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1
INLEIDING
1.1

Aanleiding

De provincie Utrecht staat samen met de regionale partners voor de taak om de leefbaarheid en
bereikbaarheid van de provincie te waarborgen. Door verdere verstedelijking in met name de
metropoolregio Utrecht en een groeiende druk op het mobiliteitsnetwerk in de provincie is dit een grote
opgave.
De regio Utrecht staat voor een belangrijke verstedelijkingsopgave. Tot 2030 en 2040 worden veel extra
woningen gebouwd en neemt het aantal arbeidsplaatsen toe. De regio wil deze groei opvangen middels
gezonde verstedelijking, waarbij een hoge kwaliteit van leefomgeving, nabijheid, bereikbaarheid en
economische ontwikkeling hand in hand gaan. Hierbij wordt ook de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in
de stad verbeterd. De openbare ruimte wordt groener en langzaam verkeer krijgt meer de ruimte, zodat de
stad een prettige plaats wordt om te verblijven en elkaar te ontmoeten.
Naast de verstedelijkingsopgave staat de regio ook voor een duurzaamheidsopgave. De uitstoot van
broeikasgassen en fijnstof dient te worden verminderd.
De regio zal de verstedelijkings- en bereikbaarheidsopgave het hoofd moeten bieden, maar het huidige
mobiliteitsnetwerk heeft niet voldoende capaciteit om de verwachte groei van verplaatsingen op te vangen.
Een mobiliteitstransitie is daarom noodzakelijk.

1.2

Mobiliteitstransitie

De regio Utrecht wil ruimte bieden voor verstedelijking en hogere ruimtelijke kwaliteit, waarmee groei van
de regio op een positieve manier kan worden gefaciliteerd. Hiervoor is met name binnen de stedelijke
gebieden een stevige verschuiving van autogebruik naar duurzamere vervoerswijzen nodig, zoals wandelen,
de fiets, openbaar vervoer en deelmobiliteit: een mobiliteitstransitie.

Afbeelding 1.1 Verschuiving van autogebruik naar meer duurzame vervoerswijzen
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Met een mobiliteitstransitie worden de volgende 3 doelen nagestreefd:
- verbetering van de leefbaarheid van gebieden, door beperking van overlast en hinder van autoverkeer
in (binnen)stedelijk gebied en woonwijken
- handhaving of verbetering van de bereikbaarheid van bestemmingen in de regio, zodat inwoners hun
bestemmingen voor sociale- of economische doeleinden kunnen blijven bereiken;
- vermindering van broeikasgassen zoals CO2, zodat de provincie haar klimaatdoelstellingen kan behalen.
De mobiliteitstransitie behelst zowel een verandering van gedrag als de keuze voor andere vervoermiddelen
(zie afbeelding 1.2).

Afbeelding 1.2 De mobiliteitstransitie behelst zowel ander reisgedrag als andere vormen van reizen

In het rapport Utrecht Nabij komt de mobiliteitstransitie nadrukkelijk naar voren, in de uitwerking van de
verstedelijking en bereikbaarheid van regio Utrecht in 2040. Hierbij blijkt dat de keuze tussen
vervoermiddelen niet zwart of wit is; vaker geldt juist de combinatie van verschillende maatregelen voor de
verschillende vervoerwijzen. De auto is in veel gevallen nog steeds noodzakelijk. Het is dus van belang om
uit te vinden welke rol de auto blijft spelen in het toekomstige mobiliteitsnetwerk van de provincie Utrecht.

1.3

Trends

Om tot een effectief P+R beleid te komen, moet rekening gehouden worden met trends op het gebied van
stedelijke ontwikkeling, mobiliteit en gedrag. Deze trends beïnvloeden namelijk de vraag naar P+R en
vormen daarmee de grondslag voor de bouwstenen van een P+R visie.

Afbeelding 1.3 Het onderzoeken van trends is noodzakelijk om verwachte vraag en gepland aanbod op elkaar af te kunnen
stemmen, waardoor mobiliteitsgedrag en daarmee de doelen van de mobiliteitstransitie behaald worden
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Door onder andere de woningschaarste is er een grote druk op stedelijke gebieden in Nederland. Dit geldt
zeker voor provincie Utrecht. Tegelijk met de wens om de stedelijke leefbaarheid te verhogen, leidt dit tot
een aantal ontwikkelingen in de stad:
- Stedelijke verdichting vindt plaats. Rondom knooppunten wordt doelbewust verdicht en oude industrieen bedrijventerreinen worden herontwikkeld tot woonwijken. Hierdoor neemt het aantal inwoners en
verplaatsingen toe. Ook buiten de grote steden wordt veel gebouwd om de woningnood het hoofd te
bieden, met extra druk op het bestaande verkeersnet als gevolg.
- Meer ruimte wordt vrijgemaakt voor langzaam verkeer en verblijfsfuncties. De straat wordt vaker
ingericht als verblijfsruimte, waarbij de nadruk ligt op een hoge kwaliteit van de beleving van stedelijke
ruimte. Hiervoor moeten vaak parkeerplekken worden geschrapt, bijvoorbeeld om bredere trottoirs, groen,
speelvoorzieningen en fietsparkeerplekken aan te leggen.
- Vermindering aantal binnenstedelijke parkeerplekken. Om extra ruimte te winnen voor nieuwbouw en de
eerder genoemde extra ruimte voor langzaam verkeer of verblijfsfuncties, wordt het aantal binnenstedelijke
parkeerplekken steeds verder verminderd.
- Lagere parkeernormen in nieuwbouwwijken. Zeker in (hoog)stedelijke gebieden is het economisch
voordeliger en beter voor de leefbaarheid om een lagere parkeernorm te hanteren wanneer nieuwe
woningen worden gerealiseerd. Deelmobiliteit heeft hier ook een effect op; naarmate het gebruik van
deelauto’s en uiteindelijk autonome voertuigen toeneemt, wordt benodigde parkeernorm steeds kleiner.
Deze stedelijke trends gaan hand in hand met mobiliteitstrends:
- Toename betaald parkeren. Om de automobilist te ontmoedigen de auto te nemen naar binnenstedelijkeof andere centraal gelegen, drukke locaties, worden meer parkeerplaatsen omgezet in betaald parkeren. Ook
de toenemende schaarste ten gevolge van een afname van het aantal parkeerplaatsen dwingt gemeenten
tot het invoeren van parkeerregulerende maatregelen.
- Opkomst elektrische fiets. Door de snel stijgende populariteit van de elektrische fiets neemt de actieradius
van fietsers toe. Hierdoor worden sommige verkeersbewegingen die eerst met de auto plaats zouden
vinden, nu met de fiets volbracht. Ook zien we een toename van het fietsgebruik in het voor- en natransport
van het openbaar vervoer.
- Groeiend belang van regionaal openbaar vervoer. Niet voor iedereen is de fiets een passend alternatief
voor de verplaatsing naar en binnen de stedelijke agglomeratie als de reis met de auto wordt ontmoedigd.
Daarnaast zijn er trends in gedrag dat vervoerskeuzes beïnvloedt:
- Thuiswerken. Thuiswerken is door digitale communicatiemiddelen makkelijker en productiever geworden,
waardoor steeds meer mensen vaker zijn gaan thuiswerken. Door de Covid-19 crisis heeft thuiswerken
noodgedwongen een zeer hoge vlucht genomen. Naar verwachting zal na de pandemie meer worden
thuisgewerkt dan voor de Covid crisis, aangezien veel bedrijven zich hier succesvol op hebben aangepast.
Deze ontwikkeling heeft een verminderend effect op verkeersbewegingen.
- Spreiding reistijden. Sommige werkgevers hebben maatregelen genomen om werknemers buiten de spits
te laten reizen. Deze trend kan zich door toegenomen thuiswerken verder voortzetten, omdat eventueel een
deel van de dag thuis kan worden gewerkt en een deel op kantoor.
- Keuze voor andere vervoermiddelen. Door de impact van de beschreven trends, gevoerd beleid en
veranderende gebruikersvoorkeuren kan er een verschuiving optreden in de keuze voor vervoermiddelen.
Dit heeft invloed op het aantal- en type vervoersbewegingen dat plaatsvindt.
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Afbeelding 1.4 Trends die een invloed hebben op de mobiliteitstransitie en P+R

1.4

Doel bouwstenen P+R visie

Het doel van dit document is om de bouwstenen te geven voor een toekomstige integrale P+R visie voor de
provincie Utrecht. Het gaat hierbij niet om een inhoudelijke visie op het ontwikkelen van P+R locaties en de
bijdrage aan de bereikbaarheid van de regio Utrecht, maar een analyse van de volgende onderdelen:
- het huidige P+R systeem en de werking daarvan;
- de verschillende types P+R locaties;
- mogelijke trajecten om P+R in de regio uit te breiden;
- de betrokken stakeholders;
- de rol voor de provincie Utrecht.
Uit al deze onderdelen van de analyse worden lessen getrokken, die als input kunnen dienen voor een
integrale visie voor de ontwikkeling en optimalisering van P+R in de regio. De informatie die op dit moment
nog ontbreekt wordt ook aangestipt.

1.5

Aanpak

In deze rapportage volgen wij 3 sporen om tot de bouwstenen voor een visie op P+R te komen:
- inhoudelijk spoor: een analyse naar bestaande, relevante P+R voorzieningen in- en rondom provincie
Utrecht. Hieronder valt:
· het aantal P+R locaties;
· parkeerplaatsen per locatie;
· aansluiting op OV;
· bezetting (voor zover bekend);
· betaald / niet betaald;
- stakeholder spoor:
· hoe zien zij de ontwikkelingen van P+R;
· hoe kan P+R georganiseerd worden;
· wie gaat welke rol vervullen om P+R verder te ontwikkelen;
- visievorming spoor met Provincie en Statencommissie Milieu en Mobiliteit:
· visie ontwikkeling P+R’s;
· rol provincie.
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Afbeelding 1.5 Totstandkoming integrale visie op P+R

1.6

Relatie met andere beleidsdocumenten

De focus op P+R is onderdeel van een breder gedragen mobiliteitstransitie. Dit betekent dat er meerdere
partijen bezig zijn met het inpassen van P+R in een regionale strategie, zoals verschillende gemeentes,
Provincie Utrecht, maar ook samenwerkingsverbanden zoals U Ned. P+R komt zodoende in veel
beleidsdocumenten voor.
Een integrale beschouwing van P+R is noodzakelijk omdat ingrepen in parkeerbeleid of bijvoorbeeld de
uitbreiding of aanleg van een P+R locatie effecten hebben in het hele vervoersnetwerk. Reizigers zoeken
immers de beste (meest goedkope, snelle, comfortabele, eenvoudige) manier om op hun bestemming te
komen. Dit ‘waterbed effect’ maakt integrale visievorming noodzakelijk: de hele regio moet hierin betrokken
worden om tot gewenst mobiliteitsgedrag te komen.
In afbeelding 1.6 staat schematisch de relatie van de integrale P+R visie tot overige beleidsdocumenten (van
U Ned) weergegeven.

Afbeelding 1.6 Positie van de integrale P+R visie ten opzichte van andere beleidsdocumenten (van U Ned)

1.7

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 is de aanleiding en context voor de mobiliteitsopgave besproken. Hoofdstuk 2 gaat dieper in
op P+R als oplossing, bespreekt de huidige situatie, trends, typologieën en zoekgebieden voor deze
verschillende typologieën. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de ontwikkelpaden van P+R in regio Utrecht
besproken. In hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in betrokken stakeholders en in hoofdstuk 5 een eerste
inzicht in governance om te besluiten met conclusies in hoofdstuk 5.
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2
P+R
2.1

Inleiding

P+R (Park+Ride) zijn eind jaren zeventig van de vorige eeuw ontstaan. De NS wilde het reizigers vanuit
klantgerichtheid makkelijker maken om met de auto naar stations te komen (Handboek Parkeren,
CROW, 2017). Van oudsher was P+R dan ook beperkt tot het overstappen van auto naar trein. Inmiddels zijn
P+R locaties ook gekoppeld aan haltes van metro, (snel)tram en bus.
Met de opkomst van nieuwe, populaire vervoermiddelen en diensten zoals de elektrische fiets en
deelvoertuigen worden de natransport opties vanaf P+R’s ook steeds uitgebreider. Binnen deze rapportage
wordt de volgende definitie voor P+R gehanteerd:
- ‘P+R-locaties zijn overstappunten waar de automobilist binnen een totale reis overstapt van de auto naar
een ander vervoermiddel zoals het openbaar vervoer (trein, metro, tram en/of bus) of de fiets’.

Afbeelding 2.1 Definitie Park+Ride visueel weergegeven

P+R is een belangrijke schakel in de mobiliteitstransitie. Het is dan ook geen op zichzelf staand concept.
Integendeel: P+R heeft raakvlakken met bijna alle andere aspecten van mobiliteit. P+R houdt in dat de reiziger
op een andere locatie parkeert dan de eindbestemming, door eerder tijdens de reis over te stappen op
openbaar vervoer (zie afbeelding 1.3). Hiermee worden parkeerdruk en autobewegingen op
bestemmingslocaties verminderd, wat de leefbaarheid op die locaties ten goede komt. Dit betekent wel dat
bij de P+R locatie (meer) parkeerplaatsen nodig zijn. Omdat P+R een directe invloed op het aantal benodigde
parkeerplaatsen heeft op verschillende plekken in de regio, vormt het een belangrijke input voor de regionale
parkeerstrategie.
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Afbeelding 2.2 Het P+R concept schematisch weergegeven

Afbeelding 2.3 Schematisch overzicht van een P+R knooppunt

Daarnaast heeft P+R een belangrijke relatie met het OV. P+R is van oorsprong een parkeerterrein bij een
treinstation waar men overstapt op de trein om de reis verder te vervolgen. Later zijn P+R-terreinen ook
aan de randen van (binnen)steden ontwikkeld. Deze P+R locaties sluiten meestal aan op het stads- en
streekvervoer, zoals bij P+R Westraven in Utrecht. Hoewel P+R hoge eisen stelt aan aansluitend OV, levert het
ook een groei van het aantal passagiers van deze lijnen op. Ook is het wenselijk om de P+R locaties aan te
sluiten op het regionale (snel-)fietsnetwerk.

2.2

Overeenkomsten met mobiliteitshubs & carpoolplaatsen

P+R-locaties hebben veel overeenkomsten met andere type overstappunten zoals carpoolplaatsen en
mobiliteitshubs. Toch zijn er verschillen aan te wijzen tussen deze type overstappunten.
In tabel 2.1 zijn de definities van de verschillende begrippen weergegeven. In tegenstelling tot een
P+R waarvan de primaire functie is om de automobilist over te laten stappen op een ander vervoermiddel, is
de functie van een carpoolplaats om automobilisten samen te brengen en het deelgebruik van auto’s te
stimuleren. Hierbij wordt de reis dus alsnog per auto voortgezet maar wordt wel ingezet op minder
autokilometers. Een mobiliteitshub is een knooppunt waar, net als bij een P+R-locatie, verschillende
vervoermodaliteiten samenkomen en overgestapt kan worden. Echter heeft een mobiliteitshub, in
tegenstelling tot een P+R-locatie, niet de primaire functie om automobilisten ‘af te vangen’. Een P+R-locatie
is in feite een mobiliteitshub wanneer er meer dan 1 modaliteit is om vanuit de auto op over te stappen. Op
dat moment kunnen reizigers namelijk ook de overstap maken zonder dat de auto eraan te pas komt. Voor
dit onderzoek gaan we uit van een P+R wanneer de beoogde functie is om automobilisten ‘af te vangen’ en
verder te laten reizen met een ander vervoermiddel dan de auto. Overstaplocaties waar men overstapt van
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de auto op de fiets worden ook wel Park+Bike (P+B) genoemd. Binnen dit onderzoek wordt dit gezien als
een onderdeel van P+R.

Tabel 2.1 Definitie van verschillende begrippen die samenhangen met Park+Ride
Begrip

Definitie

carpoolplaats

verzamelplek voor automobilisten waar je kunt parkeren en samen verder reist met de auto

mobiliteitshub

knooppunt waar men kan overstappen tussen verschillende vervoersmodi

Park+Ride (P+R) of Parkeer
en Reis

overstappunt waar de automobilist binnen een verplaatsing overstapt van de auto naar een ander
vervoermiddel zoals het openbaar vervoer (trein, metro, tram en/of bus) of de fiets

Park+Bike (P+B)

onderdeel van P+R. Overstappunt waar de automobilist binnen een verplaatsing overstapt van de
auto op de fiets

2.3

Types P+R

P+R locaties kunnen in verschillende types worden opgedeeld aan de hand van de functie die deze
vervullen. In deze visie maken wij onderscheid tussen 3 types / functies: herkomst-P+R, bestemmings-P+R
en tussen-P+R, waar 2 verschillende varianten van bestaan.
Herkomst P+R locaties
Deze P+R locaties bevinden zich dichtbij de herkomstlocatie van de reiziger. Bij gebruik hiervan wordt het
grootste deel van de reis afgelegd met OV. Daarom draagt dit type P+R locatie het meeste bij aan de
mobiliteitstransitie. Er bestaat al een behoorlijk uitgebreid netwerk van deze P+R locaties, deze liggen
vooral bij treinstations.
Bestemmings P+R locaties
De Bestemmings P+R locaties bevinden zich juist dichtbij de bestemming van de reiziger. Hierdoor wordt
het grootste deel van de reis met de auto afgelegd. Deze locaties bevinden zich vaak aan de stadsrand. Ze
reduceren het autoverkeer in het stadscentrum, maar hebben als potentieel nadeel dat ze een aantrekkende
werking hebben op autogebruik tot aan deze P+R locatie en ontlasten de omliggende snelwegen en in geval
van Utrecht de ring niet. Deze P+R’s staan binnen U Ned ook bekend als ‘Ringhubs’.
Tussen P+R’s langs snelwegen nabij Utrecht / Regiohubs
De Tussen P+R locatie is een type dat tussen de herkomst- en bestemmingslocatie van de reiziger ligt.
Daardoor is het deel van de reis dat wordt afgelegd per auto en per OV ongeveer gelijk. Vaak zijn deze P+R
locaties wel vóór de filepunten gelegen. Ze faciliteren ook reizigers die in de nabije omgeving wonen
waardoor het tegelijkertijd ook een herkomst P+R kan zijn. In deze context liggen deze P+R’s buiten de ring
van Utrecht nabij de toeleidende snelwegen waar een directe OV-verbinding met de stad van bestemming
wordt aangeboden. Het voordeel is dat de ring van Utrecht wel wordt ontlast. Deze P+R locaties staan
binnen U Ned ook wel bekend als ‘Regiohubs’.
Tussen P+R’s langs snelwegen wijdere regio
De vierde en laatste categorie bestaat uit P+R locaties langs snelwegen in de wijdere regio. Deze zijn
ongeveer gelijk aan ‘Regiohubs’ maar liggen op een grotere afstand van Utrecht. Voor deze P+R’s is de
herkomstfunctie vaak belangrijker dan de bestemmingsfunctie. Deze locaties ontlasten de Ring Utrecht en
de wegen daar naartoe, maar natransport vanaf deze P+R locaties is vaak wel erg lang.
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Afbeelding 2.4 Verschillende types P+R

Investeringen in verschillende types P+R locaties hebben elk een eigen effect de ontwikkeling van mobiliteit
in de regio. Het is van belang dat gedrag wordt gestimuleerd waarbij de auto voor een zo kort mogelijke
afstand wordt gebruikt. Daarom kunnen sommige ingrepen zelfs een nadelig effect hebben. Als bijvoorbeeld
een te druk bezochte bestemmings-P+R wordt uitgebreid zullen nóg meer automobilisten de snelweg
gebruiken om deze te bereiken. Daarom is een evenwichtige en intelligente keuze van locaties noodzakelijk,
in afstemming met regionale stakeholders.

