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Zienswijze IMpact februari 2020 
 

Ingediend bij: 
DCMR 
Postbus 843 
3100 AV Schiedam                                                                                                                            
Via link: https://oeververbindingen.nl/participatie/zienswijze-indienen/ 
 
 
Rotterdam, 18 februari 2020 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De bewonersvereniging Vereniging Bewoners Hoge Filterweg (VBHF; namens een coalitie van 
bewonersverenigingen IMpact) dient deze zienswijze in.  
 
De gepresenteerde plannen zijn ingrijpend voor onze leefomgeving en de bewoners hebben er 
alle belang bij om op een hoogwaardig kwalitatief niveau te participeren. 
 
Wij maken graag gebruik om onze vragen en opmerkingen aan u toe te zenden en blijk te  
geven van een positief kritische houding. 
 
Indien gewenst, zijn wij altijd bereid om onze zienswijze nader toe te lichten.  
Wij gaan ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure actief op de hoogte 
houdt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bewonersvereniging Vereniging Bewoners Hoge Filterweg (coalitie IMpact)    
  
 
B.J.H. van Rooij 
VBHF (woordvoerder IMpact) 
 
 
e-mailadres: impact-oeververbinding@xs4all.nl 
 
 
 
 
Indiening:  namens IMpact: Vereniging Bewoners Hoge Filterweg (VBHF) KvK: 24454123 
 
Gemaakt: 18 feb 2020 
Versie:  definitief 
Schrijver(s):  Peter Zuurbier (Bewonersplatform DWL-De Esch),  

Paul Driessen (Bewonersvereniging Kralingen-Oost),  
Ben van Rooij (VBHF, woordvoerder IMpact) 

Controle:  Leden IMpact 



    IMpact Oeververbinding        
 
 

©  IMpact Zienswijze februari 2020; KvK 24454123                                     Pagina 2 van 16
  
 

 

 
 
1. Voorwoord ...................................................................................... 3 

2. Samenvatting van de aanvullingen en wijzigingen ............................... 3 

3. Mobiliteitstransitie ........................................................................... 5 

4. Participatie ..................................................................................... 5 

4.1. Routekaart Participatie ..................................................................... 5 

5. Eenduidigheid in Projectleiding .......................................................... 7 

6. Samenhang Projecten en Planning ..................................................... 7 

7. Scope ............................................................................................ 8 

7.1. Locatie- en aanlandingsplaatsen ........................................................ 9 

7.2. Nautiek .......................................................................................... 9 

8. Bouwstenen .................................................................................... 9 

8.1. Oeververbinding ............................................................................. 10 

8.2. OV ................................................................................................ 10 

8.3. A16 Van Brienenoordcorridor ........................................................... 11 

8.4. Bouwsteen Kralingse Plein-Abram van Rijckevorselweg ....................... 11 

8.5. Innovatieve concepten .................................................................... 11 

9. Criteria en effectbeoordeling ............................................................ 14 

10. Milieu / behoud woon- en leefklimaat ................................................ 14 

Bijlage: introductie van indieners ............................................................. 16 

 
 
  



    IMpact Oeververbinding        
 
 

©  IMpact Zienswijze februari 2020; KvK 24454123                                     Pagina 3 van 16
  
 

1. Voorwoord 
 
Met deze zienswijze wordt door de Vereniging Bewoners Hoge Filterweg (namens een coalitie 
van bewonersverenigingen IMpact (zie bijlage, pag. 16)) gereageerd op de concept Nota Reik-
wijdte en Detailniveau (cNRD, december 2019), de concept-Participatieaanpak-MIRT-
verkenning-oeververbindingen-regio-Rotterdam (december 2019) en de Routekaart-MIRT-
verkenning-oeververbindingen-regio-Rotterdam, alle documenten uitgebracht op 09 januari 
2020. 
 
De becommentariëring is geformuleerd met een blik op de toekomst, kortom “duurzaam”. Wij 
hebben ook niet geschroomd om een oplossing out-of-the-box voor te stellen. 
Het biedt Rotterdam de gelegenheid een toonaangevend (iconisch) beeld te creëren, niet al-
leen met technieken maar met een iconisch-milieu-imago.  
 
Met het bestuderen van het rapport Preverkenning Ruimtelijk-Economische effecten Nieuwe 
Oeververbinding Rotterdamse regio1, dat als basis heeft gediend voor besluiten voor de pré-
verkenning, wordt duidelijk dat de verstedelijking als uitgangspunt is genomen voor de beslis-
singen aangaande mobiliteit. Of de behoefte aan meer woningen opgevuld moet worden door 
drukke locaties nog voller te bouwen is een discussie die door stedenbouwkundige gevoerd 
wordt maar op bestuurlijk niveau tot op heden geen herkenbare reacties heeft gekregen. 
 
Wij streven wij naar een integrale benadering van alle projecten, in plaats van een gescheiden 
benadering waar de consequenties project voor project zichtbaar worden. Om deze integrale 
aanpak inhoud te geven is een coalitie van bewonersorganisaties opgericht onder de naam 
IMpact. Het document is samengesteld met een intensieve medewerking van Bewoners Orga-
nisatie Kralingen-Oost en het Platform Bewonersorganisatie DWL-De Esch. De belangrijkste 
zaken per wijk worden in aparte zienswijzen gepubliceerd. 
 
Het goed luisteren naar elkaar en met argumenten de discussie aangaan vormt de basis van 
een goede participatie. Met deze zienswijze geven wij voorstellen om het participatieproces op 
een kwalitatief voldoende niveau te brengen. 
De achtergronden en argumenten van de voorgestelde aanvullingen en wijzigingen zijn gege-
ven bij de vermelde paragraaftitels. 
 
