, wensen en belangen inbrengen. Het BRU heeft het
Ambitiedocument openbaar vervoer opgesteld (2008). Het BRU wil het
OV-aanbod vooral meer afstemmen op de verplaatsingsbehoefte van
keuzereizigers. Reizigers die kunnen kiezen uit diverse
vervoermiddelen vormen een diverse doelgroep. Het BRU richt zich op
het vasthouden en vergroten van het OV-gebruik door de huidige

keuzereizigers en het aanboren van een nieuwe groep OVkeuzereizigers.
De volgende kernkwaliteiten zijn belangrijk voor de keuzereizigers
1. Snelheid
2. Betrouwbaarheid
3. Gemak
4. Comfort
Het BRU kiest voor de volgende strategische koers:
1. Rail en dragend busnet als ruggengraat van het OV: snel, frequent
en betrouwbaar.
2. Aanvullend OV: mobiliteitsgarantie voor iedereen. Dit betreft
streekbuslijnen en aanvullend vervoer voor specifieke doelgroepen
binnen het verstedelijkt gebied en voor de kleinere kernen.
3. Een samenhangend netwerk.
Voor de jaren 2012-2020 heeft het BRU streefbeelden voor het OVvoorzieningenniveau opgesteld. Het BRU wil:
 gemiddeld jaarlijks 5% groei in het OV-gebruik;
 een hoger spitsaandeel van het openbaar vervoer;
 mobiliteitsgarantie bieden van aanvullend openbaar vervoer om de
sociale functie voor iedereen te waarborgen die niet wordt bediend
door het aanbod dat zich richt op de keuzereiziger.
In het streefbeeld 2012-2020 zijn de volgende voorstellen, die van
belang zijn voor Houten, opgenomen:
 De opening van het nieuwe stations Utrecht Vaartsche Rijn in 2015.
Dit station wordt een belangrijk overstapstation voor de reizigers op
de lijnen Houten – ’s-Hertogenbosch. Immers vanaf het station
Vaartsche Rijn kan men vanaf 2018 overstappen op de tram ‘om de
zuid’ waarmee een snellere verbinding ontstaat naar De Uithof
(oosttangent, <20 minuten). Tevens kan worden overgestapt op de
lijn Utrecht CS – Bunnik - Driebergen/Zeist.
 Een tangentiële lijn (buiten Utrecht CS om) vanaf 2020 tussen
Nieuwegein, Het Klooster, Houten, Bunnik en Driebergen/Zeist.
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Een tangentiële lijn vanaf Nieuwegein Centrum naar Leidsche Rijn,
Lage Weide en Maarssenbroek (westtangent). Vanaf 2012 gaat een
tangentverbinding tussen Houten en Nieuwegein rijden.
Mogelijk een nieuwe Brabantliner: (‘Snelwegbus’) rechtstreeks naar
(Rijnsweerd-)De Uithof.

10.2 Ambities
1.

Versterken van de concurrentiepositie van het openbaar
vervoer van en naar Houten en het bieden van een
concurrerend alternatief voor de autorijder.

10.3 Railvervoer
AGENDA (keuzepunten en opties voor het Bereikbaarheidsprogramma)
Doelgroep: Autogebruikers regionaal en ov-gebruikers
K
41.
Kansen
voor
Houten benutten
bij reeds
voorgenomen ontwikkelingen (Randstadspoor, tram
Utrecht CS – De Uithof).
K
42.
Duidelijk positioneren van de railverbinding Breda –
Utrecht (ambitie, ruimtelijke ordening).
Partners:
BRU, Ministerie van I&M, Provincies, diverse regio’s
Toelichting
41. Als de treinfrequentie Utrecht – ’s-Hertogenbosch in 2014
verhoogd wordt naar 6 per uur achten we een doorkoppeling naar
Woerden met een gelijke frequentie logisch en noodzakelijk.
Wij ondersteunen een rechtstreekse tramverbinding vanaf Utrecht
CS naar De Uithof via een nieuw station Vaartsche Rijn (in
Utrecht) met een direct overstap (cross platform) zodat een snelle
railverbinding ontstaat tussen Houten en De Uithof.
42. Een treinverbinding naar Breda draagt bij aan een ontlasting van
de bestaande spoorlijn en een meer robuust netwerk. De realisatie
van een dergelijke spoorlijn vindt echter naar verwachting pas op
de zeer lange termijn plaats (na 2030). Wij onderschrijven het

