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Inleiding & conclusies

Het programma Beter Benutten is een samenwerking tussen het Rijk, regionale 
overheden en het bedrijfsleven in 12 regio’s met als hoofddoel het verminderen 
van de congestie met circa 20% in de spits, op specifieke corridors in de drukste 
gebieden van het land. Dit ten opzichte van de situatie zonder Beter Benutten. 
Daarnaast streeft het programma ernaar om groei op het spoor te accommoderen. 

Voor de realisatie van deze doelstellingen zijn, naast maatregelen op nationale 
schaal, ruim 350 maatregelen uitgewerkt in gebiedspakketten in de verschillende 
regio’s. Deze maatregelen richten zich er onder andere op om de weggebruiker 
bewust te laten kiezen; voor zowel het moment van reizen, de modaliteit, als de 
route. 

Een belangrijk onderdeel van het programma is monitoring en evaluatie. In deze 
factsheet van de Eindmeting worden de realisatie en de resultaten weergegeven. 

Eind van dit jaar zal naar verwachting ruim 90% van de maatregelen volledig 
gerealiseerd zijn. Deze maatregelen hebben sinds 2011 onder andere  
47.000 spitsmijdingen per werkdag gerealiseerd en leveren een reductie in 
voertuigverliesuren op van 19% op specifieke Beter Benutten trajecten. De 
spitsmijdingen dragen ook bij aan duurzaamheidseffecten; gezamenlijk leiden zij 
op jaarbasis tot een reductie van CO2-uitstoot (ruim 70.000 ton), stikstofuitstoot 
(ruim 150 ton) en fijnstof PM10 (circa 15 ton).

Eerste Programma Beter Benutten (november 2015) Maatregelpakket Beter Benutten

Het maatregelpakket van alle regio’s samen kent een grote 
variatie aan maatregelen. Deze zijn geclusterd in drie typen 
maatregelen; vraag, aanbod en Dynamisch Verkeersmanage-
ment (DVM) en Intelligente Transportsystemen (ITS). Deze 
figuur toont de 12 regio’s met de maatregelen onderver-
deeld naar de drie hoofdclusters.

Vraagmaatregelen
(122 maatregelen m.n. gericht op werkgevers/werknemers

Maatregelclusters

Programma doelstelling

Aanbodmaatregelen
(149 maatregelen m.n. gericht op weg- en fietsinfra)

DVM / ITS maatregelen
(83 maatregelen m.n. gericht op doorstroming en reisinformatie

20% congestievermindering op knelpunten in de spits
(inclusief 25.000 spitsmijdingen per werkdag)

Bron: RWS, Landelijk team BB, Voortgangsrapportage najaar 2015 
(Peildatum 1 september 2015) (bewerkt)
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Effect van 
het programma

In deze infographic is weergegeven 
wat de effecten zijn van de Beter 
Benutten maatregelen in de 12 regio’s 
(output). Op tal van terreinen zijn 
maatregelen gerealiseerd, variërend 
van 17.440 nieuwe fietsparkeerplaat-
sen tot de ontwikkeling van 5 (multi-
modale) informatiediensten waarmee 
consumenten slimmere reisafwegin-
gen kunnen maken. Gezamenlijk zijn 
gedurende de looptijd van het 
programma 47.000 spitsmijdingen 
per gemiddelde werkdag gereali-
seerd. Alle maatregelen hebben 
bijgedragen aan de reductie van 
congestie, uitgedrukt in voertuigver-
liesuren (outcome), op circa 425 Beter 
Benutten trajecten in de ochtend- en 
avondspits; een reductie van 19%. 
Deze reductie heeft een bandbreedte 
van +/- 5%. 
 
De cijfers in de infographic zijn 
gebaseerd op diverse regionale en 
landelijke bronnen. Het percentage 
voor de 19% reductie in congestie is 
bepaald door de sommatie van 
bespaarde voertuigverliesuren per 
maatregel (teller) te delen door de 
sommatie van voertuigverliesuren op 
de 425 referentietrajecten aan het 
begin van het programma Beter 
Benutten (laatste kwartaal 2012, 
eerste helft 2013) (noemer). 