2.4

Analyse bestaand P+R netwerk

Voor het bestaande P+R netwerk is een mens-plaats-design analyse uitgevoerd; het betrof in totaal 54 P+R
locaties in de provincie Utrecht en juist er buiten. De resultaten hiervan staan in bijlage I van dit rapport. Uit
de analyse van het bestaande P+R netwerk in de regio Midden-Nederland1 blijkt het volgende:
- het huidige netwerk is vooral op treinstations georiënteerd; 43 van de 54 P+R’s bevinden zich namelijk
bij een treinstation. Het gaat hierbij voornamelijk om P+R’s met een herkomstfunctie;
- de overige P+R’s bevinden zich bij sneltram- of bushalte, waarvan sommigen ook aan het
hoofdwegennet liggen. Zie hiervoor afbeelding 2.6;
- slechts 7 van de 54 P+R locaties bevindt zich op minder dan 1 km van de snelweg;
- het overgrote deel van de P+R locaties (38 van de 54) ligt op meer dan 2 km van een snelwegafrit:
· dit zorgt voor extra verkeer op het lokale wegennet. Dit is met name ongewenst wanneer het om
reizigers gaat die de P+R locatie vanaf de snelweg willen bereiken;
· dit type locaties kan niet altijd worden uitgebreid door enerzijds ruimtegebrek, anderzijds om extra
verkeer op het lokale wegennet te voorkomen.

Afbeelding 2.5 Resultaten analyse bestaande P+R netwerk regio Midden-Nederland
grondgebied Provincie Utrecht (38/54)

Locatie
Type OV knooppunt

IC-station (7/54)

SPR-station (36/54)

1

sneltram-/bushalte (11/54)

gratis (41/54)

Gratis/betaald
Afstand P+R/snelweg

buiten provincie Utrecht (16/54)

0km (7/54)

1km (3) 2km (6/54)

betaald (13/54)
> 2km (38/54)

Voor de analyse zijn zowel P+R’s meegenomen die binnen de provinciegrens Utrecht liggen (38) maar zijn ook de P+R’s net
buiten de provinciegrens meegenomen (16) omdat deze een belangrijke relatie hebben op de verplaatsingen van/naar Utrecht.
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Afbeelding 2.6 Overzicht knooppuntlocaties P+R’s: Intercitystation (blauw), Sprinterstation (geel) of sneltram- of bushalte (rood)

Utrecht CS is niet opgenomen in bovenstaande afbeelding. Rondom Utrecht CS bevinden zich wel
commerciële parkeergarages maar geen voorzieningen met als functie P+R.
Voor een groot deel zijn de onderzochte P+R’s gericht op reizigers richting het centrum van Utrecht. P+R’s
bij treinstations bieden ook verbindingen met andere stedelijke regio’s, zowel binnen als buiten de provincie.
Andere belangrijke bestemmingen in de Metropoolregio Utrecht zoals het Utrecht Science Park en
Papendorp worden op dit moment nauwelijks via P+R bediend, terwijl hier wel P+R voorzieningen aanwezig
zijn. Deze zijn echter bedoeld om het centrum van de stad te bedienen, niet voor deze bestemmingslocaties
zelf. De wens bestaat om juist deze belangrijke bestemmingen buiten het centrum van Utrecht ook te
ontsluiten via P+R locaties, zoals met Ring- en Regiohubs.
Het is met de huidig beschikbare informatie niet mogelijk om vast te stellen in welke mate P+R locaties nu al
worden gebruikt als bestemmings-P+R voor reizigers richting Amersfoort. De gemeente zet in op autoluw
beleid, waarmee het belang van goede (bestemmings-)P+R locaties voor reizen naar Amersfoort toeneemt
en tegelijk de vraag ontstaat welke rol de P+R-terreinen bij de binnenstedelijke stationslocatie Amersfoort
Schothorst in de toekomst heeft.
De P+R’s bij treinstations dragen gezamenlijk het meeste bij aan de capaciteit van het totale P+R netwerk
van regio Midden-Nederland. Dit netwerk bestaat uit circa 14.000 parkeerplaatsen waarvan circa 10.000 bij
treinstations. Ter vergelijking, de totale hoeveelheid aan P+R-parkeerplaatsen in heel Nederland bedraagt
48.500 (bron: https://nieuws.ns.nl/ns-app-toont-of-pr-plek-heeft/, 30 april 2021). Naast de capaciteit bij
treinstations, bevindt zich ook veel P+R-capaciteit bij bestemming-P+R’s zoals Westraven, Utrecht Science
Park en Leidsche Rijn/Berlijnplein.
Ongewenst effect: aanmoediging gebruik auto voor het voortransport
Het belangrijkste doel van P+R is om de automobilist vroegtijdig ‘af te vangen’ en zijn of haar reis te laten
vervolgen met een ander vervoermiddel. Het valt echter niet uit te sluiten dat bestaande OV reizigers besluiten om ook de auto te gebruiken voor hun voortransport als P+R wordt aangeboden. Uit onderzoek van NS
bleek dat 6 % van de treinreizigers in grotere steden en 20 % in kleinere steden of dorpen met de auto wil
parkeren bij het station. Wanneer parkeren geen mogelijkheid is, kiest 25 % van deze reizigers niet voor de
trein (bron: https://nieuws.ns.nl/ns-app-toont-of-pr-plek-heeft/, 30 april 2021). Parkeren bij het station blijkt
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daarmee sterk gewenst te zijn voor de reiziger. Bij de aanleg of uitbreiding van P+R locaties dient daarom
rekening te worden gehouden met dit (ongewenste) effect.
Waterbed effect bij verhogen parkeertarief P+R locaties
Een andere constatering die gedaan kan worden op basis van de analyse, is dat op veel P+R locaties gratis
geparkeerd kan worden. Bij 13 van de 54 P+R locaties moeten reizigers betalen om te parkeren, waarvan 8
een speciaal gereduceerd tarief hebben voor reizigers die hun reis met het OV voortzetten. Doordat de P+R
locaties populairder worden en daarmee drukker, neemt de parkeeroverlast in de directe omgeving toe. Bij
verschillende locaties wordt daarom nagedacht over het invoeren van betaald parkeren of andere parkeerreguleringssystemen. Hiermee zal de bezetting tijdelijk omlaag gaan, maar dit zal er ook toe leiden dat automobilisten mogelijk andere, goedkopere parkeerlocaties gaan zoeken. Al met al vindt er een waterbed-effect
plaats als P+R locaties onafhankelijk van elkaar worden beheerd, in plaats van het hele netwerk. Het is
daarom van belang dat parkeer- en P+R beleid regionaal worden afgestemd. Ook is het afstemmen van parkeerregulering bij P+R-locaties belangrijk voor de duidelijkheid, en liefst eenduidigheid, naar de reizigers
toe.

2.5

Beweegredenen voor gebruik P+R

Automobilisten gebruiken de P+R locaties op de Ring van Utrecht (bestemmings-P+R’s) voornamelijk om
door te reizen naar een bestemming rond het stationsgebied of in de binnenstad. Het gaat hierbij vooral om
reizen naar werk en naar vrijetijdslocaties zoals winkels, concerten, bioscoop of beurs. Automobilisten
parkeren vooral bij P+R locaties omdat parkeren op de eindbestemming te duur is of omdat er geen
parkeerplaats op de eindbestemming beschikbaar of eenvoudig te vinden is. (Bron: gebruikersonderzoek
P+R voor gemeente Utrecht uitgevoerd door Mobycon, 2018).
Zoals eerder geconstateerd is zijn de meeste P+R locaties van het bestaande P+R netwerk gratis. Bij deze
terreinen staan geen slagbomen en er wordt niet permanent gemeten hoeveel auto’s hier parkeren. Deze
metingen vinden slechts steekproefsgewijs plaats.
Of de reiziger gebruik zal maken van P+R is afhankelijk van positieve- en negatieve prikkels die sterk
genoeg moeten zijn om hun verplaatsingspatroon daadwerkelijk te kunnen veranderen. Voorbeelden zijn
een ingrijpende verandering van de infrastructuur die een ander verplaatsingspatroon forceert, een positieve
prikkel (snellere of goedkopere reis) of een negatieve prikkel (file, betaald parkeren). Uit het eerder
genoemde rapport van Mobycon bleek dat de kosten van parkeren en schaarste aan parkeerplaatsen de
belangrijkste redenen zijn voor het gebruik van de 3 P+R’s op de Ring Utrecht.
Let op: nader onderzoek naar P+R gebruikers is noodzakelijk om tot een volledig inzicht te komen, maar
valt buiten de scope van dit rapport.
Eisen aan P+R locaties
Voor de automobilist dient P+R aan een aantal eisen te voldoen om een aantrekkelijker optie te zijn dan een
volledige autorit. De meeste van deze eisen gelden voor alle type reizigers, hoewel sommigen belangrijker
voor een bepaalde subcategorie zijn (zoals forenzen, zakelijke reizigers of dagjesmensen):
- de P+R is bekend bij de automobilist en goed te vinden, door middel van zowel online informatie als
fysieke bewegwijzering;
- een reis via P+R biedt meer zekerheid van een beschikbare parkeerplaats dan het doorrijden naar de
eindbestemming. Deze eis geldt met name voor forenzen;
- een reis via P+R concurreert qua reistijd en betrouwbaarheid met het doorrijden naar de
eindbestemming:
· de P+R is snel bereikbaar per auto;
· de wachttijd voor aansluitend OV is laag, dus hoogfrequent aansluitend OV;
· het aansluitende OV rijdt liefst rechtstreeks, ten hoogste via 1 overstap, naar de eindbestemming van
de reiziger;
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-

een reis via P+R is goedkoper dan parkeren bij de eindbestemming. Deze eis geldt vooral voor forenzen
en dagjesmensen, minder voor zakelijke reizigers;
een reis via P+R is een comfortabel alternatief voor doorrijden naar de eindbestemming: op de P+R
locatie is actuele reisinformatie beschikbaar en deze is (sociaal) veilig.

Afbeelding 2.7 Beweegredenen voor de reiziger om te kiezen voor een reis via een P+R locatie

2.6

Belangrijke OV-bestemmingen vanaf P+R locaties

Restricties op parkeren, zoals dure parkeerplaatsen of een gebrek aan beschikbare plekken, zijn een
belangrijke drijfveer voor het gebruik van P+R. Uit het gebruikersonderzoek van Mobycon blijkt ook wat de
belangrijkste OV-bestemmingen zijn vanuit P+R locaties: de binnenstad van Utrecht en omringende
gebieden, het centrum van Amersfoort en het Utrecht Science Park. Reizen naar de stadscentra van Utrecht
en Amersfoort zijn vooral voor werk of vrije tijd, terwijl het Utrecht Science Park met name door studenten,
forenzen en zakelijke bezoekers wordt bezocht. Het kan voor de provincie wenselijk zijn om belangrijke
economische gebieden met OV vanuit P+R locaties te bedienen. Hieronder vallen bijvoorbeeld
bedrijventerreinen Westraven, Lageweide en De Wetering. Deze gebieden worden voornamelijk door
forenzen en zakelijke reizigers bezocht.

2.7

Voor- en nadelen verschillende P+R types

Voor het bepalen van de voor- en nadelen van P+R’s, maken we onderscheid tussen de 4 eerder genoemde
soorten P+R's:
- herkomst P+R’s nabij NS-stations, veelal in centrumgebied met een herkomstfunctie;
- bestemmings P+R’s op Ring Utrecht, ook wel bekend als Ringhubs;
- tussen P+R’s langs snelwegen nabij Utrecht, ook wel bekend als Regiohubs;
- tussen P+R’s langs snelwegen in de wijdere regio.
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Afbeelding 2.8 Locaties van de verschillende types P+R in het vervoersnetwerk

Herkomst P+R’s nabij NS stations
De eerste categorie, herkomst P+R’s nabij NS-stations, bestaan uit een uitgebreid netwerk van ‘traditionele’
P+R locaties gelegen bij stations. Deze locaties liggen meestal in de centra van steden, wijken en dorpen. De
bijbehorende P+R’s vervullen meestal een herkomstfunctie voor de bewoners in de omgeving.
Voordelen:
- uitgebreid netwerk;
- goed OV aanwezig;
- dragen veel bij aan de mobiliteitstransitie (dichtbij herkomst reiziger).
Nadelen:
- schaarse ruimte waardoor lastig kan worden uitgebreid. Hoge druk op ruimte door verstedelijking;
- groei van autoverkeer naar deze locaties is vaak ongewenst;
- niet overal is een NS-station op relatief korte afstand aanwezig.
Bestemmings P+R’s ring Utrecht / Ringhubs
De P+R locaties gelegen op Ring Utrecht, ook wel ‘Ringhubs’, vormen de tweede categorie. Deze P+R’s
vervullen vooral een bestemmingsfunctie voor bezoekers van Utrecht.
Voordelen:
- mogelijk een dubbelfunctie voor bewoners (parkeren op afstand) en bezoekers van de stad;
- kort natransport (OV of fiets);
- vaak is rechtstreeks reizen naar meer bestemmingen in de stad mogelijk.
Nadelen:
- reis naar deze P+R locaties is langer en wordt met auto gemaakt;
- belasting op Ring Utrecht en toeleidende snelwegen.
Tussen P+R’s langs snelwegen nabij Utrecht / Regiohubs
De derde categorie P+R locaties wordt gevormd door P+R’s gelegen langs snelwegen nabij Utrecht, de
zogenaamde ‘Regiohubs’.
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Voordelen:
- automobilisten worden eerder in hun reis afgevangen, waardoor de Ring Utrecht niet wordt belast.
Nadelen:
- deze locaties hebben vaak geen directe OV verbinding tot aan de eindbestemming van de reiziger,
waardoor een extra overstap noodzakelijk is. Het uitbreiden of omleggen van de bestaande OV lijnen is
uit het oogpunt van exploitatie vaak lastig.
Tussen P+R’s langs snelwegen wijdere regio
De vierde en laatste categorie bestaat uit P+R locaties langs snelwegen in de wijdere regio. Deze zijn
ongeveer gelijk aan ‘Regiohubs’ maar liggen op een grotere afstand van Utrecht. Voor deze P+R’s is de
herkomstfunctie vaak belangrijker dan de bestemmingsfunctie.
Voordelen:
- deze P+R locaties ontlasten niet alleen de Ring Utrecht, maar ook het wegennetwerk tot aan de Ring.
Nadelen:
- natransport naar de eindbestemming van de reizigers is bij deze locaties vaak erg lang;
- aanbod van (rechtstreeks) openbaar vervoer vaak kleiner.
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste eigenschappen en bevindingen voor de 4 soorten P+R locaties
samengevat. In bijlage II van dit rapport is een uitgebreidere analyse van de 4 soorten P+R locaties
opgenomen.

Tabel 2.2 Belangrijkste bevindingen voor de 4 soorten P+R’s
P+R’s nabij NSstations

P+R’s op de Ring
Utrecht (Ringhubs)

P+R’s langs
snelwegen nabij
Utrecht (Regiohubs)

P+R’s langs
snelwegen in de
wijdere regio

voornaamste functie P+R

herkomstfunctie

bestemmingsfunctie

tussenfunctie
met name
bestemmingsfunctie
maar ook
herkomstfunctie voor
directe omgeving

tussenfunctie,
met name
herkomstfunctie voor
directe omgeving

plaats

centrumgebied van
steden, dorpen en
wijken

op de Ring Utrecht

op korte afstand van
de Ring Utrecht

op grote afstand van
Utrecht

voorbeelden

Soest-Zuid,
Woerden, Bunnik

Westraven, Utrecht
Science Park,
Papendorp

Breukelen (A2),
Driebergen-Zeist
(A12), Soesterberg
(A28)

Veenendaal-De
Klomp (A12),
Barneveld-Noord
(A1),

type OV aanwezig voor
overstap

trein

sneltram en/of bus

trein of bus

trein of bus

voordelen

uitgebreid netwerk
van (relatief kleine)
P+R’s met goed
openbaar vervoer

relatief kort
natransport en
dubbelfunctie
mogelijk (functie voor
bewoners op termijn
uitbreiden)

Ring Utrecht wordt
ontlast

toeleidende wegen
inclusief Ring Utrecht
worden ontlast

nadelen

ruimte is of wordt er
schaars en
toestroom van
autoverkeer naar het
station is ongewenst

toeleidende wegen
inclusief Ring Utrecht
worden belast

extra overstap is vaak
noodzakelijk en
bestaande succesvolle
lijnen zitten vol.
Uitbreiden/omleggen
van buslijn vaak
inefficiënt en nog

natransport naar
bestemming is vaak
nog erg lang en
minder frequent en er
is nog geen visie op
de kansrijkheid van
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belangrijkste stakeholder(s)
naast provincie

NS en gemeenten

Rijkswaterstaat en
gemeente Utrecht

geen visie op
kansrijkheid van BRT*
in combinatie met P+R

BRT* in combinatie
met P+R

Rijkswaterstaat en
desbetreffende
gemeenten

Rijkswaterstaat en
desbetreffende
gemeenten

* BRT: Bus Rapid Transit: een hoogwaardige bussysteem over langere afstand, vaak gebruik makend van de
autosnelwegen en stadsranden ontsluitend, met bredere instap, in- en uitcheck op perron (beide voor sneller halteren),
mogelijk aanvullende technologie voor comfortabelere rij eigenschappen, en vrije busbaan.

2.8

Meekoppelkansen

Het ontwikkelen en uitbreiden van P+R locaties biedt mogelijk kansen om invulling te geven aan andere
doelen van de provincie. Door extra voorzieningen te realiseren kunnen de P+R locaties bijvoorbeeld
aantrekkelijker worden gemaakt voor reizigers, bijdragen aan duurzaamheidsopgaven of lokale andere
kansen:
- duurzaamheidsopgaven:
· aanbod deelmobiliteit en fietsvoorzieningen;
· aansluiting op (regionaal) fietsnetwerk;
· reductie CO2 uitstoot;
· opwekken hernieuwbare energie;
· vergroten klimaatbestendigheid:
- opvangen regenwater;
- hittestress reduceren met groen;
- creatie van vervoershubs door combinatie met andere voorzieningen:
· fastfood / afhaal restaurant;
· ‘To go’ supermarkt;
· toiletten;
· pick-up en afleverpunt voor pakketjes.

Afbeelding 2.9 Meekoppelkansen voor P+R haltes

Wat hebben we geleerd?
- Op dit moment is er een netwerk van P+R locaties in de buurt van goed werkend OV met in totaal
14.000 plekken. Dit netwerk is fijnmazig en succesvol, want het groeit op dit moment;
- deze P+R locaties, die vooral bij NS stations liggen, kunnen op korte termijn een beperkte groei
opvangen;
- verdere groei is bij deze P+R locaties echter niet of nauwelijks mogelijk; daarom moet er gezocht worden
naar nieuwe middelgrote en grote locaties. Hierbij lijkt de belangrijkste opgave op de snelwegcorridors
richting Utrecht (en in mindere mate Amersfoort) te liggen: de ‘Regiohubs’.
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Wat weten we nog niet?
- Gedetailleerde data over het huidige gebruik bij alle P+R locaties ontbreekt op dit moment, er is enkel
data beschikbaar van momentopnames. Daardoor is het moeilijk om een goed idee te krijgen van welke
locaties uitgebreid moeten worden en ook betere informatie voor reizigers om keuzes tussen P+R’s te
maken. Oftewel: meer data is nodig voor betere sturing (beleid) en voor de reiziger.
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3
ADAPTIEF ONTWIKKELPAD VOOR GROEI P+R
3.1

Inleiding

De groei van bestaande en uitrol van nieuwe P+R locaties moet op een gecoördineerde en effectieve manier
verlopen om vraag en aanbod goed in balans te houden en tot de gewenste mobiliteitstransitie, verbeterde
bereikbaarheid en leefbaarheid te komen.
Daarom gaat dit rapport uit van de inzet van een adaptief ontwikkelpad: een flexibele aanpak wordt bereikt
die op de omstandigheden kan worden aangepast, maar wel voldoende richting geeft voor mogelijke
capaciteitsverhoging wanneer dat nodig is.