standpunt van het BRU dat deze lijn er moet komen met een
aansluiting op de Merwede-Lingelijn. Volgens het BRU loopt de
nieuwe spoorlijn grotendeels parallel aan de A27 en zijn
verschillende tracévarianten mogelijk. Het is dan wel zaak om
vroegtijdig keuzes te maken zodat de ruimtelijke ontwikkelingen en
reserveringen daarop afgestemd kunnen worden en de realisatie
niet geblokkeerd wordt door conflicterende ontwikkelingen.
Hiervoor zijn bovenregionale afspraken noodzakelijk. De regio
West-Brabant streeft naar het uitvoeren van een MIRT-verkenning
in de periode 2011-2015.

10.4 Tangentiële buslijnen
AGENDA (keuzepunten en opties voor het Bereikbaarheidsprogramma)
Doelgroep: Autogebruikers regionaal en ov-gebruikers
K
43.
Rechtstreekse verbinding Houten – De Uithof.
K
44.
Rechtstreekse verbinding Houten – Nieuwegein –
Sint Antonius Ziekenhuis.
K
45.
Rechtstreekse verbinding Houten – Maarssen
Partners:
BRU, diverse gemeenten
Toelichting
43. Het is niet efficiënt om al het openbaar vervoer via Utrecht CS te
laten lopen: het knooppunt wordt te zwaar belast en het openbaar
vervoer is niet concurrerend voor de autogebruikers op de
tangentiële verplaatsingen. De regio (als het ware één grote stad
met subcentra) is inmiddels voldoende groot om tangentiële
buslijnen in te stellen. De huidige buslijn loop via Rijnsweerd en is
daardoor niet voldoende concurrerend. Een rechtstreekse tangent
naar De Uithof is tevens de wens van de gemeenten Vianen,
Nieuwegein en IJsselstein.
44. Idem.
45. Idem.
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11. Regionaal fietsen
11.1 Concurrerende kwaliteit is nodig
Er wordt veel gefietst in Houten. Dit draagt bij aan de gezondheid en
de bereikbaarheid. Bovendien is fietsen CO2-vrij. Toch scoort Houten
wat betreft het fietsaandeel landelijk gezien niet extreem hoog,
ongeveer 22%. Dat wordt vooral veroorzaakt door de externe
(regionale) verplaatsingen waar de auto een belangrijke positie
inneemt en doordat het aandeel van de fiets op de korte ritten (< 7,5
km) niet boven het gemiddelde uitstijgt. De kwaliteit van de regionale
fietsverbindingen ligt aanzienlijk lager dan de voorzieningen binnen de
kern Houten. In tabel 3 is aangeven welke tijdwinst geboekt kan
worden indien alle routes even direct zouden zijn als de route naar
Utrecht (omrijdfactor van 1,1).

dan alleen maar een fraai fietspad. Financieel voordeel, werken aan
gezondheid, beloning en een positieve beleving kunnen specifieke
doelgroepen over de streep trekken. De elektrische fiets kan daarin
een belangrijke rol spelen. En wat voor het openbaar vervoer geldt is
evenzeer van toepassing voor de fiets: concurrerende kwaliteit is een
must. De elektrische fiets brengt een groot gedeelte van de regio
binnen fietsbereik.