 
2. Samenvatting van de aanvullingen en wijzigingen 
 
Mobiliteitstransitie (pag. 5)  
 
A. Modal-shift moet ook een belangrijke rol gaan spelen bij het terugdringen van auto’s in 
   Woonwijken. 
B. “Verbetering stedelijke leefkwaliteit, verbeteren ruimtekwaliteit, bijdrage van de ingreep van 
het autoluw maken van de binnenstad (City Lounge)/binnenstedelijke locaties uitbreiden met 
stedelijke woongebieden. 
 
Participatie (pag. 5) 
 
A. De participatie-tijdslijn moet synchroon lopen met het besluitvormingsproces om zinvolle 
    participatie door de bewoners en belanghebbenden mogelijk te maken, 
B. Het Omgevingsberaad op een participerend niveau plaatsen (met daarin Bewoners- 
    organisaties), 

                                           
1 Buck Consultants International Nijmegen d.d. 28 september 2018 



    IMpact Oeververbinding        
 
 

©  IMpact Zienswijze februari 2020; KvK 24454123                                     Pagina 4 van 16
  
 

C. Vooraf, aan het publiceren van stukken, een participatie-overeenkomst (convenant)  
    overeenkomen met een helder en transparant besluitvormingsproces en daarin opgenomen 
    de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taakbeschrijvingen van partijen, 
D. Een Omgevingsberaad, met een onafhankelijke deskundige als voorzitter, 
E. Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel behoren ook tot de initiatiefnemers. 
 
Eenduidigheid in Projectleiding (pag. 7) 
 
A. MIRT Omgevingsmanager als “projectdirecteur mobiliteit” benoemen, met als  
    hoofdverantwoordelijkheid alle mobiliteitsvraagstukken van de genoemde projecten 
    te leiden, 
B. Welke organisatie is verantwoordelijk voor de uitkomsten van de onderlinge beïnvloeding 
    van de verschillende bouwstenen (het integrale resultaat). 
 
Samenhang Projecten en Planning (pag. 7) 
 
A. Inbedding van de (wijk overstijgende) mobiliteitsvraagstukken van alle projecten in 
    het cNRD, 
 
Scope (pag. 8) 
 
A. De mate waarin de bouwstenen bijdragen aan de het bereiken van de 5 doelstellingen 
    (waaronder het vergroten van kansen voor mensen) dient expliciet deel uit te maken van  
    de beoordeling in zeef 1, 
B. De onderzoeken moeten uitgevoerd worden over het totale zoekgebied, 
C. De invloeden van andere projecten bij de keuze van de aanlandingsplaats meenemen, 
D. Verbreden van de scope van zoekgebieden met de Van Brienenoordbrug zelf. 
 
Bouwstenen (pag.9) 
 
A. Duidelijkheid vooraf over de procedure die gehanteerd gaat worden om de organisaties 
    uit te kiezen voor de uitvoering van onderzoeken, 
B. De bouwsteen “Brug” met een aanlandingsplek De Esch kan vervallen, 
C. De optie fiets/voetpad moet aangevuld worden bij de mogelijke invulling OV, 
D. Feitelijk zou ook een autoverbinding ruimer moeten worden bekeken dan alleen de  
     bouwstenen voor de oeververbinding, 
E. Als al bussen ingezet moeten worden dan alleen met milieuvriendelijke aandrijvingen, 
F. Het weefvak van A16/A20 ten zuiden van het Terbregseplein (weefvak Noord) deel uit te  
    maken van de scope en daarmee van de Startbeslissing, 
G. Welke uitgangspunten worden gehanteerd voor de stelling dat “Het knelpunt op de A16  
    Van Brienenoordcorridor wordt kleiner door de nieuwe oeververbinding” ?, 
H. In lijn met het beleid van de Gemeente Rotterdam willen wij graag voorkomen dat wordt  
    geanticipeerd op een toename van het autoverkeer door de stad en de vermelde mogelijke  
    invullingen van 2 * 2 rijstroken autoverkeer te schrappen, 
I.  Bouwsteen “Kralingse Plein-Abram van Rijckevorselweg” toevoegen, 
J.  Bouwsteen “Innovatieve concepten” toevoegen. 
 
Criteria en effectbeoordeling pag.14) 
 
A. Een heldere en precieze wijze invulling van de beoordelingscriteria voor een zorgvuldige 
    Afweging. 
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 Milieu / behoud woon- en leefklimaat (pag.14) 
 
A. Een nulmeting op dit moment zodat sprake is van een duidelijk uitgangspunt, 
B. De Milieu Effect Rapportage (MER) behoort in de periode voor zeef 1 meegenomen te 
    worden, 
C. Een aantasting van de NNN-gebieden (w.o. de Esch) moet bij voorbaat worden uitgesloten. 
 
 
3. Mobiliteitstransitie 
 
In een onlangs door de gemeente Rotterdam uitgebracht document 2 valt te lezen: “Deze Rot-
terdamse Mobiliteitsaanpak legt voor de toekomst de nadruk op drie V’s: Volume, Veranderen 
en Verschonen. Met volume zetten we in op minder korte autoritten door de stad en minder 
verkeer door de binnenstad. Veranderen van het verkeer betekent dat mensen minder vaak de 
auto pakken, maar kiezen voor openbaar vervoer of actieve en gezonde mobiliteit.”  
 