3.2

Ontwikkelpaden

Bij de adaptieve ontwikkelpaden onderscheiden wij 3 verschillende ambitie- en schaalniveaus, die op
verschillende momenten in tijd kunnen worden ontwikkeld:
1. uitbreiding klein & bestaand:
· verder benutten van bestaande, kleinere locaties;
· met name bij NS stations;
· per locatie tiental plaatsen, totaal 500 - 1.000 parkeerplaatsen;
2. nieuw middelgroot:
· uitbreiden met kleine / middelgrote locaties;
· per locatie 100-400 plaatsen, totaal 1.500 - 2.000 parkeerplaatsen;
3. nieuw groot:
· uitbreiden met grote P+R locaties;
· per locatie 1.500 - 2.000 plaatsen, totaal 6.000 - 8.000 parkeerplaatsen.

Afbeelding 3.1 Grafische weergave van de 3 niveaus van het adaptief ontwikkelpad: van uitbreiding kleinere en bestaande P+R
locaties tot de bouw van nieuwe, grote P+R locaties

De 3 niveaus zijn volgens de stakeholders waarmee wij gesproken hebben op dit moment al nodig.
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Het ontwikkelen van (zeer) grote en middelgrote P+R locaties gaat echter gepaard met een hoger risico,
waardoor het extra belangrijk is dat de vraag naar grote P+R locaties met grote zekerheid kan worden
vastgesteld. Hiervoor zijn duidelijke aanwijzingen nodig vanuit het beleid en de trends die de
parkeerbehoefte bepalen (zie 2.5).
Daarom is dit ontwikkelpad ‘adaptief’: de onderdelen hoeven niet volgens een strikte chronologische
volgorde worden uitgerold, maar dat kan wel. Het is waarschijnlijk dat meerdere van deze onderdelen
tegelijkertijd aan de orde kunnen en zullen zijn (zie afbeelding 3.2). Het verloop van de trends en het
gevoerde beleid zijn, nogmaals, van groot belang om de uiteindelijke uitrol van deze onderdelen te bepalen.

Afbeelding 3.2 Tijdlijn met de 3 onderdelen van het adaptief ontwikkelpad

3.3

Uitwerking ontwikkelpad

Hier zullen korte beschrijvingen volgen van de verschillende niveaus van het ontwikkelpad. Tabel 3.1 geeft
een indicatie van te verwachten kosten en opbrengsten per onderdeel van het ontwikkelpad. In bijlage III
staat een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelpaden.
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Afbeelding 3.3 De verschillende niveaus binnen het adaptief ontwikkelpad met elk zijn eigenschappen

Onderdeel ‘Uitbreiding klein & bestaand’
Het eerste onderdeel van het adaptief ontwikkelpad bestaat uit het uitbreiden en beter benutten van kleine,
bestaande locaties. Dit kan ook wel gezien worden als het gebruik maken van het laaghangend fruit. De
locaties bestaan al, er kan gebruik worden gemaakt van het reeds succesvolle bestaande netwerk met goede
aansluitingen en daarmee is het risico laag. Het ruimtegebrek en de ontwikkeldruk ten gevolge van de
verstedelijkingsopgave kunnen de haalbaarheid van substantiële uitbreidingen verkleinen.
Onderdeel ‘Nieuw middelgroot’
Het tweede onderdeel, ‘nieuw middelgroot’, behelst de aanleg van nieuwe middelgrote P+R locaties met
gemiddeld 200 parkeerplaatsen per locaties. Hiervoor moeten nieuwe, gunstig gelegen locaties worden
gezocht langs bestaande OV lijnen en dichtbij bestemmingen, om gunstige aansluitingen te garanderen. Op
deze manier blijven de investeringen en daarmee het risico relatief beperkt.
Onderdeel ‘Nieuw groot’
Onderdeel ‘nieuw groot’ gaat uit van de aanleg van nieuwe, grote P+R locaties van 1.500 tot 2.000
parkeerplaatsen per locatie. Deze locaties zijn dermate groot dat voor de ontsluiting hiervan nieuwe OV
lijnen nodig zijn (voor zover aansluiting op bestande lijnen niet mogelijk is). Deze OV-lijnen moeten in het
geval van buslijnen minstens van HOV-kwaliteit zijn of aansluiting geven op Bus Rapid Transit. Verder geldt
dat deze locaties wel parkeerkosten zullen rekenen, in tegenstelling tot ‘nieuw middelgroot’ en ‘uitbreiding
klein bestaand’ P+R locaties. Hoewel niet uitgesloten wordt dat ook op die locaties op termijn betaald
parkeren ingevoerd wordt.
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Tabel 3.1 Indicatie kosten en opbrengsten per onderdeel adaptief ontwikkelpad
Onderdelen adaptief
ontwikkelpad

Onderdeel ‘uitbreiding klein
& bestaand’:
Beter benutten

Onderdeel ‘nieuw
middelgroot’:
Uitbreiden (middel groot)

Onderdelen ‘nieuw groot’:
Uitbreiden (groot)

beschrijving ontwikkelpad

beter benutten van
bestaande P+R’s en lokale
kleine terreinen uitbreiden
met enkele tientallen
parkeerplaatsen waar het
kan (focus op NS stations)

nieuwe (middelgrote)
terreinen erbij

nieuwe (grote) terreinen erbij

tijdshorizon

2025

2030

2035

gemiddeld aantal
parkeerplaatsen per P+R
locatie

50

200

2.000

aantal parkeerplaatsen totaal

500 - 1.000
(±15 locaties)

1.500 - 2.000
(±8 locaties)

6.000 - 8.000
(±4 locaties)

investeringskosten

EUR 4,5 miljoen

EUR 20 miljoen

EUR 130 miljoen

OV-exploitatiekosten

EUR 2 miljoen, en ongeveer
EUR 1,8 miljoen na 4 jaar

EUR 8 miljoen, en ongeveer
EUR 7 miljoen na 4 jaar

EUR 15 miljoen, en ongeveer
EUR 10 miljoen na 4 jaar

P+R exploitatiekosten (per jaar)
- vastgoedlasten
- beheer- en exploitatielasten

EUR 0,8 miljoen:
- EUR 0,35 miljoen
- EUR 0,45 miljoen

EUR 2,75 miljoen:
- EUR 1,5 miljoen
- EUR 1,25 miljoen

EUR 15 miljoen:
- EUR 9 miljoen
- EUR 6 miljoen

P+R exploitatie opbrengsten
(per jaar)

- vooralsnog gratis, dus
geen opbrengsten

- vooralsnog gratis, dus
geen opbrengsten

EUR 11 miljoen

3.4

Beleid & realisatie ontwikkelpad

Het bouwen van nieuwe P+R locaties (niveau ‘nieuw middelgroot’ en ‘nieuw groot’) gaat gepaard met grote
investeringen en daarmee grote risico’s. Om deze risico’s in te dekken moet zekerheid bestaan dat er
voldoende parkeerders zullen zijn. Stringenter gemeentelijk parkeerbeleid is een belangrijke knop waar
gemeente aan (kunnen) draaien die de vraag naar P+R beïnvloedt. Hierbij horen in ieder geval lagere
parkeernormen en hogere parkeertarieven in de stad Utrecht. Parkeerbeleid zal een sterke stimulans vormen
voor bewoners en bezoekers van Utrecht om hun auto ergens anders te parkeren dan in de stad waardoor
P+R locaties langs de Ring en in de regio aantrekkelijker worden. Let wel: de bereikbaarheid van de stad
moet gegarandeerd blijven, daarom zijn andere maatregelen voor de mobiliteitstransitie ook in dat geval
ook noodzakelijk, zoals het verbeteren van fietsinfra, OV en deelmobiliteit.
De eerste nieuwe P+R locaties die gebouwd zullen worden zijn de middelgrote P+R terreinen. De aanleg van
grote P+R terreinen vergt echter meer tijd, daarom moet daar niet te lang mee worden gewacht. Zoals in dit
hoofdstuk is besproken, moet de realisatie van de onderdelen van dit ontwikkelpad kunnen worden
bijgestuurd zodat ze inspelen op gevoerd beleid en stedelijke- en mobiliteitstrends.

3.5

Noodzaak van dataverzameling

Gemeente Utrecht en U Ned geven aan dat meer data verzameling & monitoring noodzakelijk is om de
bezetting van P+R locaties helder in zicht te krijgen. Door het ontbreken van deze data is het lastig om een
goed beeld te krijgen van het gebruikersgedrag van P+R in de regio. Door P+R locaties te monitoren kan
veel inzicht worden vergaard in de knelpunten van het huidige P+R netwerk. Hierdoor wordt het mogelijk
om te bepalen welke locaties voorrang moeten krijgen voor uitbreiding.
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Ook ontbreekt het nog aan inzicht in de omvang van parkeren in wijken en gebieden net buiten de betaald
parkeren zones van reizigers van buiten Utrecht. Het is niet bekend hoe groot deze onzichtbare P+R
behoefte is. Als het stringentere parkeerbeleid in Utrecht naar buiten toe wordt aangescherpt, verplaatst
deze onzichtbare parkeerbehoefte zich ook verder naar buiten in Utrecht, over de ring en later naar
omliggende gemeenten. Deze onzichtbare parkeerbehoefte komt op termijn mogelijk ook op de P+R’s
terecht.

3.6

Mogelijke zoekgebieden P+R locaties

In dit project is geen aanvullende studie uitgevoerd naar mogelijk P+R locaties. Voor bestaande P+R’s met
name bij NS stations zal een inventarisatie moeten plaats vinden waar uitbreiding mogelijk is. Voor nieuwe
P+R’s langs het spoor is 1 zoeklocatie langs het spoor Utrecht richting Hilversum genoemd. Andere locaties
langs snelweg worden met name gezocht langs A2 Zuid, A12 West en A28. Deze locaties worden nu
geïnventariseerd voor het programma ‘Minder Hinder’ van RWS, ten aanzien van de verbouwing van de
A12/A27 (Ring Utrecht). Rond Amersfoort liggen kansen nabij de snelwegen ten zuiden en ten noorden van
de stad en bij Barneveld Noord.

Afbeelding 3.4 Mogelijke zoekgebieden voor P+R locaties

Wat hebben we geleerd:
- Om het aantal P+R locaties uit te breiden is een adaptief ontwikkelpad opgesteld bestaande uit
3 onderdelen die de groei op verschillende manieren kunnen opvangen:
· 1: uitbreiden klein & bestaande P+R locaties;
· 2: bouwen van nieuwe middelgrote P+R locaties;
· 3: bouwen van nieuwe grote P+R locaties;
- tussen deze 3 niveaus bestaan grote verschillen in investeringen, in risico’s, en in de tijd waarin deze
kunnen worden ontwikkeld;
- door uitsplitsing in volgordelijke paden kan tijdens het uitvoeren van dit P+R beleid nog worden
bijgestuurd als dat nodig is;
- voor de bouw van middelgrote en grote nieuwe P+R locaties is voldoende vraag nodig dat met name
wordt beïnvloedt door het (stringentere) gemeentelijke parkeerbeleid.
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4
STAKEHOLDERS
4.1

Stakeholders

De verstedelijkings-, leefbaarheids- en bereikbaarheidsopgave voor de stad, regio en provincie Utrecht is
een gedeelde opgave en wordt opgepakt door een groot aantal verschillende stakeholders. Een belangrijk
deel van deze stakeholders is verenigd in U Ned, een samenwerkingsverband van verschillende ministeries,
provincie Utrecht, gemeente Utrecht, regio U10, ProRail en NS (zie afbeelding 4.2). Naast U Ned zijn er nog
enkele andere belangrijke stakeholders, zoals regionale OV-aanbieders en ontwikkelaars. Ook in de regio’s
Amersfoort en Foodvalley wordt samengewerkt aan een grote, integrale bereikbaarheids- en
verstedelijkingsopgave.

Afbeelding 4.1 U Ned

In U Ned verband worden verschillende plannen gemaakt voor de mobiliteitstransitie en P+R. U Ned denkt
na over het ontwikkelen van een Regionale Parkeerstrategie. Deze bestaat globaal uit de volgende pijlers:
- regulering van parkeren aan de bestemmingszijde;
- regulering van parkeren aan de herkomstzijde;
- aanbieden van alternatieven voor gebruik van de auto;
- aanbieden van een netwerk van overstappunten / P+R’s langs Ring Utrecht en snelwegcorridors, met
aansluiting op hoogwaardige OV-, fiets- en deelmobiliteitsvoorzieningen.

4.2

Overzicht stakeholders

In het kader van deze studie zijn een groot aantal stakeholders benaderd en geïnformeerd. Met enkele
daarvan hebben verdiepende gesprekken plaatsgevonden. In onderstaande tabel (4.1) staat een overzicht
van verschillende stakeholders die een belang hebben bij P+R locaties en de rol die zij vervullen bij het
faciliteren hiervan. Een uitgebreidere omschrijving van de rollen en belangen van de verschillende
stakeholders staat in bijlage I.
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Tabel 4.1 Stakeholders met belangen bij P+R locaties
Stakeholder
Rijkswaterstaat

Belang
-

-

-

provincie

-

Rol in faciliteren P+R
het Ministerie van Infrastuur en Waterstaat is
belangrijke structurele baathouder van P+R
– wegen worden minder belast.
Rijkswaterstaat is zelf geen structurele
baathouder
Rijkswaterstaat heeft wel baat bij P+R ten
behoeve van Minder Hinder, omdat dit leidt
tot minder verkeer tijdens de
werkzaamheden aan de Ring Utrecht.
minder congestie op Rijkswegen
autoverkeer zo vroeg mogelijk in hun reis
afvangen middels P+R

-

aanleg & onderhoud Rijkswegen,
aansluiting op P+R

goede bereikbaarheid steden, wegen,
dorpen
leefbaarheid in steden bewaken
concessieverlener van regionaal openbaar
vervoer

-

financiële ondersteuning middels
subsidies
betrokken stakeholders bij elkaar
brengen
concessieverlener regionaal OV
ontwikkeling regionaal net
fietssnelwegen

-

gemeente Utrecht

-

leefbaarheid & bereikbaarheid steden &
dorpen, minder ruimte voor autoverkeer,
meer voor OV en fiets

-

faciliteren P+R plaatsen in eigen
gemeente, bijvoorbeeld Ringhubs

overige gemeentes

-

buurgemeenten zien parkeerdruk bij
knooppunten toenemen ten gevolge van
beleid van de centrale steden en voeren ook
eigen beleid met het oog op hun
bereikbaarheid. Voor leefbaarheid en
bereikbaarheid zijn regionale afspraken over
parkeerregulering gewenst.

-

regionale samenwerking,
faciliteren bestemmings P+R’s

NS, ProRail en
Spoorbouwmeester
(vervoersbedrijven)

-

aanleg P+R locaties; leidt tot meer
gebruikers OV
parkeerplaatsen tegen laag tarief &
voldoende plaatsen
reizigers verlaten auto dichtbij herkomst,
maximale lengte reis via OV

-

verzorgen OV verbindingen vanaf
P+R locaties
eigenaar van groot aantal
parkeerplaatsen en
verantwoordelijk voor beheer en
regulering.

aantrekkelijkheid grond voor omliggende
vastgoedontwikkelingen
minder gebouwde c.q. ondergrondse
parkeerplaatsen nodig bij nieuwe
binnenstedelijke ontwikkelingslocaties:
besparing van investerings- en
beheerskosten

-

eigendom grond P+R locatie

-

exploitatie & beheer P+R plaats

-

Ontwikkeling Regionale
Parkeerstrategie

-

grond/vastgoedeigenaren

-

parkeerexploitant

-

voldoende gebruikmaking van P+R locaties

ondernemers

-

parkeerders voor P+R gebruiken niet de
parkeerplaatsen bedoeld voor winkelend
publiek
additionele voorzieningen bij goede
multimodale bereikbaarheid van P+Rlocaties

-

parkeerders P+R /
reizigers

-

zekerheid van plek
goedkope & snelle reis
niet te afgelegen P+R locaties
levendige & aantrekkelijke P+R locatie

Uned
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Stakeholder
bewoners centrale
steden en bij
knooppunten in
buurgemeenten

4.3

Belang
-

Rol in faciliteren P+R
aantrekkelijke en meer leefbare
woonomgeving
meer ruimte voor fiets, voetganger en groen

Standpunten van stakeholders op de ontwikkeling van P+R locaties

De meeste stakeholders, met wie in het kader van deze studie gesproken is, hebben aangegeven dat zij de
ontwikkeling van P+R locaties een urgente zaak vinden. Daarnaast verwachten zij dat alleen de verdere
uitbreiding en benutting van bestaande P+R locaties onvoldoende zal zijn (onderdeel ‘uitbreiding klein &
bestaand’ van ontwikkelpad). De ontwikkeling van deze locaties zou een uitdaging kunnen vormen omdat
deze in stedelijk gebied liggen met schaarse ruimte en een hoge ruimtedruk door verstedelijking. Zij
verwachten dat de uitbreiding van de ‘betaald parkeren’ zones zal leiden tot een zeer grote druk op de
bestaande P+R locaties en omringende wijken met goedkopere of gratis plekken, doordat zogenaamde
‘verborgen parkeerplaatsen1’ niet meer gratis toegankelijk zijn. Dit effect wordt getoond in afbeelding 4.2.

Afbeelding 4.2 Effect van uitbreiding betaald parkeerzones op parkeergedrag

Belangrijke bevindingen:
- Het succes van P+R locaties hangt af van trends, infrastructuur, beleid en gedrag dat gemeentegrenzen
overschrijdt. Ingrepen op 1 locatie, zoals verhoging van parkeerkosten, zorgen voor ander parkeergedrag
richting andere locaties;
- veel verschillende stakeholders zijn samen betrokken bij het mogelijk maken van een werkend P+R
netwerk;
- het is daarom van groot belang dat er veel wordt samengewerkt tussen verschillende stakeholders om
tot effectief P+R beleid te komen;
- bij de aanleg van nieuwe P+R locaties moeten kosten, baten, taken en belangen van verschillende
stakeholders goed met elkaar worden afgestemd.

1

Gratis parkeerlocaties aan de rand van gebieden met betaald parkeren.
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5
GOVERNANCE
De niveaus van het adaptieve ontwikkelpad zoals geschetst in hoofdstuk 3 zijn voor een groot deel
volgordelijk uit te voeren, dan wel parallel. Op korte termijn zou de uitbreiding en betere benutting van
kleine P+R locaties kunnen worden gepland en ingevuld. Uitbreiding door middel van middelgrote en grote
P+R locaties zou tot 2023 (einde bestaande uitvoeringsprogramma) gepland kunnen worden met regionale
partners om tot een gezamenlijke businesscase te komen en vanaf die tijd verder worden ingevuld. In dit
hoofdstuk wordt de mogelijke rol van de provincie in het plannen en uitwerken van de onderdelen van het
adaptief ontwikkelpad beschreven.

5.1

Mogelijke rollen provincie

De provincie heeft over het algemeen de volgende rollen en taken. Deze vormen de leidraad voor de
uitwerking van de onderdelen van het ontwikkelpad:

Regievoering ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit
in de provincie.