Tabel 3 Tijdwinst fiets indien omrijdfactor 1,1 bedraagt
Bestemming
IJsselstein (centrum)
Bunnik
Culemborg
Vianen
Odijk
Nieuwegein
Utrecht Centrum
Utrecht Uithof
Utrecht Lage weide
Utrecht Papendorp

Te behalen (maximale) tijdwinst door
routeverkorting (minuten)
3,0
5,5
1623
17,0
2,5
6,0
0,0
4,0
8,0
2,5

Fietsen is een middel om bij te dragen aan de eigen gezondheid, het
verminderen van congestie en CO2-emissie. Automobilisten stappen
echter niet zo gemakkelijk over naar de fiets. Hiervoor is meer nodig
23

Figuur 10 Invloedsgebied elektrische fiets.

Veerpont vervangen door vaste brug.
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11.2 Ambities
1.

2.

Houten wil het aandeel fietsverkeer brengen op 10% boven
het niveau van de gemeente Zwolle: van 22 naar 32%
fietsaandeel en van 37 naar 54% voor de korte ritten. Dit zijn
forse ambities die passen bij dé Fietsstad: een toename van
het aantal fietsritten met 45%.
Versterken regionaal fietsnetwerk inclusief de buitengebieden
en recreatieve routes. Houten wil opnieuw Fietsstad van
Nederland worden, maar zet gelijk in om dit te verbreden naar
Fietsregio van Nederland.

11.3 Uitgangspunten
De regionale toproutes hebben de volgende kwaliteitskenmerken:
 verkeersluw;
 geen conflicten met groot en zwaar (landbouw)verkeer
 vrijliggende fietsvoorzieningen (> 5m bij tweerichtingen of > 2,75 m
bij één richting) of wegbreedte > 6 m in geval van medegebruik
door autoverkeer;
 stabiel en comfortabel wegdek;
 continuïteit in inrichting en verlichting;
 omrijdfactor maximaal 1,2;
 ongelijkvloerse kruispunten met gebiedsontsluitingswegen met
intensiteiten > 20.000 mvt/etmaal;
 bij VRI’s in de spits gemiddelde wachttijd maximaal 30 s, en voor
90% van de fietsers maximaal 45 s;
 voorrangsroutes;
 optie: belonings- en belevingsprogramma.

11.4 Regionale toproutes
AGENDA (keuzepunten en opties voor het Bereikbaarheidsprogramma)
Doelgroep: Autogebruikers en fietsers
K
46.
Er worden toproutes ontwikkeld en gerealiseerd
naar de omliggende regionale gemeenten, het
24
buitengebied, de omliggende recreatiegebieden ,
25
de
economische
regionale
kerngebieden ,
Kanaleneiland en Ravenswade
K
47.
Rivierkruisingen slechten.
Partners:
BRU, diverse gemeenten, Fietsersbond,
Rijkswaterstaat, Prorail
Toelichting
46. Prioriteit wordt gegeven aan de verbindingen met een grote
omrijdfactor en met een zware vervoerrelatie (per auto) met
Houten. Wij willen directere verbindingen, in volgorde van prioriteit,
realiseren met: Nieuwegein, Bunnik, Utrecht en De Uithof, Vianen.
Wij kiezen in overleg met de regionale partners de gewenste
fasering met als doel om vóór 2015 daadwerkelijke verbeteringen
gerealiseerd te hebben.
47. In de richting van Vianen zijn meerder opties van mogelijk, die
tevens een recreatieve waarde hebben:

Een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal naar het Elpad en
vervolgens naar de Liniepont;

Een fietspad (onder)langs de A27 tussen Houten het
veerpontje Nieuwegein – Vianen (Lek);

Het aanhangen van een fietsbrug aan de bestaande A27;

24

Landelijk gebied, de stadsrandzone, Eiland van Schalkwijk, ’t Goy
Lage Weide, Papendorp/Leidsche Rijn, Het Klooster/Plettenburg, Utrecht
Centrum, Rijnsweerd/De Uithof
25
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Een fietspad realiseren gelijktijdig met de verbreding van de
A27.

