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1 Doel rapportage 

Het voorliggende achtergrondrapport betreft het onderzoek duurzaamheid en 

klimaat ten behoeve van de effectbeoordeling van de MIRT-verkenning 

Oeververbindingen regio Rotterdam, deelstudie oeververbinding & OV, Zeef 2. Deze 

rapportage beschouwt voor het aspect duurzaamheid en klimaat de optredende 

effecten, toetst deze (indien van toepassing) aan vigerende wet- en regelgeving en 

geeft aan in hoeverre mitigerende en/of compenserende maatregelen nodig en 

mogelijk zijn. Dit gaat om de effecten op klimaatpreventie, klimaatadaptatie, 

flankerende mobiliteitsbeïnvloeding en aanpasbaarheid. In paragraaf 3.1 is het 

beoordelingskader van deze separate criteria weergegeven. Andere duurzame 

effecten zoals luchtkwaliteit, bereikbaarheid en ecologische waarde zijn in andere 

effectnotities opgenomen. 
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2 Beleidskader en wet- en regelgeving

2.1 Beleid 
Dit hoofdstuk beschrijft het relevante beleid voor de thema’s Klimaat en 

duurzaamheid, onderverdeeld in Rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk 

beleid. In de daaropvolgende paragrafen is het studiegebied en toetsingskader 

beschreven. Deze zijn toegespitst op de thema’s zoals in het beoordelingskader naar 

voren gebracht; klimaatpreventie (materiaalgebruik), klimaatadaptatie en duurzame 

mobiliteit. Andere thema’s omtrent duurzaamheid hebben een minder grote impact 

op de verschillende alternatieven in deze fase, waardoor deze in een later stadium 

worden omschreven. 

2.2 Rijksbeleid 
De doelstellingen van het Rijk op het gebied van Duurzaamheid zijn in twee lijnen uit 

te splitsen: een lijn op het tegengaan van klimaatverandering (focus op CO2-

emissie) en een lijn gericht op het hergebruiken van grondstoffen. Om 

klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse overheid 49% minder uitstoot 

van broeikasgassen in 2030 en 95% minder in 2050 dan in 1990.  

2.2.1. Klimaatpreventie en materiaalgebruik 

Doelstelling van het Rijk is om in 2050 een circulaire economie te hebben. Een 

economie waarin zoveel mogelijk duurzame hernieuwbare grondstoffen worden 

gebruikt, producten en grondstoffen worden hergebruikt en waarin afval niet bestaat. 

In 2030 dient het primaire grondstoffengebruik te worden gereduceerd met 50%.1   

2.2.2. Klimaatadaptatie 

Op het gebied van klimaatadaptatie is onder regie van het Rijk in 2016 de Nationale 

Adaptatie Strategie (NAS) ontwikkeld. In vervolg hierop is eind 2018 een 

Bestuursakkoord getekend. Dit Bestuursakkoord heeft zeven ambities voor een 

klimaatbestendig en waterrobuust Nederland, waaronder het in beeld brengen van 

kwetsbaarheden, het opstellen van regionale uitvoeringsagenda’s en het benutten 

 
1 bijlage-1-nederland-circulair-in-2050.pdf (overheid.nl) 

van meekoppelkansen. Onderdeel van het akkoord is dat gemeenten, 

waterschappen en provincies uiterlijk in 2020 hun opgave voor ruimtelijke adaptatie 

in beeld hebben gebracht met behulp van zogenaamde stresstesten. Op basis 

daarvan moeten regionale uitvoeringagenda’s worden opgesteld waarin 

maatregelen moeten worden geconcretiseerd.  

2.2.3. Mobiliteit 

Op het gebied van mobiliteit wordt gestuurd op het ‘schoon’ zijn van toekomstige 

mobiliteitssystemen. Dit betekent enerzijds het borgen van een omslag naar van 

auto’s op brandstof, naar auto’s op emissievrije energiedragers. Daarnaast wordt 

ook het nemen van het OV, de fiets of het gebruik van deelmobiliteit aantrekkelijker 

gemaakt.  

Het Rijk heeft als doel om voor 2030 1Mton CO2-winst te hebben uit zakelijk woon-

werkverkeer.2 Vanaf 2050 mag hier helemaal geen CO2 meer worden uitgestoten. 

Dit betekent dat werkgevers in de toekomst gedwongen worden voor duurzame 

alternatieven te gaan, zoals elektrisch vervoer of het OV.  