Een positieve impuls moet gegeven worden aan het stimuleren van het OV en het terugdringen 
van het autogebruik binnen de stad, zgn. modal-shifting; een hot-item bij het project Feyen-
oord-City.  
Benadrukt wordt dat modal-shift ook een belangrijke rol moet gaan spelen (A) bij het terug-
dringen van auto’s in woonwijken en niet alleen voor de binnenstad (City-Lounge) en (B) de 
effectbeoordeling “Verbetering stedelijke leefkwaliteit, verbeteren ruimtekwaliteit, bijdrage van 
de ingreep van het autoluw maken van de binnenstad (City Lounge)/binnenstedelijke locaties 
dan ook te worden uitgebreid met stedelijk woongebieden. 
 
Met een uitbreiding van vervoersmogelijkheden worden de kansen vergroot dat er ook gebruik 
gemaakt gaat worden van alternatieven. Hierbij hebben wij vooral gekeken naar de ontwikke-
lingen in het Rivium met autonome shuttles.  
 
 
4. Participatie 
 
Een succesvol eindresultaat kan niet zonder een voldoende draagvlak. De indieners willen daar 
graag aan meewerken met een serieuze positie in het participatiemodel. 
 
In de concept-Participatieaanpak-MIRT-verkenning-oeververbindingen-regio-Rotterdam wordt 
vermeld dat de planning voor participatie een afgeleide is van de twee hoofdplanningen.  
Met een participatieconvenant worden de onderling overeengekomen procedures en middelen 
voor een adviserende (hoogwaardige) participatie vastgelegd. 
Met het voorgestelde tijdstip februari-maart 2020 ontstaat een vergelijkbare situatie met de 
pré-verkenningsfase, waarbij na besluitvorming de mening van bewoners wordt gevraagd.  
De invoering van commentaren en wijzigingen zijn dan vaak problematisch.  
 
De participatie-tijdslijn moet synchroon lopen met dat besluitvormingsproces om zinvolle parti-
cipatie door de bewoners en belanghebbenden mogelijk te maken. 
 
 
4.1. Routekaart Participatie 
Onderdeel van een effectieve participatie is de communicatie. Deze is schematisch weergege-
ven in de Routekaart-MIRT-verkenning-oeververbindingen-regio-Rotterdam. 

                                           
2 Mobiliteitsaanpak, december 2019 
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In deze kaart wordt niet expliciet duidelijk welke invloed bewoners hebben op het besluitvor-
mingsproces. 
In bijgaand schema is in het rood aangegeven welke partijen op dit moment invloed hebben op 
het proces zonder dat democratische controle aanwezig is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit bijgaand schema blijkt ook dat op het niveau van “Besluitvorming” de bewoners geen seri-
euze toegang hebben.  
 
Zoals in de code maatschappelijke participatie 3 staat aangegeven is participatie een essentieel 
onderdeel van de relatie tussen overheid en maatschappij. 
Het Omgevingsberaad op een participerend niveau (met daarin Bewonersorganisaties) is daar 
een oplossing voor en niet zoals het nu is voorgesteld op een consulterend niveau. 
Bij een goede opzet hoort vooraf aan het publiceren van stukken een participatie-
overeenkomst (convenant) te zijn overeengekomen met een helder en transparant besluitvor-
mingsproces en daarin opgenomen de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taakbeschrij-
vingen van partijen. 

                                           
3 Code maatschappelijke participatie ; Eerder, breder en beter, Maatschappelijke participatie  - MIRT – pro-
jecten, 21 mei 2014 
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Een Omgevingsberaad, met een onafhankelijke deskundige als voorzitter, kan de organisatie 
zijn die de onderlinge samenhang en beïnvloeding controleert. Deze onafhankelijke voorzitter 
zal door de deelnemers in het Omgevingsberaad (w.o. de BO´s) worden benoemd. 
Bijvoorbeeld elk kwartaal zullen de voortgangsrapportage en onderlinge beïnvloeding kunnen 
worden besproken in dit Omgevingsberaad. 
 
Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard zijn al jaren bezig met het 
zoeken naar oplossingen voor de drukte op de Abram van Rijckevorselweg en de Algracorridor, 
waaraan wel degelijk budget is uitgegeven. Door in de pré-verkenning de Oost-Oost variant 
naar achteren te schuiven speelt Krimpenerwaard ineens een kleinere rol. 
Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel behoren ook tot de initiatiefnemers. 
 
 
5. Eenduidigheid in Projectleiding 
 
Beseffend dat de projecten in verschillende tijdsplanningen worden behandeld is mobiliteit toch 
een gemeenschappelijke noemer. Ook is het bekend dat verschillende instituties (Gemeente, 
Provincie en Rijk) het beheer hebben over (delen van) de projecten. 
 
In de organisatorische opzet die wordt aangegeven in de Routekaart-MIRT-verkenning-
oeververbindingen-regio-Rotterdam ontbreekt de eenduidigheid van de projectleiding. 
De ervaring leert dat een “meervoudige” projectleiding meestal leidt tot verwarring en over-
schrijding van grenzen (zowel inhoudelijk, financieel als in tijd). 
 
Verschillende gemeentelijke projectleiders (van de eerder genoemde projecten) en het MIRT 
Omgevingsmanagement hebben sinds kort onderling overleg over de voortgang van de pro-
jecten en de invloeden op het project Oeververbindingen. Bij een dergelijk gezamenlijk overleg 
zijn geen Bewonersorganisaties betrokken. 
 
Daar wij streven naar een succesvol verloop van het project zien wij ook graag dat de MIRT 
Omgevingsmanager als “projectdirecteur mobiliteit” wordt benoemd, met als hoofdverant-
woordelijkheid alle mobiliteitsvraagstukken van de eerder genoemde projecten te leiden. 
 
Tenslotte is het belangrijk te weten welke organisatie verantwoordelijk is voor de uitkomsten 
van de onderlinge beïnvloeding van de verschillende bouwstenen (het integrale resultaat). 
 
