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In opdracht van Centrum Management Utrecht (CMU) heeft Strabo passantenonderzoek verricht. 
Geconcludeerd werd: “bereikbaarheid, parkeren en auto’s van essentieel belang” De heer Van 
Tellingen presenteerde tijdens een bijeenkomst van CMU op maandag 9 mei de gegevens over 
Utrecht in relatie tot de data die Strabo heeft over winkelpubliek in heel Nederland: “Het aandeel van 
autobezoekers in de winkelomzet bedraagt 60%. Dat is een gemiddelde van 31 winkelcentra en 
winkelgebieden (wijkcentra, stadsdeelcentra, kernwinkelgebieden) waar Strabo de afgelopen drie jaar 
onderzoek heeft gedaan. Goede parkeervoorzieningen zijn essentieel voor het goed functioneren van 
winkelcentra en winkelgebieden.”  

Voor Utrecht geldt volgens Strabo en CMU dat méér en betere parkeerfaciliteiten zorgen voor méér 
omzet en dus voor meer banen. Bezoekers komen nu vooral uit de gemeente zelf en de regio en 
relatief weinig van buiten. Dit zou kunnen komen door een slecht imago met betrekking tot 
autobereikbaarheid want Utrecht scoort heel hoog op de waardering keuze aan winkels en horeca, 
OV-bereikbaarheid en sfeer. Het aandeel autobezoekers aan onze binnenstad is in de afgelopen 6 
jaar helaas teruggelopen van 15% naar 11% terwijl autobezitters zorgen voor flink méér omzet per 
bezoek. Zo geeft een bezoeker die met de auto komt gemiddeld twee keer meer uit dan een bezoeker 
die met het OV komt. Als Utrecht het aandeel autobezoekers zou kunnen optrekken naar het landelijk 
gemiddelde voor grote economische centra (20-26%), zou dit volgens Strabo 35 tot 38% 
omzetstijging kunnen betekenen (ongeveer € 200 miljoen voor de Binnenstad alleen!) en dus heel 
veel banen kunnen opleveren in Utrecht! De geprognosticeerde groei voor Utrecht (inclusief Nieuw 
Hoog Catharijne) is 8 miljoen bezoekers per jaar. Met extra parkeervoorzieningen zou deze groei 
volgens Strabo zelfs nog kunnen oplopen tot 14 miljoen bezoekers. 

Bezoekers komen niet alleen voor het winkelgebied, maar ook voor de culturele trekkers zoals 
TivoliVredenburg en het Museumkwartier. Ook deze bestemmingen hebben belang bij goede 
autobereikbaarheid 

De VVD-fractie heeft hierover de volgende vragen: 

1 Deelt het college de analyse en conclusies van Strabo dat goede bereikbaarheid van álle 
modaliteiten van belang is, maar dat goede autobereikbaarheid zorgt voor de meeste 
omzet? Zo nee, waarom niet? 

2 Wat zijn de (financiële en economische) gevolgen van de voorgestelde ‘modal shift’ van 
auto naar OV en fiets voor het verdienend vermogen en de omzet van Utrechtse 
Binnenstad? 

Al jaren wordt er in Utrecht gesproken over betere verwijssystemen voor inkomend autoverkeer met 
bestemming Binnenstad en Jaarbeurs. 

3 Wanneer worden de eerste zichtbare resultaten gerealiseerd bij het verbeteren van de 
verwijzing van inkomende autoverkeer? Hoeveel geld is er de komende jaren 
beschikbaar voor het realiseren van het verwijzingssysteem en welke concrete plannen 
heeft het college? 

4 Welke aanvullende mogelijkheden ziet het college om binnen de bestaande 
beleidskaders Utrecht voor de automobilist aantrekkelijker te maken door goede 
dynamische verwijssytemen van centrumbestemmingen en parkeervoorzieningen? 

5 Zijn er mogelijkheden om het parkeerareaal aan de randen van de Binnenstad verder te 
vergroten om daarmee de economische potentie van onze aantrekkelijke binnenstad te 



vergroten, bijvoorbeeld bij de Jaarbeurs? Welke mogelijkheden zijn er om de 
parkeervoorzieningen aan de oostkant van de Binnenstad te verbeteren of uit te breiden? 

6 Hoeveel parkeerplekken zijn er nodig om de potentiele omzetgroei mogelijk te maken? 
Hoe verhoudt zich dat tot de huidige en in ontwikkeling reeds gestarte aantal beschikbare 
plaatsen (Kléppiere, Jaarbeurspleingarage)? Wat is het bekende dubbelgebruik van de 
huidige parkeervoorzieningen in relatie tot de verblijfsduur van de gasten aan onze 
binnenstad? 

7 Strabo heeft geen onderzoek gedaan naar de kwalitatieve randvoorwaarden bij 
parkeerkeervoorzieningen die nodig zijn om de waardering te verhogen, is het college 
bereid een dergelijk onderzoek te doen, al dan niet in samenwerking met CMU? Gedacht 
kan worden aan de wandelafstand van de parkeervoorziening tot de bestemming, de 
wijze van vervoer (te voet, met hulpmiddelen) van de bezoeker en zijn boodschappen, 
het gemak van betalen etc. 

8 Wat gaat het college doen om het imago van Utrecht als ‘slecht bereikbaar per auto’ te 
verbeteren? 

9 Heeft Toerisme Utrecht gegevens van overige toeristische bezoekers en de wijze waarop 
deze de bereikbaarheid per fiets, OV en auto waarderen? Zo nee, is het college bereid dit 
te onderzoeken, zowel kwantitatief als kwalitatief? 

10 Is het mogelijk deze vragen te beantwoorden voor de raadsbehandeling van het voorstel 
Slim Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen? 

 