2.3 Provinciaal beleid 

2.3.1. Klimaatpreventie en materiaalgebruik 

De strategie op het gebied van circulaire economie is vastgelegd in CIRCULAIR 

ZUID-HOLLAND Samen versnellen. Hierin wordt ingezet op 5 actielijnen:  

- aanjagen van netwerken en ketensamenwerking, 

- kennis en innovatie ontwikkelen en delen, 

- actualiseren van beleid en regelgeving, 

- inrichting fysieke leefomgeving en  

- inkoop en aanbesteding.  

2 Nieuwe wet- en regelgeving: snel op de hoogte! | Wet- en regelgeving | Werken aan Duurzame 

Mobiliteit (rijksoverheid.nl) 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-a6ce8220-07e8-4b64-9f3d-e69bb4ed2f9c/1/pdf/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050.pdf
https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/werkenaanduurzamemobiliteit/2022/09/nieuwe-regelgeving
https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/werkenaanduurzamemobiliteit/2022/09/nieuwe-regelgeving
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2.3.2. Klimaatadaptatie 

Voor het onderwerp klimaatadaptatie heeft de provincie, net als het Rijk, via het IPO 

het Bestuursakkoord ondertekend. De doelstellingen zijn door de provincie verder 

uitgewerkt in het document Weerkrachtig Zuid-Holland, Voorbereid op 

weersextremen en bodemdaling. Hierin zijn voor het aspect Infrastructuur een aantal 

doelstellingen opgenomen, zoals het incorporeren van innovaties op het gebied van 

klimaatadaptatie in proeftuinen en het opnemen van aandachtspunten uit 

klimaatstresstesten in nieuwe projecten. In samenwerking met Deltares wordt 

gewerkt aan een programma van functionele eisen voor klimaatbestendige 

infrastructuur. De provincie monitort de voortgang via KPI’s als het percentage 

kilometers dat in stresstesten begaanbaar is onder extreme weersomstandigheden. 

2.3.3. Mobiliteit 

Op het gebied van mobiliteit heeft de provincie een aantal hoofddoelen, hierbij is 

‘slimmer reizen’ het doel.3 Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de bestaande 

infrastructuur, het verhogen van de kwaliteit en het beter aansluiten van het OV-

aanbod bij de vraag. De doelstellingen van het Rijk zijn hierbij overgenomen. 

2.4 Gemeentelijk beleid 
In het Duurzaamheidskompas van de gemeente Rotterdam zijn de verschillende 

duurzame ambities en bijbehorende aanpak betreffende energietransitie, circulariteit 

en klimaatbestendigheid weergegeven.  

2.4.1. Klimaatpreventie 

Op het gebied van CO2-uitstoot en circulariteit heeft Rotterdam de doelstellingen 

gelijk aan de landelijke doelstellingen, 49% daling in 2030 ten opzichte van 1990 en 

in 2050 is Rotterdam CO2-neutraal en volledig circulair.  

2.4.2. Klimaatadaptatie 

Daarnaast wil de gemeente Rotterdam in 2025 een 100% klimaatadaptief 

Rotterdam. Dit is een zware doelstelling welke van groot belang is in dit project. Voor 

de korte termijn betekent dit dat het percentage panden dat geen verhoogde kans 

 
3 hoeverleidenwereizigersomslimmertereizen.pdf (zuid-holland.nl) 
4 https://www.duurzaamgww.nl/de-aanpak/  

op wateroverlast heeft bij hevige regenbuien stijft van 88% naar 90%, en er in dit jaar 

20 hectare groen bij is gekomen ten opzichte van 2018. Als laatste heeft de 

gemeente het Schone Lucht Akkoord getekend. Een concrete (nog niet behaalde) 

doelstelling hiervoor is het in 2025 “goed op weg zijn” om de WHO-advieswaarden 

te bereiken.  

2.4.3. Mobiliteit 

De Rotterdamse MobiliteitsAanpak bestaat uit 3 V’s:  

- Volumebeheersing (voorkomen van onnodige kilometers) 

- Veranderen (van gebruik van vervoersmiddelen, modal shift) 

- Verschonen (van alle vervoersmiddelen) 

Voor kort en middellang vervoer (tot 15 km) wordt gezocht naar alternatieven voor 

de auto, welke de gemeente aan wil bieden door vervoerders te verplaatsen naar de 

fiets (d.m.v. fietsroutes) en het OV. Dit betekent dat voor de nieuwe oeververbinding. 

Een fietsroute als onderdeel van de oeververbinding sluit hier daarom op aan. 