De onderlinge samenhang van de bouwstenen wordt verder niet toegelicht.  
 
 
6. Samenhang Projecten en Planning 
 
De grote vraag die wij ons gesteld hebben is: “hoe voorkomen we dat alleen maar deeloplos-
singen worden ontwikkeld, bewoners daar haar mening op geven en instituties over het geheel 
de keuzes maken ?”.  
 
De voor- en nadelen van een nieuwe oeververbinding hangen nauw samen met de totale ste-
delijke ontwikkelingsopgaven aan de zuidoost en oostzijde van Rotterdam (en buurgemeen-
ten). Op dit moment is sprake van plannen voor de realisatie van in totaal zo’n 25.000 wonin-
gen aan de oostzijde van Rotterdam 4 in de komende 20 jaar (10.000 Stadionpark, 12.000 
Oostflank, 3.500 Alexanderpolder). Daarbij komen ook nog 5.000 woningen op Rivium. 

                                           
4 Strategische Verkenning Rotterdam, juni 2010 
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In de huidige scope van de cNRD worden deze ontwikkelingen meegenomen in de referentiesi-
tuatie. Dit biedt onvoldoende waarborg voor een zorgvuldige afweging, zeker gezien het feit 
dat het referentiejaar voor het bepalen van de milieueffecten 2030 is. Als nu al bekend is dat 
na dit jaar aanzienlijke ontwikkelingen gaan plaatsvinden, moeten deze en de effecten van 
deze ontwikkelingen in de beoordelingen in zeef 1 en zeef 2 worden meegenomen. Ook voor 
het in beeld brengen van de financiële consequenties van de oeververbinding op lange termijn, 
is de inbreng op deze wijze onvoldoende gewaarborgd. 
 
Wij streven naar inbedding van de (wijk overstijgende) mobiliteitsvraagstukken van alle andere 
projecten in het cNRD: 
 
a. Feyenoord-City en haar mobiliteitsvraagstukken, 
b. stadion Excelsior, 
c. Algeracorrdior, 
d. Van Brienenoordcorridor en 
e. Verstedelijking. 
 
Ook streven we nog steeds naar een integrale aanpak waarbij onderwerpen als de drukte op 
de Abram van Rijckevorselweg (Provincie) en de renovatie van de Van Brienenoordbrug (het 
Rijk) waarbij oplossingen zeker andere projecten zullen beïnvloeden. Tenslotte zal ook het OV 
onderdeel moeten uitmaken van de totale mobiliteit aanpak (RET, NS) en onderdeel vormen 
van de oplossingen voor auto, OV, langzaam verkeer en voetgangers. 
 
Als ondersteunende voorbeelden worden genoemd: 
a. de Abram van Rijckevorselweg die zowel door de gemeente Rotterdam als Capelle aan den 
    IJssel loopt, 
b. de toename van het verkeer door het project Algeracorridor, 
c. de bouw van woningen en vernieuwd businesscentrum in het Rivium waar gemeente Capelle 
    aan den IJssel met een, geheel van Rotterdam afwijkend, mobiliteitsplan bezig is, 
d. stadion Excelsior waar de toestroom van een (groter wordende) aantal toeschouwers en 
    nieuwe woningen de Abram van Rijckevorselweg gaan belasten, 
e. de toename van het verkeer op de Van Brienenoordcorridor door vergroting van het 
    verkeersaanbod bij het Terbregseplein en 
f.  de renovatie van de Van Brienenoordbrug zelf. 
 
 
7. Scope 
 
De onlangs verschenen nota’s 5,6 rond het Integraal Verstedelijkingsakkoord geven een veel-
heid van onderwerpen (lees: projecten) die allemaal haar invloed hebben op de keuzes voor 
mobiliteit.  
 
Binnen de besturen (waaronder de gemeente Rotterdam) verantwoordelijk voor deze cNRD zijn 
steeds 5 doelen gedefinieerd 7:  
 
1. Oplossen van NCMA-knelpunt (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017) Van Brienen- 
    oordcorridor en het knelpunt Algeracorridor, 
2. Oplossen van NMCA-knelpunt stedelijk OV: metro en tram, 
3. Verstedelijksopgave (wonen en economische toplocaties) in relatie tot agglomeratiekracht, 

                                           
5 Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad brief GS 2 dec 2019 
6 Verstedelijkingsakkoord Integraal Zuidelijke Randstad bijl 20 nov 2019 
7 Startbeslissing MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam 20 november 2019 
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4. Verbeteren van stedelijke leefkwaliteit, 
5. Vergroten van kansen voor mensen. 
 
Onder punt 5 wordt het “Vergroten van kansen voor mensen” vermeld maar onduidelijk is wat 
voor criteria hier gehanteerd worden. In het eerder genoemde rapport Preverkenning Ruimte-
lijk-Economische effecten Nieuwe Oeververbinding Rotterdamse regio is geen overzicht gege-
ven waar die banen zich bevinden. 
 
De mate waarin de bouwstenen bijdragen aan de het bereiken van de 5 doelstellingen (waar-
onder het vergroten van kansen voor mensen) dient expliciet deel uit te maken van de beoor-
deling in zeef 1 
 
7.1. Locatie- en aanlandingsplaatsen 
 
Onderdeel van een mogelijke oeververbinding zijn de exacte locaties (zoekgebieden) van de 
aanlandingsplaatsen. Aan de Noordkant vanaf “het Shell station Maasboulevard” tot de “Van 
Brienenoordbrug”. 
 
Het projecteren in allerlei documenten en brochures van een rechtstreekse oversteek van de 
Esch naar de zuidkant wekt de indruk dat niet het totale zoekgebied wordt bekeken. 
In de cNRD wordt ook de breedte van het zoekgebied niet expliciet vermeld. 
 