Concessieverlener van het stads- en streekvervoer

- Omgevingsvisie &Mobiliteitsvisie

- verantwoordelijk voor het aanbieden van OVverbindingen

- Uitvoeringsprogramma's

Eigendom en beheer van provinciale assets
- N-wegen
- Fietspaden

Financiëring en subsidiëring van gewenste
maatregelen

- Tram- en busremise

- bijdrage aan investering en exploitatie

- Carpoolplaatsen, P+R station Breukelen

Gesprekspartner voor publieke en private partijen
- participatie U Ned
- BO MIRT met bewindslieden

Daarnaast kan de provincie bij het uitvoeren van P+R beleid zowel een aanjagende, proactieve rol als een
meer terughoudende volgende rol aannemen. De invulling hiervan wordt in de volgende paragrafen per
onderdeel van het ontwikkelpad besproken.
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Afbeelding 5.1 De provincie kan zowel een terughoudende of proactieve rol aannemen bij het regisseren van P+R beleid

5.2

Onderdeel ‘uitbreiding klein en bestaand’: de korte termijn

Dit onderdeel gaat om het uitbreiden en beter benutten van kleine, bestaande P+R locaties. Het gaat om
groei van (enkele) tientallen parkeerplaatsen per locatie, waar nodig en kan.
De provincie staat voor de keuze in hoeverre zij een proactieve rol aanneemt bij de uitrol van dit onderdeel
in het ontwikkelpad:
-

Terughoudende rol: De provincie volgt de ontwikkelingen die rondom de uitbreiding van P+R locaties
spelen en wordt eventueel door NS en gemeente benaderd voor een financiële bijdrage wanneer dat
nodig is. Deze P+R locaties liggen grotendeels bij NS stations en dus nauwelijks bij bus- of tramhaltes
waarbij de provincie als OV concessiehouder betrokken is. Dit reduceert de benodigde betrokkenheid en
inspanning van de provincie.

-

Meer proactieve, initiërende rol: De provincie stelt samen met de stakeholders (met name NS en
gemeenten) een integraal plan op voor de groeimogelijkheden van bestaande P+R locaties, in provincie
Utrecht en mogelijk daarbuiten. Hierbij ligt de focus grotendeels op treinstations. Per locatie zouden de
kansen (groeipotentie) en bedreigingen in beeld moeten worden gebracht, locaties onderling worden
afgestemd en de integratie met lokaal parkeerbeleid worden vormgegeven. Het merendeel van de taak
blijft uiteindelijk de verantwoordelijkheid van NS en betreffende gemeenten, maar de provincie vervult
hierbij een rol als regisseur. Een eerste stap kan zijn het maken van meer ruimte op de bestaande (gratis)
P+R-terreinen door oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Het is dan gewenst om op corridor niveau
afspraken over parkeerregulering te maken om het zogenaamde ‘waterbed-effect’ te voorkomen. In deze
afstemming kan de provincie een trekkende rol spelen.

Dit onderdeel in het ontwikkelpad kan op korte termijn worden gerealiseerd, het past immers binnen het
bestaande uitvoeringsprogramma dat door de provincie tot 2023 bepaald is. Met het beter benutten van
bestaande P+R locaties kan een bescheiden groei van 500 tot 1.000 plaatsen worden gerealiseerd rond
2025.

5.3

Onderdeel ‘nieuw middelgroot’ en ‘nieuw groot’, de middellange/lange termijn

Dit onderdeel behelst de realisatie van nieuwe grote en middelgrote P+R locaties. Voor deze grotere, meer
risicovolle ontwikkelingen dienen regionale partners en het Rijk eerst nader onderzoek te doen naar de
bredere set maatregelen voor de mobiliteitstransitie waar P+R een onderdeel van is. Vervolgens kunnen
deze partijen gezamenlijk afspraken maken over de ontwikkeling en uitvoering van een gedragen P+R
strategie.
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De provincie kan ook in dit geval kiezen voor een rol met lagere betrokkenheid en een meer proactieve,
initiërende rol:
-

Terughoudende rol: De initiatiefnemers voor nieuwe P+R locaties stellen plekken voor langs of dichtbij
bestaande bus- en/of tramlijnen. Hierbij draagt de provincie bij in de rol van OV concessieverlener en
mogelijk ziet zij toe op de ontwikkeling van doorgaande (snel)fietsroutes van en naar deze nieuwe
locaties.

-

Meer proactieve, initiërende rol: De provincie neemt het voortouw om samen met de stakeholders het
P+R beleid in te vullen. Zij identificeert locaties en maakt samen met de regionale partners de
businesscases rond. Hierbij moet een kostenverdeling over de belanghebbenden worden gemaakt,
omdat de kosten en baten niet altijd bij dezelfde partij liggen. Deze kostenverdeling kan bijvoorbeeld
middels een MKBA tot stand komen. Het rond krijgen van de gedragen integrale business case is dan
voor de provincie de belangrijkste opgave.

5.4

Verwachtingen van stakeholders

De verwachtingen van de gesproken stakeholders over de rol van de provincie is dat deze het initiatief
neemt om partijen en informatie bij elkaar te brengen. Met name kleinere gemeenten hebben niet altijd
beschikking over voldoende mankracht, kennis en/of kunde. De stakeholders hebben voornamelijk behoefte
aan de ‘helikopterview’ van de provincie bij onderwerpen zoals het parkeerbeleid van een gemeente, de
afstemming van aanpak tussen gemeentes (met name langs een vervoerscorridor) en vaak met NS of de
verknoping van P+R locaties met OV lijnvoering.
Voor de realisatie van nieuwe grote- en middelgrote P+R locaties verwachten de stakeholders dat de
provincie het initiatief neemt om tot een integraal plan te komen. Dat betekent dat de provincie partijen bij
elkaar moet brengen om P+R beleid vorm te geven binnen het totale maatregelenpakket van de
mobiliteitstransitie. Hierbij hoort ook het opstellen van gedragen doelstellingen, het bedenken van een
aanpak, het ontwerp van de verdere uitwerking en de opmaak van een businesscase waarbij kosten
bijvoorbeeld worden verdeeld naar rato van de baten.

5.5

Rol provincie ten opzichte van eigendom en exploitatie van P+R’s

Onderdeel van het uitwerken van de businesscase met de stakeholders is het plan voor eigendom,
exploitatie en beheer na de realisatiefase. Voor P+R’s bij NS-stations geldt doorgaans dat deze in eigendom
en exploitatie worden genomen door NS, dan wel de gemeente waarin het desbetreffende NS-station zich
bevindt. De P+R’s op grondgebied van de gemeente Utrecht (Ringhubs) zijn in eigendom van de gemeente.
Vraag is met name wie eigenaar wordt van nieuw te realiseren Regiohubs. Het lijkt vooralsnog niet voor de
hand te liggen dat de (rand-/regio)gemeente waarin een Regiohub zich bevindt ook automatisch eigenaar
van zo’n P+R-voorziening wordt. Deze gemeenten beschikken doorgaans niet over de benodigde
mankracht, expertise en financiële middelen om deze rol op te kunnen pakken. Er zal in deze gevallen al snel
naar andere partijen zoals Rijkswaterstaat maar ook de provincie gekeken worden. De provincie is nu alleen
eigenaar van de P+R in Breukelen. Staat de provincie open voor de mogelijkheid meer (nieuwe) P+Rterreinen in haar bezit te hebben? Indien het antwoord op deze vraag ‘ja’ is zal dit consequenties hebben op
organisatorisch/personeel en financieel vlak. Deze consequenties zullen dan in beeld gebracht moeten
worden. Realisatie en beheer en onderhoud van de grote regiohubs kan overigens alleen worden uitgevoerd
na de totstandkoming van een gedragen regionale businesscase waarin alle kosten, baten en
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Dat de provincie in die gevallen eventueel het eigendom en beheer
voor zijn rekening neemt is dan niet het gevolg van eigen beleid en begroting, maar komt voort uit
gezamenlijk gemaakte afspraken met alle betrokken stakeholders over verantwoordelijkheden en
bekostiging.
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Wat hebben we geleerd:
- De provincie staat voor de opgave om haar rol in het P+R beleid te bepalen. Daarbij staat de provincie
voor de keuze om een meer terughoudende rol te vervullen of juist een meer proactieve;
- stakeholders verwachten dat de provincie het initiatief neemt om partijen bij elkaar te brengen om zo tot
een integraal plan te komen voor P+R in de regio;
- specifieke vraag wie eigenaar wordt van nieuw te realiseren van Regiohubs komt voort uit de gedragen
businesscase overeen te komen tussen alle betrokken stakeholders.
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6
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Mobiliteitstransitie
De regio Utrecht staat nu en in de toekomst voor grote opgaves op het gebied van verstedelijking,
leefbaarheid en bereikbaarheid. Het mobiliteitsnetwerk in de provincie is al zwaar belast. De mobiliteitsgroei
die zal optreden met de verdere verstedelijking zal op andere manieren moeten worden opgevangen dan nu
gebeurt. Ook de duurzaamheidsopgave vraagt om een mobiliteitstransitie. Deze transitie behelst ander
gedrag (niet reizen / minder reizen en spreiding) en duurzamer reizen (meer wandelen, fietsen, OV gebruik,
deelmobiliteit, vervoer in elektrische & zelfrijdende auto’s). In de stad zal door de mobiliteitstransitie
parkeerruimte vrij komen voor verblijfsfuncties, langzaam verkeer en stedelijke verdichting waardoor de
levenskwaliteit aanzienlijk verbetert en de woningschaarste kan worden bestreden.
Deze mobiliteitstransitie komt nadrukkelijk naar voren in de uitwerking van verstedelijking en bereikbaarheid
van regio Utrecht in 2040 in rapport Utrecht Nabij. Het gaat hierbij niet om een keuze tussen het een of het
ander, maar juist de combinatie van verschillende maatregelen voor de verschillende vervoerwijzen. P+R is in
deze opgave een belangrijke schakel om Utrecht bereikbaar te houden.
Het adaptief ontwikkelpad
P+R bestaat op dit moment in verschillende vormen in de regio Utrecht. Hierbij gaat het om P+R locaties
rondom NS stations, langs de Ring Utrecht (Ringhubs), langs snelwegen rondom Utrecht (Regiohubs) en in
de wijdere regio. Op basis van de verdeling, aantal en type P+R locaties is een adaptief ontwikkelpad
opgesteld om het P+R stelsel uit te breiden.
Hierin worden 3 onderdelen van verschillende grootte en ambitieniveau onderscheiden:
- onderdeel 1: Uitbreiding klein & bestaand:
· verder benutten van bestaande, kleinere locaties;
· met name bij NS stations;
· totaal 500 - 1.000 parkeerplaatsen;
- onderdeel 2: Nieuw middelgroot:
· uitbreiden met klein / middelgrote locaties;
· totaal 1.500 - 2.000 parkeerplaatsen;
- onderdeel 3: Nieuw groot:
· uitbreiden met grote P+R locaties;
· totaal 6.000 - 8.000 parkeerplaatsen.
Het ontwikkelpad is onderverdeeld in niveaus die goed volgordelijk kunnen worden uitgevoerd, zodat hierop
kan worden bijgestuurd wanneer dat nodig is. De volgordelijkheid heeft meerdere voordelen:
- het kan helpen bij het beheersen van de financiële risico’s;
- het biedt mogelijkheden om te leren en bij te sturen;
- flankerende maatregelen kunnen tijdig worden toegepast;
- het draagvlak voor de aanpak kan tijdens de uitrol van deze onderdelen verder groeien.
Korte termijn: uitbreiding kleine & bestaande P+R locaties
Op korte termijn, rond 2025, wordt de groei van P+R verwezenlijkt door de uitbreiding en betere benutting
van bestaande en kleinere P+R locaties. Het betreft locaties die met name rondom NS stations liggen; deze
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leveren samen 500 tot 1.000 parkeerplaatsen op. Het advies aan de provincie is om een integraal plan op te
stellen voor de groeimogelijkheden voor bestaande P+R locaties, dat aansluit op de omgeving, het lokale
parkeerbeleid, het netwerk van stations en andere P+R’s. De keuze voor de P+R locaties die kunnen groeien
wordt gemaakt op basis van 2 factoren:
- afstemming met stakeholders;
- een data management systeem, dat via een dashboard het aantal beschikbare plaatsen per P+R locatie
toont1.
Middellange termijn: nieuwe middelgrote P+R locaties
Op de middellange termijn, tussen 2025 en 2030, kan de groei van P+R gerealiseerd worden door nieuwe
kleine tot middelgrote locaties te ontwikkelen rond Utrecht, buiten Ring Utrecht. Het gaat bijvoorbeeld om
bijvoorbeeld 8 locaties van elk 100 tot 400 parkeerplaatsen, 1.500 tot 2.000 in totaal. Deze locaties sluiten
aan op bestaande tram- of buslijnen.
Lange termijn: nieuwe grote P+R locaties
Op de langere termijn, vanaf 2030, kan de groei van P+R door enkele grote parkeerterreinen groeien,
bijvoorbeeld 4 stuks van 1.500 tot 2.000 plaatsen. Hiermee worden in totaal 6.000 tot 8.000 plaatsen
gerealiseerd die ontsloten worden met bestaande of nieuw aan te leggen hoogwaardige OV lijnen. Deze OVlijnen moeten in het geval van buslijnen minstens van Bus Rapid Transit kwaliteit (snel en comfortabel) zijn.
In totaal leveren de 3 onderdelen van het adaptief ontwikkelpad ongeveer 8.000 tot 11.000 extra P+R
parkeerplaatsen op.
Afhankelijkheden voor het succes van uitbreiding P+R
De ontwikkeling van deze grote en middelgrote P+R locaties hangt sterk af van beleid dat een bijdrage
levert aan de mobiliteitstransitie. Strenger parkeerbeleid is hier een voorbeeld van: de verhoging van
tarieven, uitbreiding van betaald parkeren zones en de verlaging van de parkeernorm zullen zorgen dat meer
mensen gebruik gaan maken van P+R locaties. Het “verlies” aan comfort en gebruiksgemak omdat parkeren
dicht bij de bestemming niet (langer) mogelijk is of minder aantrekkelijk wordt, moet worden
gecompenseerd door een hoogwaardige gebruikservaring bij het overstappen via P+R. Duidelijke
informatievoorziening en het aanbieden van snelle en comfortabele OV- en fietsverbindingen zijn hier
belangrijke instrumenten voor. Als deze elementen niet op orde zijn, zal het gebruik van P+R locaties
nauwelijks toenemen ten opzichte van nu.
Het slagen van de verdere uitrol van het P+R concept is voornamelijk afhankelijk van goede, snelle en
hoogfrequente OV verbindingen. Naast uitbreidingen bij bestaande P+R locaties, is investeren in nieuwe,
grotere P+R voorzieningen en aansluitende infrastructuur noodzakelijk. Hierbij kunnen aanloopverliezen
optreden in de exploitatie, mogelijk zelfs een structureel financieel tekort. Door de gefaseerde aanpak met
het adaptieve ontwikkelpad ontstaat extra ruimte om beter met deze risico’s om te kunnen gaan.
Betere data verzamelen per P+R locatie
Betere parkeerdata per P+R locatie is noodzakelijk om deze doeltreffend te kunnen aanpassen en
optimaliseren. Data zoals de huidige bezetting en het aantal nog beschikbare parkeerplaatsen per P+R is
niet alleen nodig voor het opstellen van effectief beleid, maar biedt ook meekoppelkansen, bijvoorbeeld het
gebruik voor een reserveringssysteem en Mobility as a Service (MaaS) diensten. Monitoring van P+R locaties
is hiervoor noodzakelijk; locaties met restcapaciteit kunnen worden aanbevolen en verkeer naar volle locaties
kan worden ontmoedigd.
Samenwerking met stakeholders
Geconcludeerd kan worden dat P+R locaties altijd in samenwerking met de belangrijkste stakeholders
moeten worden ontwikkeld. Het gaat hierbij om een krachtenveld van Rijk, provincie, gemeenten Utrecht en
Amersfoort en andere gemeenten in de regio, maar ook de NS als belangrijke exploitant van veel bestaande
P+R locaties bij stations. Duidelijk is dat uitbouw van het P+R-netwerk met middelgrote en grote locaties
forse investeringen met zich meebrengt, zowel op incidenteel niveau (realisatie) als op structurele basis
1

De data van dit systeem wordt opengesteld, zodat digitale platforms deze data kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld
reisinformatie. Ook moet de mogelijkheid bestaan om vooraf een parkeerplaats te kunnen reserveren.
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(exploitatie, afschrijving, beheer en onderhoud). Financiering zou moeten plaatsvinden op basis van
cofinanciering. Beter is om in het geval van grote regiohubs te werken aan een gedragen integrale
businesscase waarin alle verantwoordelijkheden, kosten en baten tussen alle partijen worden vastgelegd. De
kosten en baten liggen niet altijd naar verhouding bij dezelfde partijen; hier moet rekening mee worden
gehouden. De provincie lijkt een logische partij om dit proces te trekken omdat deze meestal een
regisserende rol vervult als het gaat om overkoepelend ruimtelijk beleid binnen de provincie. De rol voor de
provincie zou in dat geval proactief zijn: zij zou partijen bij elkaar brengen, plannen maken voor de
ontwikkeling van middelgrote en grote P+R locaties en zoeken naar een passende business case met goede
kosten-baten verhouding.
Meekoppelkansen
In dit rapport zijn enkele mogelijke meekoppelkansen naar voren gekomen: mogelijkheden om andere
doelen van de provincie of omliggende stakeholders te bereiken middels de uitbreiding en aanleg van P+R
locaties. Hierbij kan gedacht worden aan duurzaamheidsopgaven zoals de reductie van CO 2 uitstoot, het
opwekken van hernieuwbare energie en het vergroten van klimaatbestendigheid. Ook de combinatie van
P+R locaties met andere voorzieningen kwam in beeld. Door bijvoorbeeld een (fastfood) restaurant, pakket
pick-up / drop-off punt of mini supermarkt bij een P+R locaties te plaatsen, worden deze aantrekkelijker en
krijgen een grotere sociale veiligheid. Vanuit de multimodale bereikbaarheid kan ook worden gedacht aan
het aanbieden van ketenvoorzieningen (bijvoorbeeld deelfietsen) en een aansluiting maken op het regionale
netwerk van (snel-)fietsroutes.
Slotconclusie
P+R is niet dé oplossing voor het realiseren van de mobiliteitstransitie of het bereikbaar houden van Utrecht
en omliggende gemeentes. Echter, het is wél een belangrijke schakel in de hele mobiliteitsketen. Met de
verdichting in stedelijke gebieden en het strengere parkeerbeleid in de (binnen)stad dat hieruit voortvloeit
ontstaat de noodzaak intensiever in te zetten op het instrument P+R. Echter, P+R locaties zullen alleen onder
de juiste voorwaarden optimaal gebruikt worden. De reis via een P+R locatie moet vlekkeloos verlopen,
waarbij voldoende informatie over aansluitingen en beschikbaarheid van plaatsen beschikbaar is. De extra
reistijd, kosten en onzekerheid over het vinden van een parkeerplek moeten minimaal zijn. Alleen dan kan
P+R haar rol in de mobiliteitsketen goed vervullen.
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Bijlage(n)

I
BIJLAGE: MENS-PLAATS-DESIGN ANALYSE
De analyse Mens-Plaats-Design is gekozen omdat het succes van iedere parkeerlocatie, en hier in het
bijzonder iedere P+R-locatie, bepaald wordt door de samenhang van deze elementen (afbeelding i.1). De
mens, ofwel de reiziger, maakt bij iedere nieuwe verplaatsing een afweging die gebaseerd is op het
reismotief, de ervaringen en de verwachtingen bij deze reis. Voor een bezoek aan een theater wordt een
andere afweging gemaakt dan voor een woon-werkverplaatsing.
Over de plaats waar de reiziger naar toe gaat heeft hij/zij een verwachting. Steeds vaker wil men zeker zijn
van de reis. Reserveren zou hierbij een zekerheid bieden, maar deze mogelijkheid is er lang niet altijd. Ook
heeft de reiziger een verwachting over de locatie waar hij/zij naar toe gaat, de drukte onderweg en de
reistijd. Als de reiziger de keuze heeft kan hij/zij de verwachting van de reisduur en drukte afzetten tegen
een andere reis, bijvoorbeeld via een P+R en verder met het OV. Hoe makkelijker hij/zij aan de informatie
komt, des te gemakkelijker de reiziger een keuze kan maken. Indien de informatie ontbreekt kan de reiziger
ervoor kiezen om af en toe een alternatief te proberen of hij/zij blijft, zoals altijd, met de auto van huis naar
de eindbestemming gaan. Pas als die reis echt gaat tegenstaan (in vorm van o.a. tijd en geld en zekerheid
van parkeermogelijkheden bij de bestemming) zal de reiziger alternatieven overwegen/proberen.
Bij de afwegingen over design wordt zowel naar het fysieke ontwerp (lay-out, ruime vakken e.d.) als het
beleidsmatige ontwerp gekeken. Ook hierbij heeft de reiziger verwachtingen over de bedragen die hij/zij
moet betalen, de beschikbare capaciteit, de (sociale) veiligheid, de overstapmogelijkheden en welke
additionele voorzieningen er zijn.
Al deze elementen samen bepalen welke keuze de reiziger maakt en hiermee het succes van een P+R.