Dynamisch 
Verkeersmanagement

167 Verkeerslichten geoptimaliseerd

Regelscenario’s ingezet165

Intelligente 
Transportsystemen
(landelijk)

Informatiediensten ontwikkeld 
(multimodale apps en websites)

dagelijkse reisadviezen 
door apps aanpassing reisgedrag

24.000 

Decentraal spoor

 Lean & Green

regionale deeltrajecten 
waarop maatregelen 
genomen worden pilots 

spitsmijden
infrastructurele 
aanpassingen 

regio’s 
onderwijsmaatregelen 

in uitvoering

12
5

5
23  %

e-fietsen verkocht

Campagnes 

2.100 werkgevers doen mee 

176.000 werknemers doen mee 

Bezoekers 
regionale 
websites

32.000
Reisadviezen

133.000
6.350

36.350  OV kaarten gebruikt

Stimulering OV

47.000
spitsmijdingen op de weg per werkdag

Spitsmijdingen  

Landelijk overzicht

afname congestie 1.785 
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30  werkgevers zijn bezig met het behalen 
van de Lean and Green Award: 28.000 FTE

53.000 FTE100 100

100 werkgevers met een Star of Award
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Maatregelen uitgelicht

Binnen de gerealiseerde output zijn verschillende maatregelen te benoemen 
die in sterke mate bijgedragen hebben aan de afname van 19% congestie. 

Vraagmaatregelen – Binnen het cluster vraagmaatregelen is een belangrijke 
rol weggelegd voor spitsmijdenprojecten. Er zijn sinds 2011 in totaal circa 

47.000 spitsmijdingen per werkdag gerealiseerd. De projecten die hier sterk aan 
bijdragen, zijn Wild! van de Spits en Werkgeversbenadering (Rotterdam), werkge-
versaanpak en aanpak woon-werk en zakelijk verkeer (Maastricht), SLIM uit de 
spits (Arnhem-Nijmegen), Slim Reizen (Stedendriehoek) en Werkgeversaanpak U15 
(Midden-Nederland). Het succes van deze maatregelen is van meerdere factoren 
afhankelijk, waaronder een goede betrokkenheid van werkgevers, een goed 
aanbod van alternatieve reismogelijkheden, een beloningssysteem en een gevoel 
van urgentie (bijvoorbeeld vanuit wegwerkzaamheden). 

De betrokkenheid van werkgevers vergroot de mogelijkheden om de spits (blij-
vend) te mijden. Inmiddels zijn circa 2.100 werkgevers betrokken bij Beter Benutten 
projecten en doen circa 176.000 werknemers actief mee aan een of meer projecten. 
Uit de landelijke gedragsmeting blijkt dat het percentage werkenden dat van zijn/
haar werkgever de mogelijkheid krijgt om thuis te werken of om flexibele werktij-
den aan te houden toeneemt. 

Aanbodmaatregelen – Binnen het cluster aanbodmaatregelen vallen klein-
schalige aanpassingen aan de infrastructuur om belangrijke fileknelpunten te 

ontlasten. De projecten die sterk bijdragen aan de effecten hiervan, zijn bijvoor-
beeld de aanpassingen bij de aansluiting Lelystad op de A6, de aansluiting S109 
Zuidas op de A10 en de aansluiting N201 op de A4 (Amsterdam), de N470 bij 
Ruyven (Haaglanden), en de spitsstrook A1 Bunschoten-Hoevelaken (Midden- 
Nederland). Deze vijf maatregelen leveren ieder een reductie op van 200 tot  
330 voertuigverliesuren per werkdag.

