
Doelen 
Oplossingen moeten invulling geven aan vijf doelstellingen:

 Bijdrage aan oplossen van NMCA-knelpunt Van Brienenoord-Algeracorridor

 Bijdrage aan oplossen van NMCA-knelpunten stedelijk OV: metro en tram

 Verstedelijking (wonen en economische toplocaties) in relatie tot agglomeratiekracht

 Verbeteren van stedelijke leefkwaliteit

 Vergroten van kansen voor mensen



Scope en doelen pre-verkenning
Drie zoekgebieden



Scope en doelen verkenning
Twee zoekgebieden



Preverkenning - inhoudelijke resultaten
Doelen West Oost Oost-oost

Knelpunt A16/A20 Geen effect Geen effect op knelpunt A16/A20 Geen effect op knelpunt A16/A20

Knelpunt A16/A15 Geen effect Geen effect op knelpunt A16/A15 Lichte afname knelpunt A16/A15
Knelpunt Algeracorridor Geen effect Geen effect op knelpunt Algera Knelpunt opgelost

Lichte verbetering robuustheid HWN Verbetering robuustheid HWN Verbetering robuustheid HWN 
Verbetering robuustheid OWN stedelijk gebied Verbetering robuustheid OWN stedelijk gebied Verbetering robuustheid OWN oostflank

Kans voor de transformatie van de havens (MW4H, 
Waahaven). 

Kans voor verdere verstedelijking toplocaties Feyenoord 
City, EUR/Woudestein/Kralingse Zoom.  

Versterkt de integratie van stad en omgeving. 

Kansen voor verstedelijkingsimpuls westelijke as (Zuidplein, 
Nieuw Mathenesse, Schieveste)

Kansen voor doorontwikkeling kennis- en kantoorgebieden 
langs de Ring (Brainpark, Rivium)

Draagt niet of nauwelijks bij aan verstedelijkingsopgave 
en econ. groei MRDH

Weinig versnellingskansen: ruimte in de haven is niet 
meteen beschikbaar. 

Versnellingskansen: sluit aan bij investeringen die nu 
gedaan worden. 

Versnellingskansen: sluit niet aan bij huidige 
ontwikelingen en investeringen

Afname autoverkeer binnenstad (5-10%) Afname autoverkeer binnenstad (0-5%) Geen afname binnenstad

Verslechtering geluidkwaliteit: Vierhavenstraat, Schiemond, 
Waalhaven Oostzijde

Verslechtering geluidkwaliteit: Esch, Hillesluis, Vreewijk 
Verslechtering geluidkwaliteit: Krimpen aan den Ijssel 
(zuidzijde), Ridderkerk, Bolnes

Verbetering geluidkwaliteit: rond Maastunneltracé Verbetering geluidkwaliteit: Stadionweg, IJsselmonde 
Verbetering geluidkwaliteit: Krimpen aan den Ijssel 
(noordzijde), Capelle aan den Ijssel

Kansen voor mensen Verbetering kansen voor mensen Charlois, Schiedam
Verbetering kansen voor mensen Feijenoord, Ijsselmonde, 
Crooswijk

Verbetering kansen voor mensen IJsselmonde, 
Barendrecht, Krimpen, Ridderkerk

Lichte afname knelpunt Brienenoordbrug Lichte afname knelpunt Brienenoordbrug

Noord - Zuid as: sterk positieve bijdrage aan oplossen 
knelpunten

Oost-West as: positieve bijdrage aan oplossen knelpunten
Oost - West as: licht positieve bijdrage aan oplossen 
knelpunten

Positief effect Brienenoordcorridor
Negatief effect own Ridderkerk 

Indicatoren

Geluidkwaliteit

Betere bereikbaarheid banen en onderwijsinstellingen vanuit 
focusbuurten

Afname 1000-3300 mvt/etm op Brienenoordbrug Afname 13100-20900 mvt/etm op Brienenoordbrug Afname 11800-16700 mvt/etm op Brienenoordbrug

Geen effect Licht positief effect Brienenoordcorridor

Knelpunt van 
Brienenoordbrug

Noord - Zuid as: positieve bijdrage oplossen knelpunten
Geen effect

Geen effect Geen effect Geen effect

Geen effect 

Bereikbaarheid weg

Bereikbaarheid OV

Verstedelijking

IC Knelpunten

Stedelijke leefkwaliteit

Verbeteren functioneren netwerk

Afname op Brienenoordbrug

Ontwikkeling economische toplocaties en verstedelijking

Bijdrage aan City Lounge (afname verkeer in binnenstad R'dam)

Luchtkwaliteit

Robuustheid netwerk

Vermindering reizigers OV assenkruis metro en tram



Het verhaal van West



Het verhaal van Oost



Het verhaal van Oost-oost



Aanpak en resultaat

Startfase: 
Keuze tussen Oost en Oost-oost

Resultaat: Startdocument en Nota 
Reikwijdte en Deteailniveau

Analytische fase: 
Nadere uitwerking alternatieven voor

één zoekgebied (van 10 naar 3)

Resultaat: Notitie kansrijke oplossingen

Beoordelingsfase: 
Keuze voor een voorkeursalternatief (van 3 naar 1)

Resultaat: Verkenningenrapport incl. Plan MER, 
maatschappelijk rendement studie, ruimtelijk

ontwerp, business case

Besluitvormingsfase: 
Nemen van een voorkeursbeslissing

Resultaat: Afronding MIRT-verkenning



Startfase: besluit over keuze zoekgebied
februari maart mei juniapril juli oktoberseptemberaugustus

Beslissen
O

nderzoeken
Participeren

Verdiepend onderzoek nav besluit november 2018
Aanscherpen en afronden 

onderzoek obv 
participatie

Informeren 
over besluit 

BO MIRT 
2018

In gesprek met belanghebbenden over 
onderzoeken

In gesprek met 
raads- en 

statenleden over 
onderzoeken

Medio 2019: 
Startbeslissing

incl. besluit
zoekgebied

Behandeling
TK, raad, 
Staten en

commissies

Product 1: 
Startdocument

MIRT-verkenning

Product 2: Notitie 
Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD)

Inspraak op NRD

Informeren
over start-

beslissing en
NRD 

Product 3: 
Reactienota

Denk-
excercitie

t.b.v. keuze
zoekgebied

Analytische 
fase en verder

Denk-
excercitie

t.b.v. keuze
zoekgebied



Participatie in de startfase

Feb/mrt

• Informatiebijeenkomsten over pre-verkenning en aanpak startfase
Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Rotterdam

Apr-jun
• Participatiemomenten: inhoudelijke inbreng voor de onderzoeken van het project 

Aug/sep

• Formele inspraak Notitie Reikwijdte en Detailniveau, gefaciliteerd door 
informatiebijeenkomsten over Startbeslissing en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Vervolg MIRT-verkenning: diverse participatiemomenten vanaf najaar 2019 



Contact
Website www.oeververbinding.nl

Mailcontact mail@oeververbinding.nl

Vragen
- Welke expertise of ervaringen wilt u inbrengen in het project? 

- Hoe kunnen we u het beste betrekken?

- Wie moeten we vanuit het project zeker benaderen en waarom?