De onderzoeken moeten uitgevoerd worden over het totale zoekgebied. 
 
Om de kwaliteit van de onderzoeksresultaten te verhogen zullen ook de invloeden van andere 
projecten bij de keuze van de aanlandingsplaats meegenomen moeten worden.  
 
Verbreden van de scope van zoekgebieden met de Van Brienenoordbrug zelf dan kunnen inno-
vatieve ideeën meer tot hun recht komen en kan een (dure) oeververbinding zelfs voorkomen 
worden. 
 
7.2. Nautiek 
 
Rond het hoofdstuk “Nautiek” (§ 6.2.3 van de cNRD) zijn alle vele serieuze rapporten 8,9 ver-
schenen en ingediend bij besturen op alle niveaus en het projectmanagement. 
De conclusie: Een brug met een aanlandingsplek De Esch is onmogelijk.  
 
In de eerder genoemde paragraaf van de cNRD wordt vermeld dat “er sprake kan zijn van (tij-
delijke) hinder voor de scheepvaart“; een eufemisme. 
 
Moet al het gedegen werk min of meer overgedaan worden of wordt rekening gehouden met 
het niet doorgaan van het project Feyenoord-City waar een nieuw stadion is gepland (met be-
veiligingsmuur die zorgt voor een smallere doorgang) ? 
 
 
8. Bouwstenen 
 
Met de huidige bouwstenen en voorgestelde aanpak is de kans aanwezig dat zowel de Noord- 
als Zuidkant zwaar worden belast met extra voertuigen.  

                                           
8 Marin_Nautisch onderzoek verplaatsen vaargeul Nieuwe Maas dec 2018 
9 BBV Onderzoeksvariant OvB Oost v2.0 20190507 
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Stellen we de mobiliteit van mensen centraal dan zijn ook andere opties denkbaar. Zeker als 
ook rekening en invulling geven wordt aan de sterke wens van de Gemeente Rotterdam om 
minder verkeer in de stad- en woongebieden te krijgen en de behoefte aan mobiliteit op een 
innovatieve manier in te vullen. 
 
De opdeling in de cNRD van de bouwstenen, met de mogelijke invullingen, werpt een aantal 
vragen op. Enerzijds wordt OV als invulling gebruikt en anderzijds als bouwsteen.  
Wordt aangenomen dat de betrokken organisaties (bv. RET, NS) een rol in de opdeling hebben 
gespeeld dan bestaat de mogelijkheid dat aanwezige beperkingen (bv. exploitatiebudgetten) 
het aantal onderzochte mogelijkheden verkleinen.  
 
De onderlinge samenhang van de bouwstenen wordt verder niet toegelicht.  
Genoemd zijn de bouwstenen: 
1. Oeververbinding (Brug of Tunnel) 
2. OV (stadsvervoer, trein, HOV-bus) 
3. A16 Van Brienenoordcorridor, 
4. Algeracorridor. 
 
Een onderzoek naar de onderlinge beïnvloeding van de modaliteiten is onduidelijk. 
Duidelijkheid vooraf over de procedure die gehanteerd gaat worden om de organisaties uit te 
kiezen voor de uitvoering van onderzoeken. 
 
8.1. Oeververbinding 
Na al het gedegen nautisch onderzoek kan naar onze mening kan de bouwsteen “Brug” met 
een aanlandingsplek De Esch vervallen. 
 
De mogelijke invulling OV wordt gemeld zonder fiets/voetpad.  
Verwezen wordt naar een motie “Enkel een metro” d.d. 11 april 2019. Hierin wordt het College 
van B&W o.a. verzocht om in kaart te brengen wat het effect van het realiseren van een me-
trolijn tussen Zuidplein en Kralingse Zoom op de verkeerstroom over de van Brienenoordbrug 
is en dit scenario uit te werken zonder de realisatie van een brug. Een fiets/voetpad wordt hier 
niet uitgesloten. 
De optie fiets/voetpad moet aangevuld worden bij de mogelijke invulling OV. 
 
Bij het realiseren van een oeververbinding tussen De Esch en Feijenoord kan men het idee 
hebben dat de verkeersdruk op de Van Brienenoordbrug wordt verminderd en dat verkeers-
knelpunten op de Veranda worden opgelost.  
Feitelijk zou ook een autoverbinding ruimer moeten worden bekeken dan alleen de bouwstenen 
voor de oeververbinding. Waar komt het verkeer op Noord en Zuid vandaan en waar gaat het 
heen en in hoeverre is dan de oeververbinding voor de verschillende modaliteiten een logische 
oplossing? 
 
8.2. OV  
Wordt als zelfstandige “bouwsteen” en “mogelijke invulling bouwsteen” vermeld.  
Om de bouwstenen “Treinstation Stadionpark” en “Verbinding Zuidplein-Rotterdam Centraal via 
de Maastunnel” als aparte entiteit te zien lijkt logisch, maar de “HOV verbinding Kralingse 
Zoom-Zuidplein” is meer een “mogelijke invulling bouwsteen”. 
 Voor “innovatieve concepten” wordt later in dit document een voorstel gedaan. 
De haalbaarheid van een HOV verbinding staat bij het verbinden van logische punten (Kraling-
se Zoom- Feijenoord City-OV- knoop Zuid-Zuidplein. Dit is niet noodzakelijkerwijs een “rechte 
lijn” door smalle wijken. Bij innovatie concepten wordt een alternatief aangegeven. 
 
