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Meer dan 20.000 Utrecht Bereikbaar Passen afgenomen
Ruim vierhonderd organisaties uit Utrecht en Nieuwegein bieden hun werknemers
alternatief vervoer met de Utrecht Bereikbaar Pas. Inmiddels is de grens van 20.000
passen overschreden. “We mogen het met recht een mijlpaal noemen”, aldus Michaël
Kortbeek, voorzitter van Platform Utrecht Bereikbaar en voorzitter van de Kamer van
Koophandel Midden-Nederland. “Het bedrijfsleven zet de pas steeds meer in en daardoor
verbetert de bereikbaarheid van Utrecht.”
In het afgelopen half jaar is de interesse van Utrechtse werkgevers snel toegenomen. Niet alleen
bedrijven die gevestigd zijn aan de westkant van Utrecht nemen de pas af, ook de zorginstellingen
zien de voordelen van de pas. Het mes snijdt vaak aan twee kanten. De pas biedt een oplossing
voor parkeerproblemen én er komen steeds minder auto’s de stad in. Het midden- en kleinbedrijf
weet Utrecht Bereikbaar ook te vinden, steeds vaker worden passen via de webwinkel besteld.
3.700 auto’s uit de spits
Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer veertig procent van de pashouders bestaat uit voormalig
automobilisten. Een ruime meerderheid van deze voormalig automobilisten gebruikt de pas
regelmatig (2 tot 5 keer per week). Op basis van het aantal passen dat op dit moment is
uitgegeven, staan zij gezamenlijk voor ruim 3.700 auto’s die uit de spits in en om Utrecht worden
gehaald. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de totale doelstelling van het
programma. “Dit is een goede uitgangssituatie voor het overleg over de toekomst van Utrecht
Bereikbaar”, vindt Kortbeek. “De pas voldoet duidelijk aan een behoefte van ondernemers en
instellingen in Utrecht nu er intensief aan het wegennet in en om Utrecht gewerkt wordt.”

Noot voor de redactie
Utrecht Bereikbaar is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat Utrecht, Gemeente
Utrecht, Bestuur Regio Utrecht en Provincie Utrecht en het bedrijfsleven via de
overkoepelende organisaties VNO/NCW Utrecht en de Kamer van Koophandel MiddenNederland.
Utrecht Bereikbaar Pas
De Utrecht Bereikbaar (Plus)pas is een persoonsgebonden pas die forenzen kunnen gebruiken voor
hun woon-werkverkeer richting Utrecht. Pashouders hebben onder meer toegang tot alle bussen en
sneltrams binnen de stadsregio Utrecht, OV-fiets en KPN HotSpots in heel Nederland. Forenzen die
buiten de stadsregio Utrecht wonen, maar in Utrecht werken krijgen een Pluspas en hebben naast
de bovengenoemde faciliteiten ook nog recht op gebruik van P+R Terreinen en hoogfrequent
busvervoer daar vandaan, streekbussen van buiten de stadsregio Utrecht en op sommige trajecten
de trein. Werkgevers die gevestigd zijn in Utrecht of Nieuwegein kunnen de pas voor hun personeel
aanschaffen. De gewone pas kost €75, de Pluspas €250 per jaar.
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