2.5 Aanpak Duurzaam GWW 
Zowel het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam als Movares zelf 

werken volgens de Aanpak Duurzaam GWW 2.0. De aanpak heeft instrumenten 

waarbij kansen en ambities vertaald kunnen worden naar concrete 

duurzaamheidsmaatregelen die in verschillende projectfases worden gebruikt.4,5 

Een van de handvatten en hulpmiddelen is het Ambitieweb waarmee duurzaamheid 

concreet kan worden gemaakt. Het Ambitieweb is een visuele weergave van de 

duurzaamheidthema’s die in de Aanpak Duurzaam GWW gehanteerd worden. Een 

goed ingevuld Ambitieweb geeft een duidelijke prioritering aan van thema’s met een 

hoog ambitieniveau en thema’s met een laag ambitieniveau. Het helpt daarmee om 

in het project de aandacht en energie te richten op de onderwerpen die het meest 

van belang zijn, zowel bij de opdrachtgever als bij de opdrachtnemers. In overleg 

met de opdrachtgevers is ervoor gekozen om in deze fase nog geen 

Ambitiewebsessie te organiseren, maar dit Planuitwerkingsfase te doen, zodat 

ambities meer concreet zijn vast te leggen bij de verdere uitwerking van het 

Voorkeursalternatief. Deze effectennotitie is hierbij als uitgangspunt te gebruiken. 

5 https://www.duurzaamgww.nl/wp-content/uploads/2018/06/Aanpak-Duurzaam-GWW-

schema.pdf  

https://kennis.zuid-holland.nl/wp-content/uploads/2022/06/hoeverleidenwereizigersomslimmertereizen.pdf
https://www.duurzaamgww.nl/de-aanpak/
https://www.duurzaamgww.nl/wp-content/uploads/2018/06/Aanpak-Duurzaam-GWW-schema.pdf
https://www.duurzaamgww.nl/wp-content/uploads/2018/06/Aanpak-Duurzaam-GWW-schema.pdf
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3 Onderzoeksmethodiek en scoremethodiek

3.1 Onderzoeksmethodiek 
Zes verschillende alternatieven zijn vergeleken aan de hand van vier criteria: 

klimaatpreventie, klimaatadaptatie, flankerende mobiliteitsbeïnvloeding en aanpas-

baarheid. Deze zijn op de volgende manieren kwantitatief of kwalitatief beoordeeld. 

 

Tabel 1: Beoordelingskader 

Criterium Parameter  Methode  

Klimaatpreventie Milieu-impact van 

verschillende materialisaties 

Vergelijking in Milieu Kosten 

Indicator (MKI) met behulp 

van DuboCalc  

Klimaatadaptatie Orde van grootte van de 

risico’s en kansen van de 

ontwerpen op gebied van 

hittestress en wateroverlast. 

 

Globale studie a.d.h.v. de 

Klimaateffectenatlas 

Flankerende 

mobiliteitsbeïnvloeding 

CO2 uitstoot reisbewegingen 

(km) van voet, fiets, bus, 

metro, tram, trein. 

 

Kwantitatief a.d.h.v. 

Verkeersmodel MRDH en 

kentallen (CO2-

emissiefactoren)  

Aanpasbaarheid Geschiktheid ontwerp voor 

andere functies 

Kwalitatief, expert judgement 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Scoringsmethodiek 
In Tabel 2 is de scoringsmethodiek ten behoeve van de effectrapportage 

weergegeven.  

Tabel 2: Scoringsmethodiek t.b.v. effectrapportage 

Score  Verklaring 

++ Zeer positieve effecten  

+ Positieve effecten 

0 Geen of geringe effecten 

- Negatieve effecten 

- - Zeer negatieve effecten  
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4 Bestaande situatie en autonome ontwikkelingen

4.1 Inleiding 
De milieueffecten zijn beschreven ten opzichte van de referentiesituatie in 2040. Dit 

is de situatie die ontstaat zonder dat de maatregelen van de MIRT-verkenning 

worden gerealiseerd, maar met nieuwe activiteiten of ontwikkelingen die autonoom 

zullen optreden. Projecten in de omgeving die al definitief zijn vastgesteld of 

binnenkort definitief worden vastgesteld en waarvan de realisatie conform de 

vigerende planning voor 2040 is voorzien, maken onderdeel uit van de autonome 

ontwikkeling en dus de referentiesituatie voor het bepalen van de effecten van de 

MIRT-verkenning. Hierna zijn de bestaande situatie en de autonome ontwikkelingen 

benoemd. Deze vormen tezamen de referentiesituatie.   

 

4.2 Bestaande situatie (2022) 

4.2.1. Klimaatpreventie 

Het thema klimaatpreventie (materiaalgebruik) heeft in de bestaande situatie geen 

uitstoot. De huidige infrastructuur is al aanwezig en hoeft dus niet te worden 

gebouwd.  