Over het Amsterdam-Rijnkanaal is een fietsbrug gewenst ter
hoogte van het Elpad. Deze brug heeft eveneens een recreatieve
functie.
Indien de spoorbrug over de Lek wordt aangepakt kan deze
tegelijkertijd worden voorzien van een directe fietsverbinding naar
Culemborg of vooruitlopend daarop door het ‘aanhangen’ van een
fietsbrug. Deze verbinding is onder andere van belang voor
scholieren en maakt de voorzieningen in Culemborg gemakkelijker
bereikbaar voor bijvoorbeeld de bewoners van het zuidelijke
buitengebied (tussen Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek).
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BIJLAGE 1

Deelnemers sessies Partnership
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Rinus van Dijk tractoren
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BIJLAGE 2

functiescheiding, waardoor het principe van de nabijheid vervalt en het
ruimtegebruik toeneemt, doordat alle functies hun eigen exclusieve
parkeervoorzieningen nodig hebben.

Verleiden tot ander
mobiliteitsgedrag

Imago en beeldvorming

Autoafhankelijkheid neemt toe
Nederlanders rijden samen per auto jaarlijks 225 miljard kilometer. We
bezitten samen meer dan 6,5 miljoen personenauto’s en we zijn met
zijn allen 8,5 uur per week onderweg (bron: SCP). Deze automobiliteit
wordt in hoge mate veroorzaakt door onze levenswijze die sterk
beïnvloed is door het autobezit en de mogelijkheden die het gebruik
van de auto biedt: meer tweeverdieners, toename van de afstand
tussen werk en woning en meer vrijetijdsbesteding buitenshuis. Door
(verondersteld) tijdgebrek worden veel ritten gecombineerd en voor dit
type ritten leent de auto zich weer bij uitstek.
De toename van de welvaart draagt ook bij aan de groei van het
autogebruik. Driekwart van de huishoudens kan zich een auto
veroorloven, 1 op de 5 heeft er twee en 1 op de 50 zelfs drie of meer
(bron: SCP). En hoewel er ook aardig wat carpoolers zijn, lijkt het lastig
om nog meer mensen samen in één auto te krijgen. 9 van de 10
mensen zit het liefst alleen of met vrienden en familieleden in de auto,
niet met collega’s of vreemden.
De ruimtelijke ordening en de economische schaalvergrotingen hebben
tevens bijgedragen aan een grotere autoafhankelijkheid. Omgekeerd is
het zo dat deze ontwikkelingen juist mogelijk werden gemaakt door de
welvaart en het autobezit. Schaalvergrotingen treden op in het
onderwijs, de gezondheidszorg en detailhandel. Voorzieningen komen
steeds verder van de klant te liggen. Bedrijven en voorzieningen
worden op die manier ook steeds afhankelijker van autobezoekers.
Daarnaast gaat de ruimtelijke ordening in Nederland sterk uit van

Verband tussen vijf basisemoties en verschillende vervoerwijzen. Bron: RWSAVV/SCP; MB2005.