 



    IMpact Oeververbinding        
 
 

©  IMpact Zienswijze februari 2020; KvK 24454123                                     Pagina 11 van 16
  
 

Verder is het niet meer van deze tijd om bussen met milieuonvriendelijke aandrijvingen Hoog-
waardig Openbaar Vervoer (HOV) te noemen. Als al bussen ingezet moeten worden dan alleen 
met milieuvriendelijke aandrijvingen. 
 
8.3. A16 Van Brienenoordcorridor 
In de pré-verkenning is er sprake van dat voor het wegverkeer vier NMCA knelpunten moeten 
worden opgelost, te weten: 
 
• het weefvak van A16/A20 ten zuiden van Terbregseplein (Weefvak Noord); 
• de hoofd- en parallelbaan van de brug; 
• het weefvak van aan de zuidkant van de brug en 
• de Algeracoridor. 
 
De laatste drie zijn terug te vinden in de Startbeslissing. Het eerste, het weefvak Noord, is 
geruisloos verdwenen.  
Om de problematiek A16-Van Brienenoordcorridor op te lossen dient in onze optiek het oplos-
sen van het NMCA-knelpunt weefvak van A16/A20 ten zuiden van het Terbregseplein (weefvak 
Noord) deel uit te maken van de scope en daarmee van de Startbeslissing.  
 
In de cNRD staat vermeld: “Het knelpunt op de A16 van Brienenoordcorridor wordt kleiner 
door de nieuwe oeververbinding”. 
Impliceert dit dat een oeververbinding met alleen OV (en fiets/voetpad) wordt uitgesloten ? 
 
Welke uitgangspunten worden gehanteerd voor de stelling dat “Het knelpunt op de A16 van 
Brienenoordcorridor wordt kleiner door de nieuwe oeververbinding” ? 
 
Ook gezien de verwachting dat dit knelpunt met de realisatie van de verlengde A16-A13 alleen 
maar groter zal worden. 
Het aanbod neemt immers alleen maar toe o.a. door het project Terbregseplein. 
In lijn met het beleid van de Gemeente Rotterdam willen wij graag voorkomen dat wordt  
geanticipeerd op een toename van het autoverkeer door de stad en de vermelde mogelijke 
invullingen van 2 * 2 rijstroken autoverkeer te schrappen. 
 
8.4. Bouwsteen Kralingse Plein-Abram van Rijckevorselweg 
De oplossingen voor de bereikbaarheidsknelpunten door het realiseren van de oeververbinding, 
het realiseren van OV verbindingen en het aanpassen van de Algeracoridor komen allen samen 
op het Kralingse Plein-Abram van Rijckevorselweg. Dit is het schakelpunt tussen alle bouwste-
nen. Zonder aanpassingen aan het Kralingse Plein en de Abram van Rijckevorselweg zal het 
realiseren van de bouwstenen geen effect op het oplossen van de problemen hebben. Aanpas-
sing van het Kralingse Plein en de Abram van Rijckevorselweg dient dan ook integraal deel uit 
te maken van de onderzoeken, ontwerpopgaven en in de MIRT-verkenning. In de cNRD wordt 
de aanpassing van het Kralingse Plein en de Abram van Rijckevorsel weg nergens expliciet be-
noemd. Het maakt ook geen expliciet onderdeel uit van de beoordelingen van het probleemop-
lossend vermogen in zeef 1 en 2. Dit is gezien het belang van dit punt onvoldoende.  
Door het opnemen van een separate bouwsteen aanpassen Kralingse Plein en Abram van Rijc-
kevorselweg met mogelijke varianten (bijv. ontvlechten verkeer rotonde door fly-over en/of 
ondertunneling, verdiepen van de Abram van Rijckevorselweg) wordt recht gedaan aan dit 
schakelpunt en maakt integraal deel uit van de uit te werken (ontwerp, milieu effectbeoorde-
ling, kostenraming) en te beoordelen kansrijke alternatieven.  
 
8.5. Innovatieve concepten 
In paragraf 3.6.2 Mobiliteitstransitie van de cNRD worden technologische en maatschappelijke 
ontwikkelingen aangehaald, evenals “slimme mobiliteitsdiensten”. Het vertalen van dergelijke 
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abstracte termen kan vele kanten opgaan. Zo wordt in paragraaf 5.1 van de cNRD “Bouwste-
nen en impactanalyses “innovatie”, “milieu” en “duurzaamheid” genoemd. 
 
Als mogelijke invulling van deze bouwsteen wordt, naast de conventionele vervoersmiddelen, 
ook innovatieve concepten genoemd met lightrail (geen: kabelbanen) en uitbreidingen van 
opstapplaatsen rond de ring van Rotterdam (zgn. MobiStar-of-Rotterdam). Eén van de inspira-
tiebronnen is autonoom bestuurde shuttle-oplossingen in Capelle aan den IJssel. Daarbij is 
meegenomen dat ook (klein)vracht vervoerd kan worden op goed geplande shuttle- 
verbindingen. De binnenstedelijke oplossingen richten zich op minimale autobewegingen. 
  
Met dit innovatieve concept (out-of-the-box denken) kan een aparte brug of tunnel zelfs ver-
meden worden. Oplossingen worden naar voren gebracht die binnen een paar jaar betrouw-
baar en operationeel kunnen zijn. 
 
Met een dergelijke aanpak kan Rotterdam niet alleen als vooruitstrevend worden betiteld maar 
kan het ook een iconische en duurzame milieustad worden. 
 
Verzocht wordt een bouwsteen Innovatieve concepten in te voeren met bv. de naam  
MobiStar-of-Rotterdam. 
 