Dynamisch verkeersmanagement – Hieronder vallen de maatregelen die de 
doorstroming op belangrijke fileknelpunten verbeteren. Op meerdere locaties 

in Amsterdam en Haaglanden zijn zeer succesvol verkeersregelinstallaties aange-
past. In Amsterdam bespaart dit meer dan 350 voertuigverliesuren per dag.  
In Arnhem-Nijmegen en Midden Nederland (Amersfoort) zijn goede successen 
behaald met respectievelijk Groene Routes en Groene Golven. In Amsterdam is 
daarnaast ingezet op het verbeteren van Incident Management op en rond de ring 
om vervolgvertragingen van incidenten te verminderen. Dit levert een reductie van 
meer dan 200 voertuigverliesuren per werkdag op. 
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ITS projecten – De ITS-projecten zijn gericht op het ontsluiten en verbeteren 
van data en het stimuleren van de ontwikkeling van informatiediensten.  

De app MAXS gebruikt data uit de Data Top 5 om te laten zien wat de maximale 
snelheid is en welke boete de weggebruiker krijgt bij overschrijding hiervan. In korte 
tijd is deze app al 20.000 keer gedownload. Daarnaast zijn er meerdere ITS-projec-
ten beloond met prestigieuze prijzen; Calendar42 heeft twee prijzen gewonnen op 
het ITS European Congress voor innovatie in reisinformatie. ZOOF is genomineerd 
voor de Duitse Telematik Award. En Go About is een van de drie finalisten van de 
Blije Reizigersprijs. Het regionale ITS-project Reiswijzer uit Midden-Nederland 
levert een reductie van ruim 350 voertuigverliesuren per werkdag op. 

Overige maatregelen – Om de weggebruiker de mogelijkheid te bieden om 
bewust te kiezen voor andere modaliteiten, is het nodig dat de kwaliteit van 

deze modaliteiten voldoende is. Binnen Beter Benutten zijn er meerdere maatre-
gelen die de kwaliteit van de fiets en het regionaal OV verhogen, om daarmee een 
aantrekkelijker alternatief te zijn voor de auto. Zonder deze maatregelen zouden 
de effecten van de vraagmaatregelen minder groot zijn. 
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Beter Benutten gebruikers en gedrag 

In het ‘Gebruikersonderzoek’ is per regio onderzoek gedaan naar het gebruik en de 
bekendheid met de Beter Benutten-maatregelen. Via twee landelijke internetpa-
nels zijn weggebruikers in de Beter Benutten regio’s uitgenodigd om deel te nemen 
aan het onderzoek. Per regio is een aselecte steekproef getrokken. De enquêtes 
zijn in juni 2015 landelijk ingevuld door ruim 10.000 respondenten.

Uit het Gebruikersonderzoek blijkt dat verschillende Beter Benutten maatregelen 
bij veel weggebruikers bekend zijn. Zo zijn met name de maatregelen op het gebied 
van Dynamisch Verkeersmanagement alsook de P+R terreinen rondom de steden 
bekend onder het merendeel van de respondenten in de regio’s Midden-Neder-
land, Arnhem-Nijmegen, Haaglanden, Zwolle-Kampen en Amsterdam. Ook een 
aantal kleine infrastructurele aanpassingen in Arnhem-Nijmegen, Haaglanden 
en Midden-Nederland worden herkend door de helft van de respondenten in de 
betreffende regio’s.

Het onderzoek laat tevens zien dat de tevredenheid over maatregelen sterk kan 
variëren. Het aantal mensen dat (zeer) tevreden is varieert per maatregel van 31% 
tot 91%, maar ligt gemiddeld op een percentage van 76%. 