4.2.2. Klimaatadaptatie 

Ten aanzien van klimaatadaptatie geldt dat in de huidige situatie hoofdzakelijk 

rondom Zuidplein en Feyenoord een hoge hittestress geldt, vooral in gebieden 

zonder groen en waterlichamen. De regio’s tussen Kralingen en de Oeververbinding 

rondom De Esch hebben minder last van hittestress. Daarnaast is de huidige kans 

op wateroverlast bij een 1x per 100 jaar bui hoog rond het gebied van de A. van 

Rijckevorselweg, Rosestraat, het Stadion, en het Zuidplein. Daarnaast hebben alle 

(in de huidige situatie) verdiepte wegen een hogere kans op wateroverlast (>30cm). 

 

 

4.2.3. Flankerende mobiliteitsbeïnvloeding 

Ten aanzien van de CO2- emissie geldt dat in de huidige situatie in het grootste deel 

van het projectgebied geen infrastructuur aanwezig is. Hier is dus in de huidige 

situatie geen sprake van CO2- emissies van wegverkeer. In het noordelijke deel is 

al wel sprake van weginfrastructuur, en dus van CO2-emissie. De afwikkeling van 

het huidige verkeer vindt plaats via andere wegen.  

 

4.3 Autonome ontwikkelingen (2040)  
De milieugevolgen van de alternatieven zijn in dit onderzoek vergeleken met de 

referentiesituatie. Dit betekent dat de effecten van de maatregelen worden 

vergeleken met de toestand van het gebied in 2040 wanneer het project niet wordt 

gerealiseerd. Het betreft dus de huidige situatie aangevuld met ‘autonome 

ontwikkelingen’. Autonome ontwikkelingen zijn op zichzelf staande ontwikkelingen 

die gaan plaatsvinden. 

4.3.1. Klimaatpreventie 

Er is rekening gehouden met regulier onderhoud van de bestaande infrastructuur. 

Voor het gebruik en hergebruik van grondstoffen zullen in de referentiesituatie geen 

wijzigingen optreden ten opzichte van de huidige situatie (regulier onderhoud). 

4.3.2. Klimaatadaptatie 

Voor risico’s en mogelijkheden ten aanzien van klimaatadaptatie geldt dat de risico’s 

sterk afhankelijk zijn van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van het lokale 

(Nederlandse) klimaat. In de huidige stresstesten is al rekening gehouden met 

extreme scenario’s, bij een groter dan verwachte klimaatverandering kunnen 

dergelijke extreme scenario’s verergeren of vaker voorkomen. Voor de 

Referentiesituatie is in dit onderzoek uitgegaan van geen toename op dit gebied. 
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4.3.3. Flankerende mobiliteitsbeïnvloeding 

Voor de emissie van CO2 geldt dat er een autonome toename wordt verwacht van 

het autoverkeer ten opzichte van de huidige situatie. Deze toename zal naar 

verwachting echter ruimschoots worden gecompenseerd door toenemende 

efficiëntie van verbrandingsmotoren en de introductie van elektrische en 

waterstofauto’s. In het referentiemodel is de groei van alle soorten verkeer 

meegenomen in de berekening.  

 

4.4 Alternatieven 
De effectnotitie is gebaseerd op de ontwerpen van de zes alternatieven binnen de 

MIRT-verkenning (zie Figuur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figuur 1: de zes alternatieven uit de MIRT verkenning 
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5 Onderzoeksresultaten en mitigerende maatregelen

5.1 Klimaatpreventie 
De milieu-impact ten gevolge van de materialisaties zijn op kwantitatief vergeleken. 

Dit door middel van een globale DuboCalc berekening op basis van de MilieuKosten 

Indicator (MKI). In Figuur 2 zijn de milieukosten per miljoen euro weergegeven voor 

elk alternatief. Hierin is een duidelijk verschil waarneembaar in de milieu-impact 

tussen de alternatieven met een brug als oeververbinding (alternatief 1 t/m 3) en de 

alternatieven met een tunnel (alternatief 4 t/m 6). De uitgangspunten hierbij zijn van 

belang. Voor de alternatieven 1 t/m 3 is in de berekening een brug met repeterende 

overspanning van 80 meter gebruikt. De overspanning tussen steunpunten bij de 

brug is in het ontwerp groter, waardoor de milieu-impact significant stijgt, en dichter 

bij de tunnel alternatieven komt te liggen. 