Het is hier niet de bedoeling een uitwerking te geven van het innovatieve voorstel. 
Eerder is dit iets uitvoeriger beschreven in ons positionpaper 10. 
Een opvallend onderwerp in deze benadering is dat in plaats van de korte route via Feyenoord 
City een ruimere boog wordt gemaakt via station Lombardijen en wordt de brug aan de ‘infra-
bundel’ Van Brienenoordbrug gekoppeld. Door koppeling aan Van Brienenoordbrug is er geen 
extra hinder voor de scheepvaart en zullen de kosten veel lager liggen dan bij een nieuwe, 
zelfstandig gepositioneerde brug.  
Een korte duiding van een 1e opzet wordt hierna gegeven. 
 

                                           
10 Positionpaper def 31-01-2019 
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De aangegeven transferia (T) zijn niet alleen voor auto-HOV, maar ook voor fiets en bus.  
 
1. Doortrekking metro E-lijn met een transferium. Het transferium kan ook een rol 

vervullen voor bezoekers van Ahoy en eventueel ook de nieuwe Kuip. 
2. Aftakking metro C-lijn naar nieuwe eindhalte Hartelbrug om de overstap ook in het 

vizier te brengen van automobilisten, die van het transferium gebruik kunnen maken. 
3. Basisalternatief van Zuidplein naar Kralingse Zoom, met de volgende haltes: 

- Zuidplein (overstap metro E-lijn en D-lijn en diverse buslijnen) - scholen, Ikazia 
Ziekenhuis, winkelcentrum, Ahoy etc.; 

- Slinge (overstap tramlijn 25); 
- Station Lombardijen (overstap trein, diverse buslijnen) - scholen, Maasstad Ziekenhuis; 
- Groeninx van Zoelenlaan (overstap diverse buslijnen); 
- Dwarsdijk (overstap tramlijn 23 - Feyenoord City); 
- Maasoever Noord (overstap waterbus, verlengde Parkshuttle); 
- Erasmus Universiteit (overstap diverse buslijnen, eventueel een connectie met 

tramlijnen 7, 21 en 24; 
- Kralingse Zoom (overstap metro A/B/C-lijn, diverse buslijnen, Parkshuttle). 

4. Aansluitingskans voor vervangen van het aantal bussen vanuit Heinenoordtunnel door 
nieuwe OV-systeem. Ook korte doortrekking van tramlijn 25 naar een nieuw 
transferium bij aansluiting Barendrecht is mogelijk (naast IKEA). Rechtstreeks 
verbinding naar Zuidplein en verder naar centrum (overstappen op metro) of Kralingse 
Zoom (via Lombardijen). Interactie met groot onderhoud Heinenoordtunnel kan 
interessant zijn (als proef voor toekomstige oplossing). Transferium zal groot aantal 
buspassagiers trekken, 

5. Nieuwe verbinding naar Ridderkerk met twee transferia, bij A15 en A38 (Bolnes), die 
voor zowel de nieuwe Kuip als Ahoy interessant zijn. Diverse tussenliggende haltes met 
overstappen naar bus (Ridderkerk) en tram (Beverwaard). 
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6. Nieuwe verbinding van uit te breiden transferium bij A4 Vlaardingen Oost / metro 
Vijfsluizen naar Rotterdam Centraal via Marconiplein. Hoogwaardige ontsluiting van te 
ontwikkelen Merwe-Vierhavens-gebied. 

7. Nieuwe hoogwaardige verbinding tussen Rotterdam The Hague Airport en Rotterdam 
Centraal met combifunctie voor P+R naar Rotterdam centrum. Doortrekking naar Delft 
is interessante optie. 

 
 
9. Criteria en effectbeoordeling 
 
In de cNRD is sprake van een afweging, effectbeoordeling, in twee trappen, door middel van 
twee zgn. “zeven”. De 1e zeef beoordeelt de bouwstenen gaat vooral in op de mate waarin zij 
bijdragen aan het oplossen van vooral de mobiliteitsknelpunten. De 2e zeef heeft de effectbe-
oordeling tot doel. In onze optiek is de beschrijving van de beoordelingscriteria van beide ze-
ven onvoldoende concreet. Dit maakt effectbeoordeling arbitrair (kwantitatief, kwalitatief). Met 
de huidige beschrijving kunnen we werkelijk alle kanten op.  
Vooral voor zeef 1 knelt dit omdat op basis van deze beoordeling getrechterd wordt (niet kans-
rijke bouwstenen kunnen in het vervolg worden meegenomen en kansrijke bouwstenen kunnen 
buiten beschouwing kunnen blijven). 
 
Een heldere en precieze wijze invulling van de beoordelingscriteria is een noodzakelijke voor-
waarde voor een zorgvuldige afweging. 
 
Een paar voorbeelden: 

 Doelbereik: Niet gekwantificeerd in welke mate de knelpunten weg en OV moeten wor-
den opgelost (bijv. het verminderen van het knelpunt van Brienenoordcorridor het aan-
tal auto’s dat als gevolg van de ingreep niet langer gebruik maakt van de Van Brienen-
oordbrug (per etmaal en in de spits); om hoeveel auto’s gaat dat?, 

 Aspect kosten: Gaat het hierbij om de initiële investeringskosten, de exploitatiekosten, 
de life-cyclekosten ?, 

 Milieueffecten: Beschreven is: “Het alternatief moet in principe uitvoerbaar zijn binnen 
wet- en regelgeving”. Het alternatief moet uitvoerbaar zijn binnen wet- en regelgeving 
(denk aan PAS en PFAS), 

 Omgevingsaspecten: Belevingswaarde? Wat is dit en hoe ziet het er uit, dynamisch, 
rustig, kortom dit begrip is op allerlei manieren te interpreteren. 