Psychologische factoren spelen nadrukkelijk een rol bij de verklaring
van het toegenomen autogebruik in Nederland. De auto is een
statussymbool; zij is altijd beschikbaar, (ogenschijnlijk) goedkoper dan
het openbaar vervoer, het is een comfortabele regenjas en het biedt
privacy. Een (soms misplaatst) gevoel van anonimiteit verhoogt het
gevoel van vrijheid dat de auto bij ons oproept. Daar tegen afgezet zijn
andere vormen van vervoer vaak snel minder aantrekkelijk. Terwijl de
auto een ongekend positief imago heeft, kampen de alternatieven van
de auto vaak met een hardnekkig negatief imago. Keuzes worden niet
alleen gemaakt op basis van prijs en kwaliteit. Producten worden
tevens gekozen op basis van design, sfeer, merknaam of op het gevoel
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dat het oproept: het imago van producten en diensten. Emoties spelen
hierbij een belangrijke rol.
Drempels wegnemen en overwinnen
In één oogopslag is duidelijk dat het openbaar vervoer het aflegt tegen
de auto (grafiek basisemoties). Het imago van de fiets is veel beter. De
fiets wordt echter voor slechts een beperkt aantal verplaatsingen
werkelijk geschikt bevonden. Kwaliteit en beleving gaan hand in hand.
Een kwalitatief slecht product zal zelden een goed imago hebben en
vice versa.
Het gemaksaspect is een ondergewaardeerde factor in de
beleidspraktijk. Uit recent onderzoek blijkt dat het ‘gemak’ bij het
maken van een verplaatsing van cruciale betekenis is (‘don’t make me
think’). Helaas roepen de alternatieven voor het autogebruik vaak
vragen op: waar moet ik een kaartje kopen? Wanneer is dat geldig?
Waar vertrekt de trein? Hoe moet ik overstappen? Keuzes
daadwerkelijk mogelijk maken, betekent dat al deze drempels worden
weggenomen. Reizigers zijn bereid om hun mobiliteitsgedrag
structureel te wijzigen als het alternatief voor hen meerwaarde
oplevert.
Gewoontegedrag doorbreken is nodig, maar ook lastig
Autogebruik is voor een belangrijk deel gewoontegedrag, dat is
ingesleten omdat het ooit efficiënt en comfortabel was. Ingesleten
gewoonten zijn lastig te doorbreken; Als de externe omstandigheden
veranderen dan nog blijft het gedrag bestaan. Vaak is daar ‘een
aardschok’ voor nodig, een grote verandering in iemands persoonlijke
leven of bijvoorbeeld de verhuizing van een bedrijf. Daarom is het vaak
effectief nieuwe werknemers meteen een goed aanbod te doen dat
(deels) gebaseerd is op fiets- of openbaar vervoergebruik. Daarom ook
bieden grote veranderingen in een stad (de aanleg van een nieuwe
woonwijk of een groot bedrijventerrein, de verplaatsing van een groot
ziekenhuis) natuurlijke momenten om mobiliteitsmanagement toe te
passen, gericht op het wijzigen van het mobiliteitsgedrag.

Laten wennen en kunnen kiezen hebben voorkeur boven dwang
Al met al is de autoafhankelijkheid dus een complex fenomeen.
Autogebruik is deels gebaseerd op rationele overwegingen (relatief
goedkoop, gemakkelijk, comfortabel), maar daarnaast op irrationele