Afbeelding I.1 De succesformule voor P+R: mens-plaats-design

I.1

Analyse mens

Voor een goed gebruik van P+R-locaties, is het van belang enerzijds in kaart te brengen welke
basisfunctionaliteit een P+R moet hebben en anderzijds hoe een P+R waarde kan toevoegen aan de reis die
de reiziger wil maken. De P+R concurreert immers met mobiliteitsalternatieven die de reiziger al gewoon is
te gebruiken (gewoonte), of die beter aansluiten bij de behoeftes van de reiziger. Een goede waarde
propositie is uit te drukken in 3 categorieën:
1 de wijze waarop de P+R ondersteunend is aan de taken (job) die een reiziger moet uitvoeren tijdens zijn
reis;
2 de mate waarin de P+R pains (ergernissen) bij de reiziger voorkomt en wegneemt;
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de mate waarin de P+R gains (voordelen) aan de reiziger biedt, ten opzichte van het reisalternatief.

Pains en gains die kunnen worden geassocieerd met een P+R-locatie zijn bijvoorbeeld:
- pains (ergernissen):
· te lang moeten zoeken naar een parkeerplaats;
· geen soepele verbinding met het OV;
· te weinig voorzieningen (betaalautomaten/oplaadpalen);
· aansluitend openbaar vervoer te duur;
- gains (voordelen):
· gratis gebruik;
· goede informatievoorziening;
· (sociaal) veilig gevoel;
· andere mogelijke tijdsbesteding tijdens OV-reis;
· toegankelijkheid van de P+R.

Afbeelding I.2 Klantwenspiramide voor P+R

Zekerheid parkeerplaats
Goede verbinding met OV .
Goede informatie

.

Sociaal veilig

.

Prijs

.

Om een goede afweging te maken tussen welke pains en gains aangesproken kunnen worden, is de
klantwenspiramide een nuttig hulpmiddel. Pains en gains hebben namelijk een direct verband
met satisfiers en dissatisfiers. Deze piramide bestaat uit 5 lagen, verdeeld over satisfiers (gains)
en dissatisfiers (pains). In de top van de piramide staan Comfort en Beleving. Deze zaken kunnen je overhalen
om van een P+R gebruik te maken, mits de dissatisfiers op orde zijn. Deze bestaan uit (Sociale) Veiligheid,
Betrouwbaarheid, Gemak en Snelheid.
Dissatisfiers zijn elementen die mensen minimaal vereisen om tevreden te zijn. De satisfiers gelden meer als
bonuseigenschappen die waarde toevoegen en bijvoorbeeld het gebruik leuker of gedenkwaardiger
maken. Het is daarom wenselijk om eerst de dissatisfiers aan te pakken. Echter, bij een P+R
die veel keuzereizigers moet aantrekken – automobilisten kunnen immers ook doorrijden naar hun
eindbestemming - is het ook wenselijk satisfiers aan te spreken om qua waarde competitief te zijn met
vervoersalternatieven.
Om primair de dissatisfiers aan te pakken zijn de volgende opties geschikt en van belang voor de invulling
van plaats en design:
- (sociale) veiligheid: Beïnvloedbare factoren zijn inrichting van de publieke ruimte, wegnemen van
overlast, verloedering en criminaliteit (bijvoorbeeld gezamenlijke wachtruimtes, schone omgeving,
overzichtelijk terrein, goed onderhoud); Schoon, heel, veilig;
- betrouwbaarheid: Voorspelbaarheid van het aantal beschikbare parkeerplaatsen (bijvoorbeeld door
parkeerinformatie te ontsluiten en als open data aan te bieden); En betrouwbaar waar het gaat om het
aansluitende vervoer, zeker bij lage frequenties;
- gemak: Dit heeft te maken met een goede informatievoorziening voor bijvoorbeeld het vinden van een
vrije parkeerplaats en het vervolg van de reis per OV of fiets (statische en dynamische reisinformatie).
Ook hoort bewegwijzering op het terrein voor de niet-bekende P+R gebruiker hierbij, of het gemak van
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het kopen van een kaartje, of zelfs gratis gebruik van de P+R. Uit het onderzoek naar P+R Breukelen
bleek dat betaald parkeren bij 51 % van de ondervraagden mogelijk zal zorgen voor mijding van de P+R.
Gemak betekent ook dat men kan schuilen bij weersomstandigheden als neerslag;
snelheid: Dit geldt zowel voor de objectieve als subjectieve reistijd. Voor dat laatste geldt dat bij lopen
en vooral wachten de tijd gevoelsmatig langer duurt dan wanneer er tijd wordt doorgebracht in een
voertuig. Frequent openbaar vervoer (‘hooguit een paar minuten wachten’) kan dit dus verbeteren.

Uiteraard staan (dis)satisfiers altijd in verhouding tot andere (reis)mogelijkheden, zoals thuisblijven,
thuiswerken, de hele reis per fiets, OV (gewenst) of auto (ongewenst) afleggen. Afhankelijk van de
verhouding van (dis)satisfiers van de verschillende mogelijkheden (naast gewoontes), maak de reiziger een
keuze.

I.2

Analyse plaats

Zoals gedefinieerd in deze visie is een P+R een overstappunt waar de automobilist binnen een verplaatsing
overstapt van de auto naar een ander vervoermiddel zoals het openbaar vervoer (trein, metro, tram en/of
bus) of de fiets. De plaats van een overstappunt is bepalend voor het succes van de P+R. Mensen gaan niet
naar een parkeerlocatie die niet op de route ligt of waar geen beschikbare parkeerplaatsen zijn of waar geen
overstapmogelijkheden zijn. De locatie moet vindbaar zijn en er eenmaal aangekomen is het van belang dat
er ook binnen afzienbare tijd een trein of bus vertrekt naar de eindbestemming.
In onderstaande afbeelding is de huidige situatie weergegeven. In het vervolg van deze paragraaf (plaatsanalyse) worden de elementen die van invloed zijn op een succesvolle plaats nader omschreven. Er wordt
gekeken naar de P+R-functie in relatie tot de stad Utrecht, de type knooppuntlocaties waar P+R’s liggen, de
capaciteit en bezetting van huidige P+R-locaties, en de afstand tot de snelweg.
Voor de analyse zijn zowel P+R’s meegenomen die binnen de provinciegrens Utrecht liggen (38) maar zijn
ook de P+R’s net buiten de provinciegrens meegenomen (16) omdat deze een belangrijke relatie hebben op
de verplaatsingen van/naar Utrecht.

Afbeelding I.3 Overzicht van de huidige situatie
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Functie P+R in relatie tot de stad Utrecht
In onderstaande afbeelding is de functie van de P+R’s (in relatie tot de stad Utrecht) weergegeven. Voor de
definitie van de verschillende functies wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het hoofdrapport.

Afbeelding I.4 Functie P+R in relatie tot de stad Utrecht

Tabel I.1 Functie P+R in relatie tot de stad Utrecht
Functie P+R i.r.t. Utrecht

Binnen provincie Utrecht

Buiten provincie Utrecht

Totaal

herkomst

20

13

33

herkomst/tussen

10

3

13

8

0

8

38

16

54

bestemming
Totaal

Er is specifiek gekeken naar de functie van de huidige P+R’s in relatie tot de stad Utrecht. Dit betekent
automatisch dat de P+R een andere functie kan hebben wanneer we een andere locatie beschouwen zoals
Amersfoort. In dat geval zouden P+R’s in en rondom Amersfoort een bestemmingsfunctie hebben. Een
belangrijk vraagstuk is of bestemmings-P+R’s nog wel bijdragen aan de doelstellingen die met een P+R
samenhangen (vermijden van files, verbeteren van de leefbaarheid, etc.). Voor herkomst-P+R’s op
centrumlocaties zoals Amersfoort Centraal speelt dit vraagstuk eveneens.
Het beeld van de locaties van de P+R's en de functies van de P+R's is dat het grootste deel van de reizigers
naar een locatie gaan die in een grote stad liggen. In de provincie Utrecht is dat voornamelijk, maar niet
alleen, het centrum van de stad Utrecht, maar ook USP/Rijnsweerd, Papendorp/A12 en Leidsche Rijn. Daar is
de kans op een vrije parkeerplaats kleiner en het parkeertarief relatief hoog. In veel andere delen van de stad
en in andere gemeenten zijn de parkeertarieven acceptabel en is er voldoende parkeercapaciteit dichtbij het
bezoekdoel. Toch zien we ook op deze locaties steeds vaker dat gemeenten beleid ontwikkelen voor
autoluwe steden en dorpen en voorrang geven aan fiets en openbaar vervoer. Het is ook voornamelijk in de
stad Utrecht waar dit probleem in de nabije toekomst verder zal toenemen. Logisch dus ook dat de meeste
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P+R's gericht zijn op verplaatsingen naar Utrecht (en in sommige gevallen ook verder naar andere
bestemmingen in de Randstad) toe. Voor andere gemeenten in de provincie is momenteel in veel gevallen
de prikkel nog beperkt aanwezig om te investeren en te faciliteren om auto's af te vangen voor bezoekers
die naar Utrecht gaan. Er zijn al best veel P+R-locaties in de hele provincie, maar ze maken geen onderdeel
uit van een netwerk aan P+R-locaties. Het zijn momenteel losse individuele locaties.
Type knooppuntlocaties P+R
In onderstaande afbeelding is weergegeven aan welk type knooppunt de huidige P+R-locaties gelegen zijn.

Afbeelding I.5 Type knooppuntlocaties P+R’s

Tabel I.2 Type knooppuntlocaties P+R’s
Type knooppuntlocaties P+R

Binnen provincie Utrecht

Buiten provincie Utrecht

Totaal

intercitystation

41

32

7

sprinterstation

24

12

36

sneltram- of bushalte

10

1

11

totaal

38

16

54

Van de 38 P+R’s in de provincie Utrecht bevinden zicht er 28 bij een treinstation; 4 bij een intercitystation en
24 bij een sprinterstation. De overige 10 P+R’s bevinden zich bij een sneltram- of bushalte. De provincie
Utrecht telt in totaal 32 treinstations. Dat betekent dat er slechts 4 treinstations zijn waar geen P+R aanwezig
is. Dit zijn:
- Maarn;
- Soest;

1

Amersfoort Centraal, Amersfoort Schothorst, Driebergen-Zeist en Woerden

2

Amsterdam Arena, Ede-Wageningen en Veenendaal-De Klomp
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Utrecht Centraal1;
Utrecht Zuilen.

Het huidige spoorwegennet inclusief stations lijkt hiermee behoorlijk verzadigd te zijn met P+R’s. Locaties
binnen Ring Utrecht zoals Utrecht Centraal en Utrecht Zuilen zijn immers ook geen geschikte potentiële
locaties. Overigens, ook krijgen steeds meer stations op binnenstedelijke locaties te maken met beperkingen
in de groei van P+R, omdat de autobereikbaarheid vanaf het hoofdwegennet steeds moeilijker wordt en het
uitbreiden (en zelfs behouden) van de P+R-voorziening de ontwikkeling van aantrekkelijk knooppunt in de
weg zit. Dit biedt mogelijkheden om P+R in toenemende mate te situeren meer in de nabijheid van het
hoofdwegennet en daarbij eventueel gekoppeld aan andere vormen van OV, zoals bijvoorbeeld Bus Rapid
Transit (BRT).
Capaciteit
In onderstaande afbeelding is de capaciteit per P+R-locatie weergegeven.

Afbeelding I.6 Capaciteit P+R’s

Tabel I.3 Capaciteit P+R’s
Capaciteit

Binnen provincie Utrecht

Buiten provincie Utrecht

Totaal

1 - 100

13

6

19

101 - 200

12

2

14

201 - 300

4

0

4

301- 400

0

3

3

401 - 500

4

3

7

501 - 600

1

1

2

601 - 700

1

1

2

1

Rondom Utrecht CS bevinden zich wel commerciële parkeergarages maar geen voorzieningen met als functie P+R.

Witteveen+Bos | 124153/21-011.927 | Bijlage I | Definitief

Capaciteit

Binnen provincie Utrecht

Buiten provincie Utrecht

Totaal

701 - 800

1

0

1

801 - 900

0

0

0

901 - 1.000

1

0

1

>1.000

1

0

1

38

16

54

Gemiddelde

De beschouwde P+R’s zowel binnen de provincie Utrecht als daarbuiten hebben een gemiddelde capaciteit
van circa 260 parkeerplekken (tabel 6.4). Echter, de capaciteit per P+R loopt wel zeer uiteen. Zo hebben
verreweg de meeste P+R’s een capaciteit van minder dan 200 parkeerplekken (33 van de 54 beschouwde
P+R-locaties en 25 van de 38 P+R-locaties in de provincie Utrecht). Het gemiddelde wordt flink opgehaald
door een aantal grote P+R-locaties.
De 3 grootste herkomst-P+R’s zijn:
1 Amersfoort Centraal
2 Breukelen
3 Driebergen-Zeist

911 plekken;
704 plekken;
582 plekken.

De 3 grootste bestemmings-P+R’s zijn:
1 Utrecht Westraven
2 Utrecht Berlijnplein
3 Utrecht Galgenwaard/Herculesplein (niet-officieel)
4 Utrecht Papendorp
5 Utrecht Science Park

1.385 plekken;
620 plekken;
500 plekken;
500 plekken;
500 plekken.

Tabel 6.4 Capaciteiten P+R’s per type knooppuntlocatie
Capaciteit per type
knooppuntlocatie

Binnen provincie Utrecht
[38]

Buiten provincie Utrecht
[16]

Gemiddelde capaciteit [54]

intercitystation [7]

540

517

530

sprinterstation [36]

140

218

166

sneltram- of bushalte [11]

428

40

393

gemiddelde

258

263

259

P+R’s bij intercitystation hebben over het algemeen een grotere capaciteit dan P+R’s bij andere
knooppuntlocaties. De hoge gemiddelde capaciteit voor de overige locaties wordt met name veroorzaakt
door de P+R’s in Utrecht (Westraven, Berlijnplein, Science Park, Papendorp en Galgenwaard/Herculesplein).
Bezetting
In een eerdere studie van Muconsult naar de kwaliteit van 56 knooppunten in de provincie Utrecht is de
bezetting van in totaal 35 locaties in kaart gebracht (Inventarisatie Kwaliteit Knooppunten provincie Utrecht,
Muconsult, 3 mei 2019). De gemiddelde bezetting was 72 % en er waren 4 knooppuntlocaties met een
bezetting boven de 100 % en 5 knooppunten met een bezetting van 100 %. 5 van de 35 locaties hadden een
bezetting van minder dan 50 %. In algemene zin zijn dit bezettingen die aangeven dat er bij de gebruikers
een sterke behoefte is aan P+R's en er ruimte is voor meer.
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Tabel 6.5 P+R-locaties met >100 %, 100 % en <50 % bezetting zoals opgenomen in de studie van Muconsult (mei 2019)
Bezetting

P+R-locaties

> 100 %

-

Bilthoven (109 %)
Amersfoort Vathorst (108 %)
Breukelen (106 %)
Utrecht Science Park Padualaan (102 %)

100 %

-

Baarn
Den Dolder
Hollandsche Rading
Utrecht Lunetten
Utrecht Overvecht

< 50 %

-

Maarssen (2 %)
Utrecht Leidsche Rijn (17 %)
Houten Castellum (42 %)
IJsselstein Binnenstad (48 %)

Er dient wel opgemerkt te worden dat niet alle P+R-locaties die in deze studie worden meegenomen ook in
de studie van Muconsult zijn onderzocht. Bovendien is er een groot verschil te zien tussen de capaciteiten
van dezelfde locaties in de studie van Muconsult en zoals in deze studie geïnventariseerd. De capaciteiten
zoals deze in de studie van Muconsult zijn opgenomen lijken niet te kloppen of zijn inmiddels gedateerd. De
bezettingscijfers komen uit de studie van Muconsult en zijn tevens gebaseerd op de capaciteitswaarden uit
die studie.
Een van de succesfactoren van een P+R is dat mensen vertrouwen hebben in het vinden van een
parkeerplaats bij een P+R. Opvallende constatering tijdens de analyse van de huidige P+R's is dat er eigenlijk
geen databronnen beschikbaar zijn waar een reiziger gebruik van kan maken om zijn reis te plannen. Vragen
als ‘waar is de dichtstbijzijnde P+R’, ‘hoeveel plekken zijn er’, ‘hoeveel plekken zijn er nog vrij’, ‘kan ik er een
plek reserveren’, ‘hoe ver moet ik dan lopen naar de trein’ en ‘wat kost deze parkeerplaats’? Niet alleen is
deze data niet beschikbaar voor de reiziger, deze data is überhaupt niet actueel beschikbaar. Een
professionaliseringsslag op het beschikbaar stellen van databronnen is wenselijk.
De bezettingscijfers zijn niet alleen noodzakelijk voor de consument, maar ook om gefundeerd een afweging
te kunnen maken voor elke vorm van investering in een P+R. Zonder te weten hoeveel mensen er dagelijks
gebruik van maken, is iedere investering in een P+R gebaseerd op metingen tijdens momentopnames.
Meestal komt de roep om uitbreiding van een P+R pas als mensen te vaak bij een volle P+R-locatie zijn
aangekomen en geen plek vonden of op een illegale plaats hun auto parkeren met het risico op een
parkeerboete. Deze vraag om uitbreiding kan ook vanuit de omgeving komen, die steeds meer overlast
ondervindt van geparkeerde forenzen in de woonstraten rond het knooppunt. In dat geval is er sprake van
dat mensen die graag gebruik wilden maken van de P+R op zoek zijn gegaan naar een alternatief. Deze
mensen ben je kwijt als je dan pas gaan onderzoeken of er een uitbreiding kan plaatsvinden. Door goed te
monitoren kun je dit punt voorblijven en reeds investeren in een uitbreiding op het moment dat er nog geen
acuut probleem is. Je ziet het moment van uitbreiden dan geleidelijk aankomen.
Afstand tot de snelweg
In onderstaande afbeelding is weergegeven wat de afstand van de verschillende P+R’s is ten opzichte van de
snelweg (gemeten van/naar de dichtstbijzijnde afrit).
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Afbeelding I.7 Afstand P+R tot de snelweg

Tabel I.6 Afstand P+R tot de snelweg
Afstand P+R tot snelweg

Binnen provincie Utrecht

Buiten provincie Utrecht

Totaal

0 km

6

1

7

1 km

2

1

3

2 km

4

2

6

>2 km

26

12

38

Totaal

38

16

54

Opvallend is dat verreweg de meeste P+R’s, zowel binnen als buiten de provincie Utrecht, op meer dan 2 km
afstand liggen van de dichtstbijzijnde afrit van een snelweg. Zoals eerder beschreven aan het begin van de
plaats-analyse zijn deze parkeerlocaties al snel minder aantrekkelijk en kiest een reiziger er eerder voor om
in de auto te blijven zitten en zijn reis per auto voor te zetten naar de eindbestemming.