 
 
10.  Milieu / behoud woon- en leefklimaat 
 
Tijdens de afgelopen periode is duidelijk geworden dat in het kader van de MER (milieu-
effectenrapportage) diverse onderzoeken worden gedaan. Om de effecten inzichtelijk te maken 
en compleet in beeld te brengen, komen hierin de verschillende onderzoeken samen: 
 
 Wettelijk vereiste onderzoeken als verkeer, luchtkwaliteit, flora en fauna en geluid; 
 Onderzoeken welke formeel niet bij de MER horen, maar wel ten behoeve van het be-

stemmingsplan worden gedaan als bv schaduwwerking en lichtwerking, 
 Extra onderzoeken als ruimtelijke kwaliteit en analyse gezondheid om het hele spectrum 

qua zaken die impact hebben op de belanghebbenden zoals bewoners en hun leefomge-
ving in beeld te hebben. 

 
Voor MIRT worden verschillende alternatieven onderzocht, zowel voor de oeververbinding zelf, 
eventuele aanlandingen en de vormgeving van de oever langs de Nieuwe Maas.  
Het traject van de MER zal participatief worden vormgeven. 
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Op eerdere momenten is aangegeven dat een nieuwe oeververbinding moet voldoen aan: 
 
 De eisen voor het behoud van de leefbaarheid (geen woningafbraak; doorsnijding van 

de wijk, geen toename van overlast door o.a. geluid, emissies, fijnstof etc.), 
 Geen verplaatsing van autobewegingen van de ring naar binnenstedelijke verbindingen, 
 Het behoud van De Esch als groene wijk en als groene corridor tussen zuid en noord, 
 Rekening met ruimte voor de ontwikkeling van de binnenvaart zonder dat dit ten koste 

gaat van De Esch als groene corridor. 
 
In het, eerder aangehaalde document Mobiliteitsaanpak, december 2019 valt ook te lezen: 
“Met verschonen zetten we in op minder CO2-uitstoot en geluidsoverlast door de schonere ver-
voersmiddelen” en “Rotterdammers hebben in een aantal wijken last van slechte luchtkwaliteit, 
geluidsoverlast en onveiligheid.” 
  
In de Startbeslissing 11 staat dat 5 doelen moeten worden bereikt, waarvan “het verbeteren 
van stedelijke leefkwaliteit” er één van is. In de wijken waar het nu niet slecht is mag het ook 
niet slechter worden. 
Dit vereist een nulmeting op dit moment zodat sprake is van een duidelijk uitgangspunt. 
 
Het Milieu is een overkoepelend onderwerp dat bij alle projecten de hoogste prioriteit verdient.  
De Milieu Effect Rapportage (MER) behoort in de periode voor zeef 1 meegenomen te worden 
en niet pas in zeef 2. 
 
Het is verre van voldoende als “er binnen de wettelijke normen” gebleven wordt. De vraag 
naar concrete criteria is eerder geformuleerd (§op pag.8). 
 
Indien het milieuaspect niet gelijk in zeef 1 wordt meegenomen kan het voorkomen dat de 
overblijvende opties na de 1e fase een overschrijding van de milieunormen laten zien, die dan 
maar geaccepteerd moeten worden ? 
 
Rond het hoofdstuk “Nautiek” (§ 6.2.3 van de cNRD) wordt ook gemeld dat “bij de nadere uit-
werking bekijken we of en welke aanvullende maatregelen nodig zijn”. Daarna wordt verder 
gegaan met “dat kan bijvoorbeeld het aanpassen van huidige oevers zijn”. In de tekening in de 
cNRD worden de NNN-gebieden getoond. 
Een aantasting van de NNN-gebieden (w.o. de Esch) moet bij voorbaat worden uitgesloten.  
  

                                           
11 Startbeslissing MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam 20 november 2019 
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Bijlage: introductie van indieners 
 
IMpact is een coalitie van samenwerkende bewonersorganisaties uit het selectiegebied BO 
MIRT Oost en Oost-Oost.  
Zij probeert de punten die invloed hebben op meer dan één wijk/regio en de onderlinge beïn-
vloeding van projecten op elkaar in kaart te brengen, alle betrokken bewonersorganisaties te 
informeren en te bewaken welke acties ondernomen kunnen worden. 
Op deze manier kan een integraal beeld worden opgebouwd van alle consequenties die alle 
projecten hebben op de leefomgeving die op een aanvaardbaar en hoogwaardig niveau ge-
bracht moet worden of moet worden gehouden. 
 
In het totaal een gebied van ca. 200.000 bewoners. 
 
De coalitie is op dit moment samengesteld uit: 
1  Bewonersplatform DWL-De Esch  Rotterdam (De Esch)  
2  Bewonersvereniging Algemeen Nut Kralingseveer Rotterdam (Kralingseveer)  
3  Bewonersvereniging Algracorridor Krimpen aan den IJssel  
4  Bewonersvereniging Kralingen-Oost (BKO) Rotterdam (Kralingen)  
5  Economisch Netwerk Capelle aan den IJssel  
6  Struisenburg Rotterdam  
7  Vereniging Bewoners Hoge Filterweg Rotterdam (De Esch)  
8  De WOP’s (wijkoverlegplatformen) in Capelle aan den IJssel  
9  Krimpen aan den IJssel 
 
Met Bewoners Belangen De Veranda (BBV) hebben wij een goed contact en stellen elkaar op 
de hoogte van de ontwikkelingen. 
De situatie in de omgeving van de BBV, met geheel andere grootschalige projecten, is verschil-
lend met die van de IMpact leden. De grootste overeenkomst vormt de oeververbinding. 
 
Tenslotte wordt ook regelmatig met Krimpenerwaard gecommuniceerd en informatie uitgewis-
seld. De gevolgen van aanpassingen op de Algeracorridor en bijbehorende verbindingswegen 
spelen een belangrijke rol. 
 