drijfveren (vrijheid, macht over de machine, status en zelfs
territoriumdrang). Om hier verandering in aan te brengen moet men
voorzichtig te werk gaan. Vraag dus niet om al te grote veranderingen
in één keer, maar lever maatwerk en erken zowel rationele argumenten
als emoties. Dit lijkt in tegenspraak met het teweegbrengen van een
aardschok om gewoontegedrag te doorbreken, maar dat hoeft niet zo
te zijn. Grote veranderingen in iemands leven of in ruimtelijke
structuren zijn bij uitstek de momenten om automobilisten ‘voorzichtig’
aan te zetten eens een andere keuze te maken. Dwang dient zoveel
mogelijk te worden vermeden, omdat dat tot weerstand en zelfs tot het
‘ingraven in eerder ingenomen standpunten’ kan leiden.
Beleidsmaatregelen differentiëren naar doelgroepen
De beïnvloeding van het mobiliteitsgedrag is maatwerk. De
belevingswaarde verschilt per doelgroep. Zo zijn studenten wellicht
gevoelig voor een kostenbesparing, een forens hecht meer waarde aan
betrouwbaarheid en iemand die naar een evenement gaat wil
misschien aangename verrassingen tegenkomen.
Voor een succesvolle gedragsverandering is het daarom wenselijk uit
te gaan van een benadering die is gericht op specifieke doelgroepen.
In een marktanalyse kunnen aan de hand van de beoogde
doelstellingen doelgroepen worden geselecteerd. Voor deze
doelgroepen kunnen specifieke behoeften in beeld worden gebracht
om deze vervolgens te vertalen naar maatregelen en mobiliteitsbeleid.
Bij de keuze voor doelgroepen is het belangrijk te beoordelen welke
doelgroepen het meest kansrijk zijn. De kans op succes hangt
voornamelijk af van de beïnvloedbaarheid (is het reëel dat deze
mensen onder deze condities echt zullen overstappen?) en de omvang
van de doelgroep (als het bij wijze van spreken slechts tien
automobilisten betreft, zal dat zelden substantieel bijdragen aan
beleidsdoelstellingen).
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Kennen, kunnen, willen en binden
In de supermarkt of in het restaurant is vrijwel iedereen in staat om
afwisselend te kiezen. In het vervoer is lang niet iedereen dat. Dit heeft
veel te maken met hardnekkige gewoonten en vooroordelen ten
opzichte van de alternatieven. Vragen om een omwenteling in gedrag
heeft dan weinig kans van slagen. Vraag mensen ook niet een bijdrage
te leveren aan het oplossen van het mobiliteitsprobleem, maar doe hen
voor één bepaalde reis eens een aantrekkelijk op maat gesneden
aanbod. Dan bestaat de kans dat een positieve ervaring naar meer
smaakt. Houd vooral de mogelijkheid open om morgen gewoon weer
met de auto te gaan, omdat anders de weerstanden groot zijn en men
op zoek zal gaan naar argumenten die de alternatieven onaantrekkelijk
maken. Een keuzemenu werkt beter dan verplicht op dieet! Een
doelgroep moet vatbaar zijn voor gedragsverandering. De
sleutelbegrippen voor wijziging van het mobiliteitsgedrag zijn:
 Kennen: weet de reiziger welke alternatieven er zijn?