In de ‘Gedragsmeting’ zijn algemene ontwikkelingen in Nederland in het reizen in 
de spits met de auto in beeld gebracht, waaronder de motieven om gedrag te ver-
anderen. Het onderzoek vond plaats door middel van een online onderzoek onder 
een landelijk panel. Hiertoe zijn de deelnemers van de onderzoeken uit 2012, 2013 
en 2014 uitgenodigd. Aanvullend zijn mensen uitgenodigd die in de Beter Benutten 
regio’s wonen en/of werken of binnen straal van 20 km daaromheen. Op basis van 
het LISA werkgelegenheidsregister is rekening gehouden met een representatieve 
responsverdeling over de sectoren binnen de Beter Benutten regio’s. De meting  
is in september 2015 ingevuld door ruim 14.000 respondenten, waarvan circa 
11.000 personen in één van de twaalf Beter Benutten regio’s wonen en circa  
6.000 personen daarin werken. De meting richt zich niet specifiek op het Beter 
Benutten programma maar biedt hiertoe wel aanknopingspunten. 

Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhanke-
lijk van de motieven die mensen hebben om hun reisgedrag aan te passen, maar 
ook van de (on)mogelijkheden die er zijn voor een bepaald reisgedrag. We noemen 
dit de context voor reisgedrag. Het is vaak lastig om deze context te wijzigen, bij-
voorbeeld door te verhuizen of van baan te veranderen (vraagzijde) dan wel door 
middel van infrastructurele ingrepen (aanbodzijde).

Zo is er ingezet op het gericht realiseren van 17.440 fietsparkeerplaatsen en van 
ontbrekende schakels in de fietsinfrastructuur en is het gebruik van e-fietsen voor 
forenzen op langere woon-werk afstand gestimuleerd (6.350 e-fietsen verkocht). In 
Brabant is in het project B-riders een fietsstimuleringsprogramma opgezet, dat werkt 
met belonen en/of coaching. Via een app worden het verplaatsingsgedrag en de 
fietsritten van de deelnemers geregistreerd en krijgen de deelnemers coaching. 

Bij het regionaal openbaar vervoer is bijvoorbeeld ingezet op het realiseren van circa 
1.785 P+R-plaatsen bij stations, het aanpassen van haltes en het verhogen van de 
doorstroming van het openbaar vervoer. Daarnaast is er op 12 specifieke regionale 
spoortrajecten ingezet op extra materieel, extra spitsritten of extra pendelbussen. 
Ook is er in 5 regio’s gezamenlijk met de onderwijsinstellingen een traject ingezet om 
de mogelijkheden te bekijken om scholieren en studenten buiten de spits te laten 
reizen. Dit alles om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verhogen en een verdere 
groei te accommoderen. 
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Meten = weten belangrijk onderdeel Beter Benutten 

Beter Benutten monitort en evalueert alle maatregelen die binnen de regionale 
pakketten worden uitgevoerd. De omvang en intensiteit van deze metingen zijn 
uniek te noemen. Het grote aantal maatregelen, de inhoudelijke diversiteit (vraag, 
aanbod en/of ITS/DVM) en wisselende omvang van de maatregelen, alsmede het 
omvangrijke aantal referentietrajecten maken dat het meten van effecten een 
aantal beperkingen kent. Om zo goed mogelijk recht te doen aan deze complexiteit 
en tegelijkertijd de effectmeting uitvoerbaar te houden, zijn de volgende uitgangs-
punten gehanteerd:

1. Focus op maatregelen met een relatief grote bijdrage aan de 
programmadoelstelling.
De maatregelen met het grootste effect zijn uitvoerig gemeten en geanalyseerd 
op doelbereik. Voor de overige maatregelen zijn de effecten meer op hoofdlijnen 
geanalyseerd. 

2. Maximaal gebruik en combinatie van inwinbronnen.
Voor het meten van de effecten op de weg is maximaal gebruik gemaakt van (een 
combinatie van) meerdere beschikbare inwinbronnen (NDW, floating car data, data 
verkeerslichten, aanvullende inwinning op belangrijke locaties).