I.3

Analyse design

Bij design van een P+R wordt zowel naar het ontwerp (fysieke verschijning) als het beleid gekeken. Met
name bij design speelt de input van ‘mens’ een belangrijke rol: welke dissatisfiers moeten we op orde
hebben en welke satisfiers maken het product aantrekkelijk. Hieronder vallen alle elementen die meespelen
bij het maken van een afweging om wel of geen gebruik te maken van een parkeervoorziening. Denk daarbij
aan de hoogte van het tarief dat betaald moet worden voor het parkeren en het natransport. Indien iemand
dagelijks gebruik zal gaan maken van een P+R en hij/zij moet daar een te hoog bedrag voor betalen, dan zal
hij/zij op zoek gaan naar een alternatief. Maar het tarief is niet het enige waar men de keuze op maakt. Als je
er prima kunt komen, het parkeertarief laag is maar je te lang op een trein of bus moet wachten, ook dan is
de kans groot dat je voor een alternatief kiest. Ook als de P+R onveilig aanvoelt of te krappe
parkeerplaatsen heeft zal het gebruik lager zijn.
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In het vervolg van deze paragraaf (design-analyse) wordt er nader gekeken naar de overstapmogelijkheden
bij P+R’s en de kwaliteit hiervan, het beleid omtrent betaald parkeren en de tarieven, de stakeholders die
een rol spelen bij P+R, (sociale) veiligheid en toekomstvastheid.
(Kwaliteit) Overstapmogelijkheden
In onderstaande afbeelding zijn de overstapmogelijkheden bij elke P+R op het openbaar vervoer
weergegeven inclusief de frequentie van Intercity’s, Sprinters, sneltrams en aantal reguliere buslijnen.

Afbeelding I.8 Overstapmogelijkheden bij P+R’s inclusief frequenties (trein en sneltram) en aantal lijnen (bus)

Duidelijk zichtbaar in bovenstaande afbeelding is dat de meeste P+R’s zich bij treinstations bevinden zoals
ook al was geconstateerd in de vorige paragraaf bij de plaats-analyse. Ook is duidelijk zichtbaar dat naast
een overstap op de trein of sneltram er diverse buslijnen aanwezig zijn. Op slechts 6 van de 54 P+R-locaties
(waarvan 4 in de provincie Utrecht) is geen overstap op de bus mogelijk maar kan alleen van de trein of
sneltram gebruik worden gemaakt.
Prijs
In onderstaande afbeelding is een overzicht weergegeven van het beleid omtrent betaald parkeren bij de
verschillende P+R’s.
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Afbeelding I.9 Overzicht beleid omtrent betaald parkeren

Tabel I.7 Beleid omtrent betaald parkeren en de tarieven voor P+R’s binnen de provincie Utrecht (bovenste tabel), P+R’s buiten de
provincie Utrecht (middelste tabel), en alle P+R’s die in deze studie worden beschouwd (onderste tabel)
Prijs binnen provincie
Utrecht
betaald

11

gratis

27

Gemiddeld tarief per
uur [6]

Gemiddeld tarief per
dag [10]

Gemiddeld tarief speciaal
(parkeren + OV) [7]

EUR 2,36

EUR 9,86

EUR 5,07*

Gemiddeld tarief per
uur [2]

Gemiddeld tarief per
dag [2]

Gemiddeld tarief speciaal
(parkeren + OV) [1]

EUR 1,89

EUR 7,31

EUR 4*

Gemiddeld tarief per
uur [8]

Gemiddeld tarief per
dag [12]

Gemiddeld tarief speciaal
(parkeren + OV) [8]

EUR 2,24

EUR 9,43

EUR 4,94*

38

Prijs buiten provincie Utrecht
betaald

2

gratis

14
16

Prijs alle P+R’s
betaald

13

gratis

41
54

Op het overgrote deel (ongeveer tweederde) van de P+R-locaties in Utrecht kan men gratis parkeren. Als
gekeken wordt naar de locaties met betaald parkeren blijkt dat er bij tweederde van deze locaties er een
sterk gereduceerd tarief geldt voor parkeerders die gebruik maken van het OV. Dit wordt gedaan om niet-
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transferanten (parkeerders die in de omgeving van de P+R hun bestemming hebben en goedkoop willen
parkeren) te weren.
Hiermee wordt een belangrijk element voor het succes van een P+R goed zichtbaar: de prijs voor het
parkeren speelt een belangrijke rol bij de keuze voor het gebruik van een P+R. Daartegenover staat echter
dat de investeringskosten en de jaarlijkse exploitatielasten bij gratis parkeren of parkeren tegen gereduceerd
tarief niet lager zijn dan bij een betaalde of duurdere parkeervoorziening. In de wetenschap dat de
exploitatiekosten van een parkeervoorziening op maaiveld (zonder rente en afschrijving van investeringen)
tussen de EUR 400,-- en EUR 800,-- per jaar per plaats (exclusief BTW) bedragen, moet iedere parkeerplaats
bij een parkeertarief van EUR 4,-- per dag (inclusief omzetbelasting) tussen de 120 en 240 dagen per jaar
bezet zijn om alleen de exploitatielasten gedekt te krijgen. Dit is een bezettingspercentage van tussen de
35 % en 70 %. Als de P+R alleen (of voornamelijk) op werkdagen gebruikt wordt, is dit zelfs een
bezettingspercentage van 40-80 %. Overigens moet hierbij nog rekening worden gehouden met
parkeerregulering en handhaving daarvan in de directe omgeving van de P+R-voorziening.
Een van de andere succesfactoren van een P+R is dat er altijd plek moet zijn en je nooit bij een volledig volle
locatie moet aankomen (dan wordt namelijk de betrouwbaarheid van de reis een te groot risico). Bij
gemiddeld 85 % wordt een parkeervoorziening over het algemeen als ‘vol’ ervaren. De maximale inkomsten
van een P+R die alleen op werkdagen gebruikt wordt, zijn bij 85 % bezetting circa EUR 850,-- per
parkeerplaats.
De eerste conclusie die hieruit getrokken wordt is dat alleen zeer goed bezette P+R-locaties bij een
gereduceerd P+R-tarief hun exploitatielasten net kunnen dekken en er nauwelijks ruimte is voor de
investering om de P+R aan te leggen. Voor een financieel haalbare casus zal er een vorm van subsidie of
derde geldstromen noodzakelijk zijn. Alle gratis P+R-locaties hebben ook funding nodig om de jaarlijkse
exploitatielasten te dekken.
Een tweede conclusie is dat het aan de andere kant noodzakelijk is om een laag P+R-tarief te hanteren om
de locatie wel aantrekkelijk te maken voor reizigers.
Parkeerregime
Niet alleen het parkeertarief op de P+R zelf is van invloed op het gebruik van de P+R. Ook het
parkeerregime in de omgeving van de P+R en het parkeerregime in de omgeving van het uiteindelijke
bezoekdoel is van invloed op het gebruik van de P+R.
Parkeerregime in omgeving van de P+R
In de gesprekken die met stakeholders zijn gevoerd geeft een aantal gemeenten aan dat een P+R niet altijd
wenselijk is in een stationsomgeving waar ook al parkeerdruk van is van de aanwezige functies in de
omgeving. Zeker als het station in de buurt van een winkelcentrum ligt of op een plek waar kantoren
rondom het station liggen. Een aantrekkelijk parkeertarief voor langparkeerders is dan niet wenselijk
aangezien deze locatie dan ook door winkelend publiek of werknemers uit de omgeving gebruikt gaat
worden. Het onaantrekkelijk maken van de P+R voor de parkeerders die in het gebied moeten zijn is dan
een logische technische oplossing (door bijvoorbeeld een gereduceerd tarief voor OV-reizigers). Gemeenten
krijgen dan echter te maken met een ander krachtenveld, namelijk dat van de emotie. Zoals eerder
aangegeven is het van belang dat een P+R liever niet helemaal vol staat (in het kader van betrouwbaarheid
in het plannen van een reis). Veel ondernemers/winkeliers in een centrum zijn van mening dat er meer
bezoekers naar een centrum komen als je er makkelijk kunt parkeren. Door een deel van de
parkeercapaciteit te onttrekken aan de parkeercapaciteit voor de bezoekers van het centrum en ze
(goedkoop) te ‘claimen’ voor P+R-reizigers ontstaan irritaties binnen de gemeente. Overigens hebben op
verschillende locaties vooral omwonenden te maken met parkeeroverlast, indien de P+R-capaciteit niet
toereikend is. Invoering van betaald parkeren op de P+R-voorziening betekent dat bewoners ook te maken
krijgen met parkeerreguleringsmaatregelen. Hoewel dat voor hun een grotere beschikbaarheid oplevert voor
parkeren in de eigen straat betekent dit ook dat zij en hun bezoekers geconfronteerd worden met kosten
voor het parkeren. Hiervoor is niet altijd het benodigde draagvlak aanwezig.
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Daar waar gratis of heel goedkoop parkeren mogelijk is in het gebied rondom een P+R ontstaat het risico
van uitwijkgedrag en overlast in de omgeving. Kortom: een parkeerregime staat nooit op zichzelf en heeft
altijd invloed op de parkeersituatie in de directe omgeving, net zoals het parkeerregime in de omgeving het
gebruik van een P+R beïnvloedt.
Geconcludeerd wordt dat een P+R-beleid pas succesvol kan zijn als er nauw contact en overleg is met de
gemeenten waar de P+R-locaties gesitueerd zijn, zodat het regime van P+R en de omgeving op elkaar
afgestemd wordt.
Parkeerregime nabij het bezoekdoel
Niet alleen het parkeerregime van en rondom de P+R is van invloed op het gebruik van een P+R. Vooral het
regime en de parkeerdruk op de uiteindelijke plek van bestemming is van invloed, alsmede de
betrouwbaarheid van de autoreis op het laatste stukje op weg naar de bestemming in relatie tot het OValternatief. Indien er voldoende parkeerplek is tegen een acceptabel parkeertarief en er niet dagelijks een file
staat dan is er nauwelijks aanleiding om over een ander reispatroon na te denken. Veel mensen zullen dan
met de auto van huis naar de eindbestemming reizen. Pas als de eindbestemming met enige regelmaat
moeilijk bereikbaar is, de kans heel groot is dat er geen parkeerplaats in de buurt te vinden is en de
beschikbare plaatsen ook nog eens duur zijn, dan is er een aanleiding om naar een alternatief te kijken.
Stakeholders
Een P+R kent niet alleen veel elementen die van invloed zijn op het succes ervan, maar er zijn ook veel
stakeholders die een rol hierbij spelen en die ook een eigen belang hebben. Hieronder omschrijven we op
hoofdlijnen welke stakeholders een rol hebben en wat hun eigen belang is. Dat eigen belang is soms
tegenstrijdig met het belang van een andere stakeholder.
Rijkswaterstaat
Voor Rijkswaterstaat is het belang dat er minder congestie (minder voertuigverliesuren) op Rijkswegen
ontstaat. De Rijkswegen zijn de hoofdaderen van het wegennet en lopen met enige regelmaat vol. Het is van
economische belang dat deze hoofdwegen een zo goed mogelijke doorstroming hebben. Congestie (files)
ontstaan veelal door het in- en uitvoegen van verkeer. Hoe meer lokaal/regionaal verkeer, hoe meer in- en
uitstromend verkeer bij op- en afritten. Voor Rijkswaterstaat is het dus van groot belang dat reizigers zo
dicht mogelijk bij hun huis een P+R nemen en de reis per OV voortzetten, zodat ze geen of zo weinig
mogelijk gebruik maken van het hoofdwegennet. Ook met het oog op de grootschalige wegreconstructies
die in de komende jaren voorzien zijn, is het beperken van autoverkeer op snelwegen winst. Rijkswaterstaat
heeft baat bij P+R ten behoeve van Minder Hinder, omdat dit leidt tot minder verkeer tijdens de
werkzaamheden aan de Ring Utrecht.
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Het Ministerie van Infrastuur en Waterstaat is een belangrijke structurele baathouder van P+R – wegen
worden door P+R inzet minder belast. Rijkswaterstaat is zelf geen structurele baathouder.
Provincie
De provincie heeft onder andere als doel om de steden, wegen en dorpen goed bereikbaar te houden en de
leefbaarheid in de steden te bewaken. Het faciliteren van P+R-locaties past binnen dit doel. De provincie
geeft geen exploitatiebelang in de P+R voorzieningen, maar kan wel ondersteunen met financiële middelen
zoals subsidies. De provincie heeft geen invloed op het beleid van gemeenten op het gebied van
parkeertarieven en parkeernormen. Wel heeft de provincie de rol om betrokken stakeholders bij elkaar te
brengen. Daarnaast geeft de provincie invulling aan de reiskant van de P+R (de ‘R’), zowel wat betreft de
concessieverlener voor het regionale OV en de ontwikkeling van het regionale net van fietssnelwegen.
Gemeenten
Bij gemeenten kunnen we onderscheid maken tussen de gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort en alle
andere gemeenten in de provincie. De gemeente Utrecht loopt door verstedelijking en verdichting steeds
verder tegen de grenzen aan van de bereikbaarheid van de stad. De gemeente Utrecht heeft recent een
nieuwe parkeernorm aangenomen waardoor nieuwe ontwikkelingen slechts weinig parkeerplaatsen hoeven
te realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat er juist meer mensen van deelmobiliteit, OV en fiets gebruik gaan
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maken en ook dat mensen steeds minder eigen auto's zullen hebben. Om dit op grote schaal succesvol te
laten zijn is het noodzakelijk dat bezoekers en werknemers van de stad Utrecht goede alternatieven hebben
om Utrecht te kunnen bereiken. Hierdoor wordt de druk op andere gemeenten om bijvoorbeeld goede P+Rvoorzieningen te realiseren of op de provincie als vervoerautoriteit om (extra) OV-verbindingen aan te
bieden tussen de P+R-voorzieningen en de stad vergroot. Meer in het algemeen voert de gemeente het
beleid van minder ruimte voor autoverkeer in de stad en meer ruimte voor OV en fiets en een aantrekkelijker
leefkwaliteit. Dit maakt het moeilijker om van buiten de stad met de auto naar binnen door te dringen en
onvermijdelijk zal dit ondersteund worden met afname van parkeergelegenheid en hogere tarieven.
In mindere mate is dit het geval voor gemeente Amersfoort, die in de uitwerking van soortgelijk beleid nog
minder ver is. Gemeente Utrecht ziet Ringhubs als een oplossing voor de vermindering van autoverkeer in de
stad. Deze moeten goed worden aangesloten op het OV. Regiohubs zijn ook deel van het P+R concept van
gemeente Utrecht, maar het belang hiervan ligt vooral bij andere partijen. Daarnaast geeft gemeente Utrecht
aan dat data en informatie zeer belangrijk zijn.
Voor de overige gemeenten in de provincie Utrecht zijn P+R voorzieningen niet zo zeer bedoeld om een
eigen parkeerprobleem op te lossen, maar zijn ze een middel om de bereikbaarheid van de gemeente
Utrecht te verbeteren. In veel gemeenten wordt in het parkeerbeleid (indien er al een parkeerbeleid is) niets
gezegd over P+R. In de meer recentere parkeerbeleidsplannen wordt wel steeds vaker gesproken over een
hub-functie. Een hub-functie gaat verder dan een traditionele P+R-locatie. Bij een (mobiliteits)hub is er in
principe een goede aansluiting op OV, maar ook zijn er veel andere voorzieningen, zoals deelfietsen,
deelauto's, oplaadpunten voor fiets en auto die verbonden zijn aan een app, waarmee de hele reis ook
gereserveerd en betaald kan worden.
Een aantal gemeenten geeft aan dat ze ‘niet het probleem voor de stad Utrecht moeten oplossen’. Uit de
analyse van de gemeentelijke beleidsplannen kan geconcludeerd worden dat P+R geen verankerd element is
binnen de gemeenten in de provincie Utrecht.
In onderstaande tabel is aangegeven in welke gemeenten P+R benoemd staat in een van de mobiliteits- of
parkeerbeleidsplannen.

Tabel I.8 Mobiliteits- of parkeerbeleidsplannen van de verschillende gemeenten in de provincie Utrecht
Gemeente

In hoeverre staat P+R genoemd in het gemeentelijk (parkeer)beleid

Amersfoort

P+R staat niet benoemd als beleidsdoel. Wel mobiliteitshub benoemd in relatie tot het Hoefkwartier bij
station Schothorst

Baarn

P+R niet specifiek benoemd als beleidsdoel. Wel staat in de Mobiliteitsvisie 2020 dat een van de doelen
is dat het station bekend moet komen te staan als mobiliteitshub

Bunnik

P+R staat niet benoemd als beleidsdoel. Geeft wel aan dat P+R zeer noodzakelijk is voor aansluiting op
het OV. P+R’s in kleinere gemeenten hebben functie voor bewoners in gemeente (opstap voor
bewoners). P+R bij Amersfoort is voor omliggende gemeenten van belang, maar voor Amersfoort zelf
belemmert het stedelijke ontwikkeling. Een voordeel voor kleinere gemeenten kan zijn om bepaalde
locaties van P+R te voorzien en daar OV aan te bieden (bijv. door Bus Rapid Transit).

Bunschoten

Het coalitieakkoord 2019-2022 staat aangegeven dat het parkeren gratis moet blijven en dat er met de
provincie in gesprek gegaan wordt om regionale bereikbaarheid met het OV te verbeteren

Driebergen-Zeist

Gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug hebben een apart parkeerbeleid geschreven voor parkeren bij
Station. Inmiddels is de P+R ook gerealiseerd met parkeerregime-maatregelen in de omgeving

Houten

P+R staat niet benoemd als beleidsdoel

IJsselstein

P+R staat niet benoemd als beleidsdoel

Leusden

P+R staat niet benoemd als beleidsdoel.
Wel schets de gemeente in het mobiliteitsplan 2020 dat er betere OV ontsluiting moet komen en
worden mogelijkheden bekeken voor meer deelmobiliteit

Lopik

P+R staat niet benoemd als beleidsdoel
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Gemeente

In hoeverre staat P+R genoemd in het gemeentelijk (parkeer)beleid

Nieuwegein

In het Mobiliteitsplan+ 2030 geeft de gemeente aan dat ze haar inwoners wil verleiden m van meerdere
vervoermiddelen gebruik te maken dan alleen de auto, onder andere middels P+R voorzieningen

Renswoude

P+R staat niet benoemd als beleidsdoel

Rhenen

P+R staat niet benoemd als beleidsdoel

Ronde Venen

P+R staat niet benoemd als beleidsdoel

Soest

Benoemd in haar plannen voor de stationsomgeving dat het aantal parkeerplaatsen voor P+R bij station
Zuid uitgebreid wordt.
Verder is P+R niet actief genoemd in beleid. Geeft net als gemeente Bunnik aan dat P+R noodzakelijk is
voor aansluiting op het OV, dat deze een functie vervullen voor bewoners en dat aanbieden van P+R
met aansluitend OV een voordeel kan bieden.