+


Kunnen: kan hij ook daadwerkelijk van één of meerdere
alternatieven gebruikmaken (afhankelijk van het motief, tijdstip, et
cetera)?

+


Willen: wil de reiziger het alternatief gebruiken? Levert het
alternatief voldoende waarde boven andere alternatieven en kan
eventueel gewoontegedrag worden doorbroken?
= Doen

Binden: is er sprake van een blijvende gedragswijziging?
Communicatie, promotie (gratis kennismaken), abonnements- en
loyaliteitssystemen kunnen interesse kweken en mensen een keer over
de streep trekken. Binding ontstaat bij herhaalde positieve ervaringen.
Reizigers dienen daarom elke keer weer aangenaam te worden
verrast. Daartoe dient met regelmaat iets nieuws uit de kast te worden
getrokken, want terugval naar het oude gewoontegedrag ligt constant
op de loer. De terugstroom van openbaar vervoer naar auto is

doorgaans makkelijker tot stand te brengen dan de tegenovergestelde
beweging.
De ervaring leert dat de modal shift niet alleen afhankelijk is van
pullmaatregelen (verleiden door alternatieven van de auto
aantrekkelijker te maken), maar ook van pushmaatregelen (het
autogebruik minder aantrekkelijk maken). Dit laatste strookt niet altijd
met bepaalde beleidsdoelstellingen, maar het blijft van belang te
realiseren dat mensen aansporen tot ander gedrag, terwijl het
autogebruik aantrekkelijker wordt gemaakt, dweilen met de kraan open
is. Het aanleggen van stadsrandtransferia bijvoorbeeld heeft weinig
effect als het parkeren in de binnenstad gemakkelijker en goedkoop is.
Er spelen meerdere factoren een rol in het mobiliteitsgedrag
Niet alleen de prijs bepaalt de aantrekkelijkheid voor een alternatief.
Als het openbaar vervoer gratis is, maar de frequentie en het imago
laag zijn, de bus nooit op tijd is en de loopafstanden groot zijn, zal een
gratis aanbod geen automobilisten uit de auto halen. Een slecht
product (geen meerwaarde) dat gratis wordt aangeboden zal in de
mobiliteitsmarkt weinig effect hebben. Van een goed product met een
lage prijs mag een hoog effect worden verwacht. Centraal dient te
staan welk effect men wil bereiken voor bepaalde doelgroepen. Daarbij
kan gratis of een lage prijs een factor zijn. Wordt gratis openbaar
vervoer echter ingezet voor de verkeerde doelgroepen, dan investeert
de overheid geld in voorzieningen die niet het gewenste effect
opleveren.
Werknemers van de KLM, cateraar Sodexho Altys en de
Bloemenveiling Aalsmeer kunnen met de Schiphol-Forensenkaart van
hun huis naar hun werkplek reizen per openbaar vervoer. De
forensenkaart
is
niet
gratis.
Medewerkers
leveren
hun
vervoersvergoeding en parkeervergoeding in. De KLM heeft de kaart in
de nieuwe CAO laten opnemen.
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Behoefte aan autogebruik niet negeren maar juist gebruiken
Flexibele parkeervergunningen (bijvoorbeeld voor vier dagdelen)
kunnen in combinatie met de mogelijkheid om gebruik te maken van
het openbaar vervoer of fietsenstallingen tot een wijziging van het
gewoontegedrag leiden.
Met het opleggen van parkeernormen wordt beoogd dat het
autogebruik afneemt. Dit leidt in de praktijk tot eindeloze discussies
tussen overheden, projectontwikkelaars en ondernemers. Bovendien is
het ene bedrijf meer autoafhankelijk dan het ander. Flexibiliteit in het
parkeeraanbod
in
combinatie
met
uitwisselbaarheid
van
parkeervoorzieningen en betalen naar gebruik en behoefte zou wel
eens meer effect kunnen hebben.
De Rabobank is één van de koplopers in het beïnvloeden van het
mobiliteitsgedrag.
In
plaats
van
leaseauto’s
worden
mobiliteitsbudgetten verstrekt. Werknemers kunnen zelf bepalen hoe
ze dit budget aanwenden. De aanpak is succesvol omdat de
individuele vrijheid niet wordt beperkt en bewustwording van kosten
leidt tot wijzigingen in het mobiliteitsgedrag. Overigens is het bedrijf er
ook bij gebaat als het gaat om het imago van maatschappelijk
verantwoord ondernemen en vanwege de kostenreductie die wordt
behaald. Ervaring opdoen met alternatieven leidt er in veel gevallen toe
dat vooroordelen worden weggenomen.

Maak openbaar vervoer aantrekkelijk voor de doelgroep
In een nieuwe woonwijk met een buslijn langs de wijk met een lage
frequentie laat men de auto niet staan voor het openbaar vervoer.
Openbaar vervoer moet dicht bij de bestemmingen komen. Dit vraagt
om een visie en creativiteit tijdens het planproces op het gebied van de
ruimtelijke inrichting. De ruimtelijke ordening is een factor die van grote
invloed is op het mobiliteitsgedrag.
Reeds in de jaren negentig is in Utrecht de Winkelexpress
geïntroduceerd. Het succes van deze dienst is te danken aan het
inspelen op de doelgroep: regionale bezoekers die vaak in
gezinsverband de stad bezochten. Er is consequent ingezet op de
volgende vijf kwaliteitsaspecten: korte wachttijd, veiligheid in de vorm
van zichtbare bewaking, snel, bekendheid: door communicatie en
promotie, lage prijs: gratis parkeren en vervoerbewijs geldig voor
maximaal vijf personen.
Sinds op 1 oktober 2002 DINA (Dienst Inruilen Nummerplaat voor
Abonnementen) in Vlaanderen van start ging, hebben (tot eind 2007)
51.312 gezinnen hun gezinswagen geruild voor een driejarig gratis
netabonnement van De Lijn. Wanneer de enige personenwagen van
een gezin uit het verkeer wordt gehaald krijgt elk gezinslid een dergelijk
netabonnement.
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