3. Afstemming van de gehanteerde methodiek met externe deskundigen.
Gedurende het gehele evaluatieproces is gebruik gemaakt van externe expertise. 
De gehanteerde methodiek en werkwijze zijn regelmatig voorgelegd aan weten-
schappelijke deskundigen. 

gemiddelde tevredenheid over de maatregelen76%
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Woon-werkafstand
• 63% van de werkenden in Nederland woont op meer dan 10 kilometer van zijn  

of haar werkadres, waardoor de fiets als vervoermiddel vaak geen optie is. 
• 59% van de werkenden woont echter op maximaal 20 km van het werk (vaste 

werkadres), waardoor het gebruik van de e-fiets een grote potentie heeft.

Aanbod vanuit de werkgever
Voor werkenden wordt de context voor reisgedrag mede bepaald door de 
mogelijkheden die de werkgever biedt  zoals de mogelijkheden om thuis te 
werken en mogelijkheden tot flexibele werktijden.

• Bij één op de drie werkenden (35%) biedt de werkgever mogelijkheden tot 
flexibele werktijden.

• Werkgevers in branches zoals nutsbedrijven, ICT, openbaar bestuur en de 
financiële dienstverlening bieden deze mogelijkheden gemiddeld vaker. 

• In openbaar bestuur zit het hoogste percentage werkenden dat zegt flexibele 
werktijden te hebben (72%). In het onderwijs daarentegen zegt slechts 21% dat 
de werkgever dit mogelijk maakt. Voor 86% van de werknemers uit deze sector 
geldt dat zij niet buiten de spits kunnen reizen vanwege deze reden. 

Mogelijkheden thuiswerken 
• Van de mensen die in de Beter Benuttenregio’s werkzaam zijn, geeft 35% aan 

dat hun werkgever thuiswerken mogelijk maakt. In 2013 was dit nog 27%, in 
2014 32%. 

• Van alle werkenden in de Beter Benutten-regio’s werkt 17% één of meerdere 
dagen per week thuis; een groei van 3% ten opzichte van 2014. 

• 49% van de werkenden in Nederland geven aan dat hun werkzaamheden niet 
thuis kunnen worden uitgevoerd, waardoor thuiswerken niet of heel lastig 
mogelijk is. Vanzelfsprekend is de hoogte van dit percentage sterk branche-
afhankelijk, variërend van meer dan 80% voor werkenden in de horeca tot iets 
meer dan 20% in de ICT.

van de werkenden krijgen van hun werkgever 
de mogelijkheid om hun werktijden flexibel in te delen

van de werkenden werkt 1 dag in de week thuis

35%

17%
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Onderwijs
• Onder studenten die reizen naar een onderwijsinstelling ziet 42% een 

verschuiving van onderwijstijden zitten om de spits te mijden. Een derde heeft 
liever geen wijziging in onderwijstijden en een kwart heeft geen duidelijke 
mening. Deze cijfers wijken sterk af van die van 2014. Toen zag 33% een 
verschuiving wel zitten en was 42% daar tegenstander van. De bereidheid is 
binnen een jaar dus toegenomen.

• Onder de voorstanders zou een deel graag later beginnen en later eindigen 
(16%) of juist eerder beginnen en eindigen (13%). Sommigen willen vaker 
onderwijs volgen vanuit huis (11%).

ITS
• Een meerderheid (58%) van de reizigers gebruikt reisinformatie, voornamelijk 

voorafgaand aan de reis. Ten opzichte van 2014 valt vooral de groei in het 
gebruik van navigatie op: 38% gebruikt deze bron van reisinformatie tegenover 
33% in 2014 (2013: 29%).

• Met de ontvangen reisinformatie zegt bijna de helft (47%) zijn of haar vertrektijd 
aan te passen en een iets kleiner deel (41%) past de route aan. Drie procent geeft 
aan een ander vervoermiddel te kiezen en een enkeling besluit niet te reizen. 
Deze percentages zijn vergelijkbaar met die van 2014.

van reizende studenten is voor verschuiving onderwijstijden

van de reizigers gebruikt reisinformatie

42%

58%
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