Stichtse Vecht

P+R staat niet benoemd als beleidsdoel

Utrecht

Beleid P+R's en hubs is zeer actueel en gemeente is hier heel actief mee bezig in diverse
beleidsdocumenten

Veenendaal

P+R is geen gemeentelijk beleidsdoel
In de gemeentelijksparkeervisie staat expliciet aangegeven: ‘P+R in Veenendaal is een terugkerend
onderwerp maar lijkt niet zinvol; als herkomsttransferium wellicht, maar als bestemmingstransferium
niet want er zijn immers voldoende parkeerplaatsen in het centrum’

Vijfheerenlanden

P+R staat niet benoemd als beleidsdoel

Woerden

Heeft wel een beleid voor treinreizigers bij P+R Middelland

Woudenberg

P+R staat niet benoemd als beleidsdoel

Wijk bij Duurstede

P+R staat niet benoemd als beleidsdoel

Vervoerbedrijven (bijvoorbeeld NS, ProRail en busvervoerders)
Voor vervoerbedrijven zijn P+R's zeer welkom. Door voldoende parkeerplaatsen aan te bieden tegen een
laag parkeertarief zullen meer reizigers van het OV gebruik maken. De vervoerbedrijven hebben verder geen
rol in de exploitatie van de P+R voorzieningen. Uitzondering is NS die via de Vastgoed-tak diverse P+Rvoorzieningen in eigendom en exploitatie heeft. Wel zijn zij gebaat bij een gereduceerd parkeertarief zodat
de drempel om de auto te parkeren en met het OV verder te reizen lager wordt. Ook zijn de
vervoerbedrijven erbij gebaat dat mensen zo snel mogelijk op de route uit de auto gaan. Hierdoor is de
reisafstand (en inkomsten) voor de vervoerbedrijven het grootst. NS wil heel graag dat de provincie de
coördinatie tussen de verschillende P+R’s oppakt. Het wiel moet niet steeds opnieuw worden uitgevonden.
De provincie moet daarnaast ook de ruimtelijke coördinatie in de corridor oppakken. Daarnaast vinden deze
stakeholders dat de provincie moet kijken naar de ruimtelijke kwaliteit van P+R en de hele stationsomgeving.
NS is zelf bezig met het in kaart brengen van de bezetting van P+R. Incidentele onderzoeken zijn gedaan, en
NS gaat ook bezig met structurele oplossingen voor deze dataverzameling. Het wordt verder belangrijk
gevonden dat P+R door de juiste mensen wordt gebruikt: treinreizigers / OV gebruikers, het liefst ook
voornamelijk treinreizigers die van grotere afstand naar het station komen.
Spoorbouwmeester
De Spoorbouwmeester geeft aan dat de kwaliteit van het stationsgebied belangrijk is.
Grond-/vastgoedeigenaren (bijvoorbeeld NS Stations en gemeenten)
Grondeigenaren van P+R-locaties hebben meestal meer grond in eigendom dan uitsluitend de P+R. Door
een goede parkeervoorziening te realiseren wordt het gebied aantrekkelijker en kunnen er ook andere
ontwikkelingen eerder gerealiseerd worden. De inkomsten van het realiseren en exploiteren van een P+R
alleen is echter niet interessant gezien de relatief lage parkeerinkomsten.
Het wordt dan ook pas echt interessant indien er ook een belang is om meer reizigers met het OV te laten
reizen. Hierdoor zie je ook dat de meeste P+R-locaties eigendom zijn van NS (Vastgoed/Stations).
Exacte gegevens over de grondposities van alle locaties ontbreken.
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Parkeerexploitant
Exploitatie van een P+R is niet zeer aantrekkelijk voor een parkeerexploitant gezien de verhouding tussen
inkomsten en exploitatiekosten. De meeste P+R-locaties worden door NS geëxploiteerd en het beheer ervan
wordt uitgevoerd door Q-Park.
Ondernemers
Ondernemers rondom een P+R hebben vaker ‘last’ van een P+R dan dat zij er zelf profijt van hebben.
Reizigers nemen (in hun beleving) namelijk wel parkeerplaatsen in beslag, waardoor bezoekers voor de
winkels minder goed een parkeerplaats kunnen vinden. De parkeerders van een P+R zijn vervolgens niet de
klanten voor de ondernemers in de omgeving.
Parkeerders P+R/reizigers
Reizigers die gebruik maken van een P+R hebben een aantal wensen/eisen, zoals zekerheid van plek, de
gehele reis moet goedkoper en sneller zijn dan het alternatief (lees: hele reis met de auto). Het moet echter
ook weer niet te afgelegen zijn, waardoor het gevoel van onveiligheid ontstaat. Er moet dus een goede mix
zijn van levendigheid, veiligheid, snelheid en prijs.
U Ned
De opgave op het gebied van verstedelijking, leefbaarheid en bereikbaarheid wordt door een groot aantal
stakeholders gedeeld. Om deze opgave aan te pakken zijn verschillende samenwerkingsverbanden
aangegaan. Een daarvan is U Ned, die als doel heeft om duurzame en gezonde groei in de regio Utrecht
mogelijk te maken.
Op gebied van P+R vindt U Ned regiohubs belangrijker dan stadshubs. Ze vinden daarnaast de informatie
over bezetting van parkeerterreinen belangrijk. Overige data is voor hen van minder belang. Volgens U Ned
wordt ook te weinig rekening gehouden met onofficiële P+R. Ten slotte denkt U Ned dat waar de NS op
inzet, P+R in het midden van den stadscentrum, geen oplossing vormt voor het probleem.
Slimme en toekomstvaste mobiliteit is een van de doelen van U Ned. In het kader daarvan wordt nagedacht
over de ontwikkeling van een Regionale Parkeerstrategie. Deze moet bestaan uit de volgende pijlers:
- regulering van pareren aan de bestemmingszijde:
· voorbeeld: betaald parkeren, afspraken met werkgevers over parkeren op eigen terrein;
- regulering van parkeren aan herkomstzijde:
· voorbeeld: strengere parkeernormen, parkeren op afstand, aanbieden deelmobiliteit;
- aanbieden van alternatieven voor gebruik van de auto:
· hoogwaardig OV, fiets, deelmobiliteit / MaaS;
- aanbieden van een netwerk van overstappunten met aansluiting op hoogwaardige OV-, fiets- en
deelmobiliteitsvoorzieningen:
· P+R’s langs de Ring Utrecht (Ringhubs);
· P+R’s langs snelwegcorridors (Regiohubs).
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II
BIJLAGE: VOOR- EN NADELEN VERSCHILLENDE P+R’S
In deze bijlage worden de voor- en nadelen, de bijdrage aan de opgave en de rolverdeling geanalyseerd
voor de 4 soorten P+R’s zoals in paragraaf 0 gedefinieerd:
- P+R’s nabij NS-stations (veelal in centrumgebied met een herkomstfunctie);
- P+R’s op de Ring Utrecht (Ringhubs);
- P+R’s langs snelwegen nabij Utrecht (Regiohubs);
- P+R’s langs snelwegen in de wijdere regio.

II.1

P+R’s nabij NS-stations

De ‘traditionele’ P+R is het parkeerterrein bij een treinstation. Hiervandaan wordt de reis vervolgd met de
trein. In de provincie Utrecht en er net buiten is een uitgebreid netwerk van P+R’s bij NS stations, bijna alle
stations hebben een P+R. Het gaat om ongeveer 10.000 parkeerplaatsen van de totaal ruim 14.000 plaatsen.
In de provincie Utrecht heeft 28 van de 32 operationele treinstations een P+R waarbij het gaat om circa
5.500 plaatsen. De meeste zijn gratis. De laatste jaren groeit de bezetting op veel van deze locaties waarbij er
schaarste ontstaat (met name op de gratis P+R’s). De stations zijn meestal gelegen in centra van steden,
wijken en dorpen waarbij ook rond deze stations druk komt op verstedelijking. De ruimte is of wordt schaars.
Het concept van de reis met de auto en de trein is een redelijk succes. Het past in de mobiliteitstransitie om
dit fijnmazige netwerk van P+R’s te laten groeien. Echter gezien de druk op deze locaties en ook de
bereikbaarheids- en leefbaarheidsaspecten in deze steden lijkt grootschalige groei niet meer mogelijk.
Echter, veel locaties een beetje laten groeien kan toch bijdrage aan de mobiliteitsstrategie. Tevens kan
gezocht worden naar nieuwe locaties langs het spoor bijvoorbeeld op een locatie waar een station op
zichzelf niet van de grond komt maar mogelijk wel in combinatie met een P+R. Gezien de beperkte
mogelijkheden zal het slechts om een enkele locatie gaan bijvoorbeeld Maartensdijk (combinatie herkomstP+R en Regiohub).
(Sociale) veiligheid
De veiligheid op een P+R is essentieel. Reizigers parkeren er hun auto de hele dag. De locaties hebben over
het algemeen in de ochtend en in de vroege avond de meeste traffic-bewegingen. Dat heeft meteen een
aantal nadelen:
- in de ochtend is het erg druk, waardoor er kans op lokale filevorming is, zowel op de toegangswegen als
bij de inrit. Indien er betaald parkeren is, dan is er een kans op filevorming voor de slagboom. Snelheid
en het mogelijk missen van een aansluiteng zijn van belang. Net zoals de veiligheid van het stallen van
de auto.
- tussen de ochtend- en avonddrukte is het vaak heel erg rustig op een P+R. Hierdoor is de kans op autoinbraken groter;
- in de donkere maanden zorgen veel P+R parkeerterrein met donker weer en op rustig gelegen plekken
voor een sociaal onveilig gevoel.
Sociale veiligheid is een belangrijk obstakel voor het imago en het slagen van een P+R. Doordat de
inkomsten laag zijn en de kosten van personele aanwezigheid (parkeerwachter of beveiliger) erg hoog
worden veel P+R terreinen niet of alleen via een meldkamer beheerd. Alle P+R-locaties van de NS die
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beheerd worden door Q-Park worden op afstand via een meldkamer beheerd. Er hangen dan wel camera's
op, maar die worden niet continu bekeken. Beelden worden vaak bijgeschakeld als iemand zich met een
probleem of technische storing meldt. In geval van een calamiteit of incident kunnen beelden ook worden
teruggekeken.
Uitbreidbaarheid / toekomstvastheid
Het ligt voor de hand om succesvolle P+R-locaties uit te breiden. Daar moet dan wel de fysieke en financiële
ruimte voor zijn. Momenteel is van veel P+R-locaties niet inzichtelijk hoe druk ze bezocht worden. Er is
incidenteel wel een telling van het aantal geparkeerde auto's, maar er is geen structurele telling. Indien er
voluren zijn, is niet duidelijk hoeveel dit er zijn en ook is niet duidelijk hoe laat de locatie volloopt. Dit is
alleen bekend van de P+R-locaties waar betaald parkeren is doordat de apparatuur dit registreert. Maar ook
van deze locaties is er geen overall beeld van de drukte.
Uitbreiden van een parkeerterrein naar een parkeergarage heeft meteen ook een forse financiële
consequentie. Een parkeergarage is qua investering en exploitatie veel duurder. Hierdoor lijkt het soms
interessant om uit te breiden, maar is het financieel niet gunstig doordat jaarlijkse rente en afschrijving bij
een parkeergarage van EUR 15.000,-- per parkeerplaats circa EUR 1.000,-- - EUR 1.200,-- bedraagt en dus
boven op de in bijlage I genoemde EUR 400,-- - EUR 800,-- aan exploitatielasten komt. Terwijl de maximale
inkomsten per parkeerplaats (zoals in bijlage I is aangegeven) EUR 850,-- per parkeerplaats zijn.
Het uitbreiden van een P+R zal ook leiden tot een grotere kans op opstoppingen en filevorming op de
toegangswegen en voor de slagbomen (bij betaald parkeren).
De loopafstand van een P+R tot OV-overstappunt dient zo klein mogelijk te zijn om reis voor een transferant
zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Maar de plek zo dicht mogelijk bij het station is ook de meest
aantrekkelijke plek voor de realisatie van een wooncomplex of een kantoor.
Indien een P+R heel succesvol is en er veel verkeer ontstaat, neemt de kans op een nog betere ontsluiting
van OV-lijnen toe. In dat geval gaan ook steeds meer bedrijven zich rondom deze locatie vestigen, waardoor
de functie van P+R weer minder wenselijk wordt. Vooral op binnenstedelijke locaties neemt de druk toe om
meer ruimtelijk te verdichten bij stations, bijvoorbeeld voor extra woningbouw. Dit zet de functie van P+R
onder druk. Bij een te succesvol gebied wordt de functie P+R op den duur verdrongen. P+R lijkt dus eerder
een katalysator van een gebied dan een structurele functie.
Voordelen
- Goed openbaar vervoer (trein) nabij;
- een goed dekkend netwerk van veel (relatief kleine) P+R's;
- gaat totaal om ongeveer 5.500 parkeerplaatsen (parkeerplaatsen bij treinstations in alleen de provincie
Utrecht) en bijna 10.000 met de treinstations direct om de provincie;
- bedient waarschijnlijk meer eigen stad/dorp en directe omgeving (HB niet echt bekend);
- draagt bij aan bezetting van de trein.
Nadelen
- Treinbediening afhankelijk van locatie, vaak maar 2-4 maal per uur een trein terwijl frequente
aansluitende OV verbinding vereiste is (minimaal kwartierfrequentie);
- er is meestal geen intercity bediening mogelijk waardoor de reis per trein nog relatief lang duurt voor de
ver gelegen P+R’s (en mogelijk meerdere overstappen kent). Nadeel Intercity verbinding is verder de
lage frequentie en de Intercity halteert alleen op grote stations;
- ligt meestal in centrum van stad/dorp, waardoor belasting van autoverkeer naar station;
- afstand tot snelweg meestal groter 2 km, waardoor weinig afvang van de snelweg;
- ook rond vele van deze stations is/wordt ruimte schaars en druk op verstedelijking groeit waardoor groei
lastig zal zijn (geen grote hoeveelheden);
- P+R deels gevuld met bewoners op fietsafstand en andere bewoners en werknemers die het gebruiken
als goedkope parkeerplaats;
- laatste jaren een toename van het gebruik, zit aan einde capaciteit;
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alleen reizen tussen stations mogelijk (alleen interessant voor bestemmingen in de stationsomgeving) of
aanvullend natransport zoals tram of bus.

Bijdrage aan opgave
De bijdrage van deze P+R's aan de opgaves zoals benoemd in hoofdstuk 1 kent 2 kanten. Enerzijds gaat het
om substantiële aantallen, aansluitend bij een goed functionerend OV-systeem, anderzijds roept het
ongewenst verkeer op in de betreffende centra.
Rolverdeling
De NS is hierbij de belangrijke stakeholder, met de diverse gemeenten. De provincie kan er hier voor kiezen
om het aan de partijen over te laten alleen waar passend subsidie te verstrekken. Maar de provincie kan ook
een meer proactieve rol nemen. Op dit moment ontbreekt het nog aan een inventarisatie van kansen en
bedreigingen per station en onderlinge afstemming tussen stations en gemeenten (integraal plan voor P+R’s
en afstemming parkeerbeleid). De provincie lijkt de aangewezen instantie om dit in haar rol regievoering ten
aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit op te pakken. En verder is de provincie
concessieverlener van stads- en streekvervoer en heeft de kennis en het netwerk om dit adequaat in te
vullen als nodig rond deze P+R’s.

II.2

P+R’s op de ring Utrecht (Ringhubs)

Rond Utrecht aan de Ring zijn een aantal bestemmings P+R’s (Ringhubs): Westraven, Utrecht Science Park,
Berlijnplein (Leidsche Rijn) en Papendorp. De P+R-voorziening op Papendorp is op het moment van
schrijven nog een tijdelijk terrein op maaiveldniveau. De gemeente Utrecht werkt aan een plan voor een
Mobiliteitshub XL Papendorp, een gebouwde voorziening die zowel bedoeld is voor het parkeren van
bewoners van nieuwe ontwikkelgebieden in de stad zoals het Jaarbeurskwartier (parkeren op afstand) als
voor het parkeren van bezoekers (P+R). De gemeente Utrecht heeft de ambitie om ook de andere Ringhubs,
die nu nog exclusief bedoeld zijn voor bezoekers, op termijn een dubbelfunctie te geven voor zowel
bewoners als bezoekers van de stad. Het idee is dat bezoekers van de stad voor het gebruik van de Ringhubs
een hoger tarief gaan betalen dan voor gebruik van de Regiohubs. Deze locaties worden bediend met tram
en bus, waarbij de provincie concessieverlener is. Deze parkeerbeweging wordt voor een belangrijk deel
ingezet door de verstedelijkings- en leefbaarheidsopgave. De ontwikkeling van Ringhubs is een van de
beoogde onderdelen van de Regionale Parkeerstrategie binnen U Ned. In de toekomst is het mogelijk om
parkeren voor bezoekers nog minder aantrekkelijk te maken of zelfs te verbieden en alleen bewoners
gebruik te laten maken van deze locaties. Bezoekers zullen in dat geval eerder (bij de Regiohubs)
afgevangen moeten worden.
Voordelen
- omdat men reeds op de ring van Utrecht is, is het natransport relatief kort en kan met OV of zelfs met
fiets worden verder gereisd;
- een aantal P+R’s aan de Ring wordt door meerdere OV lijnen ontsloten (in de toekomst wanneer Wiel
met Spaken concept gereed is) waardoor meerdere locatie in de stad direct vanaf de P+R kunnen
worden bereikt;
- via de Ring kan men met de auto naar de juiste P+R om vanaf daar efficiënt de reis te vervolgen zonder
overstap;
- gebruik door zowel bewoners als bezoekers vergroot het draagvlak voor hoogwaardig OV.
Nadelen
- Bezoekers maken de gehele reis tot aan Utrecht met de auto. De toeleidende wegen worden belast en
om aan de goede kant van Utrecht te komen, wordt ook de Ring Utrecht belast;
- parkeercapaciteit aan de Ring wordt in toenemende mate gebruikt door bewoners van de stad (parkeren
op afstand) omdat in de stad steeds minder parkeerruimte is (lage parkeernorm bij nieuwbouw).
Hierdoor komt mogelijk minder parkeerruimte beschikbaar voor bezoekers;
- gebruik van de Ringhubs door zowel bewoners als bezoekers kan voor een zware belasting van het
omliggende wegennet zorgen.
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Bijdrage aan opgave
De bijdrage van deze P+R's aan de benoemde opgaves is enerzijds positief door de goede aansluiting op
bestaand OV en de relatief hoge capaciteit. Anderzijds wordt de ring wel belast en kunnen bezoekers van het
centrum op den duur worden ‘verdrongen’ door de bewoners. In die zin worden ze minder interessant en
dragen ze minder bij aan de opgaves.
Rolverdeling
De gemeente Utrecht is trekker van de ontwikkeling van de Ringhubs en ook eigenaar/exploitant van de
hubs. De rol van de provincie is in dit gremium met name ontsluiten van de belangrijkste woon-, werk- en
P+R-locaties met OV op een efficiënte wijze. Het OV moet een volwaardig gewicht krijgen in de
besluitvorming. Mogelijk levert de provincie ook een bijdrage aan de regionale fietsroutes vanuit haar rol.
RWS zorgt voor toegankelijkheid van af het hoofdwegennet met voldoende capaciteit.

II.3

P+R’s langs snelwegen nabij Utrecht (Regiohubs)

Het betreft hier bestemmings-P+R nabij Utrecht maar wel buiten de Ring. Voorbeelden van Regiohubs op
relatief korte afstand van Utrecht zijn Breukelen (A2), Driebergen-Zeist (A12) en Soesterberg (A28). Deze
P+R’s hebben tevens een belangrijke functie als herkomst-P+R. In het kader van de Regionale
Parkeerstrategie binnen U Ned zijn er ideeën om op termijn langs de diverse snelwegcorridors meer P+R’s te
gaan ontwikkelen. Hierbij wordt gedacht aan locaties zoals Woerden-Oost, Harmelen en/of De Meern (A12west), Vianen, Nieuwegein en/of IJsselstein (A2-zuid), Houten (A27-zuid), Maartendijk (A27-noord), Zeistnoord/Den Dolder (A28) en Bunnik (A12-oost, uitbreiding bestaand of nieuw). Voor de regio Amersfoort
wordt gedacht aan A28 zuid en A1 bij Bunschoten.
Enkele van deze (beoogde) Regiohubs worden bediend met zowel trein- als stads- en streekvervoer. Dit zijn
Breukelen, Driebergen-Zeist, Maartensdijk en mogelijk Bunnik (afhankelijk van locatie). De overige hubs
moeten worden bediend door het stads- en streekvervoer waarvoor de provincie concessieverlener is. Het is
tevens de bedoeling om deze Regiohubs aan te sluiten op het regionale (snel)fietsroutenetwerk.
Op dit moment wordt er nagedacht of er in het kader van de Minder Hinder-aanpak van RWS
mogelijkheden zijn om op korte termijn enkele sobere/eenvoudige P+R’s te ontwikkelen op de A2-, A12- en
A28-corridor. Deze sobere P+R’s zouden dan wellicht op langere termijn doorontwikkeld kunnen worden tot
volwaardige Regiohubs.
Voordelen
- De Ring Utrecht wordt met de reis niet belast;
- er zijn mogelijkheden om de P+R te bedienen met bestaande buslijnen, door ze iets om te leggen of te
verlengen;
- afhankelijk van de bestemming is de fiets of scooter (elektrisch) ook een mogelijk alternatief voor de
vervolgreis;
- eventueel zijn er meerdere bestemmingen met een directe OV-lijn in de stad Utrecht mogelijk (niet
alleen centrum van de stad).
Nadelen
- De huidige buslijnen die de P+R gaan bedienen zijn mogelijk te ontsluitend waardoor de vervolgreis te
lang duurt en de ketenreis niet concurrerend is;
- bestaande buslijnen hebben onvoldoende capaciteit en uitbreiding van de lijn is inefficiënt;
- de P+R is weliswaar vrij dicht bij de stad maar het natransport vergt nog enige tijd waardoor een
overstap niet aantrekkelijk is. De hinder met de auto op het laatste stuk van de reis wordt voor lief
genomen;
- de vervoerstromen tussen de P+R’s en de bestemmingsgebieden zijn vaak niet groot genoeg om
rechtstreekse hoogwaardige OV-lijnen te bieden. Voor diverse bestemmingen is een overstap op het te
realiseren OV-Wiel van Utrecht nodig;
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gegeven de ruimtedruk in regio is het vinden van geschikte locaties lastig. Omgeving zit vaak niet te
wachten op extra verkeer als gevolg van Regiohub (wel de lasten, niet de lusten).

Bijdrage aan opgave
De bijdrage van deze P+R's aan de opgaves kan hoog zijn, mits er behoorlijk wordt geïnvesteerd in
aansluitend OV en de terreinen veel capaciteit hebben. Met name voor deze P+R's geldt dat ‘alles' moet
kloppen wil de reiziger verleid worden.
Rolverdeling
De rol van de provincie is in dit gremium met name ontsluiten van deze P+R-locaties met OV op een
efficiënte wijze. Het OV moet een volwaardig gewicht krijgen in de besluitvorming. Het efficiënt en
aantrekkelijk maken van deze P+R locaties met bestaande OV lijnen is niet makkelijk gezien de lengte van de
vervolgreis met het OV. Mogelijk levert de provincie ook een bijdrage aan de doorgaande regionale
fietsroutes vanuit haar rol. Voor de Regiohubs is denkbaar dat de provincie mogelijk trekker/ontwikkelaar,
medefinancier en eigenaar/exploitant wordt. RWS zorgt voor toegankelijkheid van af het hoofdwegennet
met voldoende capaciteit.

II.4

P+R’s langs snelwegen in de wijdere regio

Het betreft hier P+R’s langs de snelweg op grotere afstand in de provincie Utrecht of zelfs erbuiten. Hierbij
kan gedacht worden aan de P+R’s Veenendaal-De Klomp (A12), Barneveld-Noord (A1) en Meerkerk (A27).
Deze P+R’s hebben een herkomstfunctie voor de directe omgeving maar kunnen tevens functioneren als
tussen-P+R.
P+R langs snelwegen op een grotere afstand van de stad Utrecht blijkt met name succesvol als het
gekoppeld is aan een treinstation, en dan vooral als het gekoppeld is aan een station waar ook intercity’s
stoppen. Als op grotere afstand een geheel nieuwe P+R wordt ontwikkeld en er is geen bestaand HOVdirect naar Utrecht (trein of Bus Rapid Transit (BRT)) dan is het moeilijk om de lijn aantrekkelijk en voldoende
kostendekkend te maken (bijvoorbeeld vanuit Breda). Vanuit kostendekkingsgraad van het OV gezien dient
de P+R groot te zijn, maar dit verhoogt de (exploitatie)kosten van de P+R en risico’s bij geen succes. Hier zit
een dilemma. Voorbeelden uit het verleden waren geen succes. Echter naar de toekomst met de noodzaak
tot mobiliteitstransitie is het niet uit te sluiten.
Voordelen
- De toeleidende wegen en de Ring van Utrecht worden ontlast;
- het succes is met name te danken aan een treinstation met een snelle verbinding naar de centrale
steden, bijvoorbeeld Veenendaal-De Klomp met intercity bediening (de extra stop is wel een nadeel voor
de doorgaande treinreiziger);
- kansen voor ontwikkeling van nieuwe hubs, bijvoorbeeld in de vorm van woningbouw (versterken functie
als herkomst-P+R).
Nadelen
- Het natransport naar de bestemming is nog erg lang (afhankelijk van serviceniveau OV);
- de OV-verbinding bedient met name het centrumgebied van de stad. Voor andere bestemmingen dient
meestal extra te worden overgestapt;
- nog geen visie op kansrijkheid van BRT en kansen voor P+R-hubs hieraan.
Bijdrage aan opgave
De bijdrage van deze P+R's aan de opgaves kan eveneens hoog zijn door de langer af te leggen afstand met
het OV. Dit dient dan wel snel en verbindend te zijn.
Rolverdeling
Voor deze P+R’s ligt er een belangrijke rol voor NS en de betreffende gemeente. De rol van de provincie is
afhankelijk van de ontsluiting van deze P+R. Indien de P+R nabij een treinstation is gelegen, is de rol van de
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provincie klein. De rol van de provincie is mogelijk als wegbeheerder van de weg tussen snelweg en P+R of
met een financiële bijdrage. Indien de P+R wordt ontsloten met een BRT lijn dan is de provincie wel
betrokken als mogelijk concessie verlener. Ontsluiting van een P+R op grotere afstand met BRT is nieuw en
het is nog onbekend of dit een succes kan worden. Dit concept kent grote financiële risico’s.
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III
BIJLAGE: ONTWIKKELPADEN
In deze bijlage zijn de 3 ontwikkelpaden zoals gepresenteerd in hoofdstuk 3 nader uitgewerkt:
- ontwikkelpad Laag: uitnutten van bestaande locaties met name bij NS stations, totaal 500 - 1.000
parkeerplaatsen;
- ontwikkelpad Midden: uitbreiden met kleine/middel grootte locaties, totaal 1.500 - 2.000
parkeerplaatsen;
- ontwikkelpad Hoog: uitbreiden met grote P+R locaties, totaal 6.000 - 8.000 parkeerplaatsen.
De ontwikkelpaden worden verder onderbouwd met voorbeeldberekeningen voor OV exploitatie en P+R
investeringen en exploitatie. Hierbij zijn aannamen gedaan over hoeveelheid locaties, parkeerplaatsen en
karakteristieken van het aansluitend OV om gevoel te krijgen voor de problematiek. Het is daarmee geen
direct advies om zoveel plaatsen te realiseren.
Rekenvoorbeeld OV-exploitatie
Om een idee te krijgen van de exploitatiekosten van het OV die gemoeid zijn met de verschillende
ontwikkelpaden, is een aantal rekenvoorbeelden gemaakt. Hiervoor zijn per ontwikkelpad een aantal
aannames gedaan voor het aantal parkeerplaatsen, nieuwe OV-capaciteit, afstanden en snelheden. Om
de passagiers van de P+R te faciliteren in hun reis naar de eindbestemming dient er per ontwikkelpad
een impuls aan de frequentie van bestaande lijnen te worden gegeven of dienen zelfs enkele nieuwe
lijnen te worden gemaakt. We gaan uit van een ingroeimodel, waar na realisatie 25% van het aantal P+Rreizigers wordt behaald van het aantal reizigers van ±4 jaar later. Opgemerkt wordt dat -naast zaken als
frequentie en de bedieningstijden - de exploitatiesnelheid van grote invloed is op de exploitatiekosten.
Door de snelheid verder te verhogen, kan worden bespaard op exploitatiekosten.

Rekenvoorbeeld P+R-exploitatie
Voor de parkeerexploitatie van de P+R ontwikkelpaden wordt uitgegaan van een reeds aanwezige
exploitatie die kostendekkend is. Aangenomen wordt dat de parkeercapaciteit pas wordt uitgebreid
indien daar ook daadwerkelijk behoefte aan is. Met andere woorden dat er direct gebruik gemaakt zal
worden van de uitbreiding van de P+R. Vanaf realisatie gaan we uit van een ingroei gedurende 4 jaar. Bij
alle exploitaties wordt grondwaarde niet meegenomen in de exploitatie. Deze is afhankelijk van de
locatie. Wel wordt meegenomen of alleen op maaiveld wordt geparkeerd of dat er sprake is van een één
of meerlaagse parkeergarage. Gezien de locaties en de kosten worden alleen bovengrondse en geen
ondergronds parkeergarages beschouwd.

III.1

Ontwikkelpad Laag: Uitnutten bestaande locaties, focus op NS stations

Het lage ontwikkelpad maakt vooral gebruik van het bestaande fijnmazige netwerk van P+R’s. Het gaat om
28 P+R- locaties nabij stations in de provincie en een aantal grotere locaties rond de Ring Utrecht. De
meeste P+R’s hebben een grootte van 50 tot enkele honderden parkeerplaatsen. In dit ontwikkelpad wordt
ingestoken om de bestaande locaties te behouden en waar mogelijk te laten groeien (orde grootte tientallen
parkeerplekken per locatie voor circa 15 locaties).
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Voordelen
Het voordeel is dat er gebuikt wordt gemaakt van het al bestaande netwerk met over het algemeen een
goede aansluiting op het OV. Het is voor de meeste locaties een bewezen concept gezien het gebruik ervan.
In het algemeen leveren deze extra parkeerplaatsen een beperkte groei van het reizigersaanbod op, die past
in de restcapaciteit van de voertuigen (met name trein). De investeringen zijn in dit ontwikkelpad laag en het
risico is laag.
Nadelen
Deze P+R’s liggen meestal in het centrum van stad of dorp waar ruimte schaars is of wordt omdat ook hier
verstedelijkingsdruk gaat komen in de toekomst. Ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de stationslocatie
wordt steeds belangrijker en parkeren draagt daar meestal niet aan bij. Dus is er weinig ruimte voor groei en
wellicht in de toekomst zelfs minder parkeerplaatsen. Deze P+R’s liggen meestal verder van de snelweg en
dragen en vormen in die zin geen alternatief voor automobilisten op de snelweg en dragen dus weinig bij
aan ontlasting ervan. Daarbij bedienen deze P+R's vooral het centrum van de stad en zorgen daarmee niet
voor ontlasting van het OV-knooppunt Utrecht CS (doelstelling U Ned). De locaties zijn veelal niet geschikt
om substantieel uit te breiden. Indien dit wel gebeurt kan het leiden tot overlast op het onderliggende
wegennet rondom de P+R's.
Rekenvoorbeeld OV-exploitatie
Uitbreiden P+R op 4 locaties met bus OV met gemiddeld 50 parkeerplaatsen per locatie. Hiervoor dient de
frequentie van aansluitend bus of tram OV gemiddeld met 1x per uur te worden verhoogd. Dit ontwikkelpad
vergt een bijdrage in de OV-exploitatie van ongeveer EUR 2 miljoen per jaar, en ongeveer EUR 1,8 miljoen na
4 jaar. Voor de 10 NS-locaties gelden geen aanvullende exploitatiekosten. Uitgangspunt is dat de reizigers
nog in de bestaande treindienst passen.
Rekenvoorbeeld P+R exploitatie
Bij de uitbreiding van kleine P+R locaties wordt uitgegaan van parkeren op maaiveld. De investering bij 15
locaties met 50 parkeerplaatsen bedraagt circa EUR 4,5 miljoen. Bij een afschrijving over 30 jaar en een
gemiddelde jaarlijkse rente van circe 4 %, zijn de jaarlijkse vastgoedlasten circa EUR 350.000,--. De jaarlijkse
beheer en exploitatielasten bedragen circa EUR 450.000,--. De totale jaarlijkse kosten voor deze uitbreiding
bedraagt dus EUR 800.000,-- (EUR 1.060,-- per parkeerplaats). Deze P+R locaties zullen in lijn met de huidige
P+R terreinen vooralsnog gratis zijn om te parkeren. Er staan dan ook geen inkomsten tegenover de kosten.

III.2

Ontwikkelpad Midden: Uitbreiden met klein/middel grote P+R locaties

In dit ontwikkelpad is de Provincie meer in de lead. Er worden circa 8-10 kleine/middel grote P+R’s van
ongeveer 100-400 plaatsen toegevoegd (gemiddeld 200 plaatsen per locatie). Deze P+R’s worden vooral
gezocht langs bestaande tram- en buslijnen op niet al te grote afstand van de bestemming. De buslijn (tram)
komt reeds langs de locatie of moet iets omrijden. Verder gaat het om verbindende lijnen zodat het
natransport snel genoeg naar de bestemming rijdt.
Voordelen
Door de kleinschaligheid van de locaties en de reeds aanwezige buslijnen zijn de investeringen relatief
beperkt.
Nadelen
Waar het ontsluitende buslijnen betreft is het niet concurrerend met een volledige autoverplaatsing
waardoor de P+R niet voor het bedachte doel zal worden gebruikt. Doordat de locaties momenteel nog niet
gebruikt worden als P+R is het nog geen automatisme voor mensen om de locatie ook te gaan gebruiken. Er
zal veel promotie nodig zijn om mensen te informeren over de geschiktheid van deze locatie.
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Rekenvoorbeeld OV-exploitatie
Uitbreiden P+R op 8 locaties met gemiddeld 200 parkeerplaatsen per locatie. Hiervoor dient de frequentie
van aansluitend OV gemiddeld met 2x per uur te worden verhoogd. Dit ontwikkelpad vergt een bijdrage in
de OV-exploitatie van ongeveer EUR 8 miljoen per jaar, en ongeveer EUR 7 miljoen na 4 jaar.
Rekenvoorbeeld P+R exploitatie
Locaties die worden uitgebreid met 200 parkeerplaatsen zullen naar alle waarschijnlijkheid uitgevoerd
worden met een parkeerdek. Voor de uitbreiding op maaiveld is er namelijk een oppervlak nodig van circa
6.000 m2. (190 m x 32 m). Dit is een groot oppervlak en niet altijd beschikbaar als braakliggend terrein. De
investering bij 8 locaties met 200 parkeerplaatsen bedraagt circa EUR 20 miljoen. Bij een afschrijving over 30
jaar en een gemiddelde jaarlijkse rente van circe 4 %, zijn de jaarlijkse vastgoedlasten circa EUR 1.500.000,--.
De jaarlijkse beheer en exploitatielasten bedragen circa EUR 1.250.000,--. De totale jaarlijkse kosten voor
deze uitbreiding bedraagt dus EUR 2.750.000,--. Deze P+R locaties zullen in lijn met de huidige P+R
terreinen vooralsnog gratis zijn om te parkeren. Er staan dan ook geen inkomsten tegenover de kosten.

III.3

Ontwikkelpad Hoog: Uitbreiden met grote P+R locaties

In dit ontwikkelpad gaan we uit van een aantal grote P+R parkeerlocaties buiten de Ring Utrecht. Deze P+R’s
leveren een substantieel aantal parkeerplaatsen, 1.500-2.000 per locatie. Door de omvang van deze P+R’s is
het noodzakelijk deze locaties te bedienen met nieuwe OV-lijnen (BRT-kwaliteit), mogelijk ook naar
verschillende locaties in Utrecht. Het gaat om snelle verbindende buslijnen zodat deze concurrerend kunnen
zijn met de auto.
Voordelen
Schaalvoordelen waardoor de kosten per parkeerplaats iets lager uitkomen. Ook is het mogelijk om de
locaties te combineren met andere voorzieningen van een hub. En een substantiële bijdrage aan de
mobiliteitstransitie, het verminderen van parkeerdruk in de stad Utrecht en rond de Ring.
Nadelen
Het aantal locaties kan gefaseerd worden, maar met een parkeergarage is het laten groeien van de locatie
niet echt een optie. Dit betekent een locatie in 1 keer in zijn geheel wordt gebouwd. Of de locatie echt
gebruikt gaat worden, is vaak moeilijk te voorspellen. Dat betekent dat dit soort grote P+R’s een behoorlijk
groot risico zijn. Verder dienen de BRT-verbindingen snel te zijn en dit vereist een aantal infrastructurele
voorzieningen. De kosten daarvan kunnen hoog oplopen. Daarnaast zijn er de jaarlijkse exploitatielasten
voor het OV. Met name bij het uitblijven van voldoende gebruikers van het OV kunnen de
reizigersopbrengsten tegenvallen. Met als gevolg een relatief hoge bijdrage van de provincie.
Rekenvoorbeeld OV-exploitatie
Uitbreiden P+R op 4 locaties met gemiddeld 2.000 parkeerplaatsen per locatie. Hiervoor dient aansluitend
OV te worden gerealiseerd met een frequentie van 6x per uur overdag en 4x per uur ’s avonds. Dit
ontwikkelpad vergt een bijdrage in de OV-exploitatie van ongeveer EUR 15 miljoen per jaar, en ongeveer
EUR 10 miljoen na 4 jaar. Daarnaast dient voor snelle BRT verbindingen gekozen te worden. Dit vergt ook de
nodige infrastructurele investeringen.
Rekenvoorbeeld P+R exploitatie
Bij een uitbreiding van 4 locaties van 2.000 parkeerplaatsen gaat het om locaties waar veel parkeerders
verwacht worden. Dit zal rondom de ring van Utrecht plaatsvinden. Deze parkeervoorzieningen kunnen
alleen als gebouwde (bovengrondse) parkeergarages gerealiseerd worden. De investering bij 4 locaties met
2.000 parkeerplaatsen bedraagt circa EUR 130 miljoen. Bij een afschrijving over 30 jaar en een gemiddelde
jaarlijkse rente van circe 4 %, zijn de jaarlijkse vastgoedlasten circa EUR 9.000.000,--. De jaarlijkse beheer en
exploitatielasten bedragen circa EUR 6.000.000,--. De totale jaarlijkse kosten voor deze uitbreiding bedraagt
dus EUR 15.000.000,--. Bij deze locaties zal er wel een inkomstenstroom zijn, aangezien er bij vergelijkbare
locaties eveneens betaald parkeren geldt. We gaan uit van een EUR 2,- per uur (EUR 6,- per dag voor P+R
bezoekers). Bij de bepaling van de inkomsten gaan we ervan uit dat de locatie goed gebruik zal worden.
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Gemiddeld zullen de inkomsten per jaar circa EUR 11.000.000,-- bedragen. Dit betekent een jaarlijks tekort
van circa EUR 4.000.000,--. Hierbij is het risico dat de locaties niet zo gebruikt worden als bedacht, waardoor
het tekort hoger kan uitkomen (tot jaarlijks EUR 10.000.000,--).
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