 

Figuur 2: Resultaten MKI (euro's) van de zes alternatieven 

 

Mitigerende maatregelen 

De grootste kans op het gebied van klimaatpreventie ligt er om zo min mogelijk 

ondergronds te bouwen, daar de milieu-impact van tunnels significant hoger is dan 

infrastructuur op maaiveld of +1 niveau. Wanneer er wordt gekozen voor een brug 

als oeververbinding biedt het kansen om meerdere kleine overspanningen toe te 

passen in plaats van een grote overspanning.  

 

Qua materialisatie biedt het verschillende kansen om de milieu-impact te verlagen. 

Zo kan er gebruik worden gemaakt van lage temperatuursasfalt of 

geopolymeerbeton in de kunstwerken. Als laatste liggen er grote kansen op het 

gebied van hergebruikte materialen. In de contracteringsfase kan daarnaast worden 

ingezet op een emissieloze bouwplaats, om (onder andere) de uitstoot van stikstof 

en fijnstof te minimaliseren. Dit kan worden meegenomen als BPKV-

gunningscriterium of eis.  

 

5.2 Klimaatadaptatie 
Risico’s 

Het risico van toenemende hittestress t.o.v. de referentiesituatie is beperkt, omdat 

er op de meeste delen van het traject al verhard oppervlak aanwezig is, Echter, 

indien bomen moeten worden verwijderd, kan dit de hittestress juist verhogen. Met 

name bij OV op maaiveldniveau moet met de verwachte wateroverlast rekening 

worden gehouden, met name rond het gebied van de A. van Rijckevorselweg, 

Rosestraat, het Stadion, en Zuidplein. 

 

Kansen  

De aanleg van een nieuw ov-traject biedt in ieder geval kansen om hittestress en 

wateroverlast te verminderen. In welke mate dat gebeurt, is sterk afhankelijk van de 

manier hoe het traject geïmplementeerd wordt. Als een traject ondergronds wordt 

aangelegd (metro), zijn er grotere kansen om hittestress en wateroverlast te 

verminderen t.o.v. de referentiesituatie, zo lang als er in het bovengrondse deel meer 

groen wordt aangelegd en verharde oppervlakte wordt verminderd. Zo kan 

regenwater efficiënter worden weggewerkt. Ook als een ov-traject op hoger niveau 

wordt aangelegd kan dat hittestress en wateroverlast verminderen, wanneer groen 

wordt aangelegd. De schaduw onder het traject kan tot minder hittestress leiden. 
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Voor trajecten op maaiveldniveau kan ook additioneel groen worden aangelegd, 

maar de mogelijkheden hier zijn beperkter.  

 

  

Figuur 3: Toekomstige hittestress en knelpunten wateroverlast 

  

Mitigerende maatregelen 

Zowel het Rijk, als ook de Provincie Zuid-Holland hebben in een Bestuursakkoord 

klimaatadaptatie doelen vastgelegd. Rotterdam wil 2025 100% klimaatadaptief zijn. 

Om een bijdrage tot deze maatregelen te leveren kunnen er een aantal mitigerende 

maatregelen worden geïmplementeerd om hittestress en wateroverlast te 

verminderen. Deze maatregelen kunnen worden gerealiseerd, door als 

contracteisen voor te schrijven:  

 aanleg van groen in de bermen of directe omgeving 

 meer watercompensatie toepassen naast het traject, tussen de spoor, of 

onder het traject.  

 aanleg van wandelpaden en groen in de schaduw onder een verhoogd 

traject kan tot minder hittestress bijdragen. 

 toepassen van permeabel asfalt, waarin water kan worden opgeslagen en 

afgevoerd naar de ondergrond. Hiervoor blijft het wegdek droog en wordt 

extra bergingscapaciteit gerealiseerd. 

 

 

Tabel 3: Scorekaart klimaatadaptatie 

Alternatief Score Kansen om hittestress en wateroverlast te 

verminderen 

Alternatief 1 0 Grotendeels OV op maaiveldniveau: weinig kansen  

Alternatief 2 + Mogelijkheden door aanleg van groen en schaduw 

onder het traject (noordzijde) en boven het verdiepte 

traject (zuidzijde) 

Alternatief 3 0 Mogelijkheden door aanleg van groen en schaduw 

onder het traject (noordzijde), maar OV op 

maaiveldniveau in zuidzijde: weinig kansen. 

Alternatief 4 0 Door TBM-techniek wordt bovenliggende grond 

hoogstwaarschijnlijk niet aangepast.  

Alternatief 5 + Kansen als boven het traject groen wordt aangelegd. 

Alternatief 6 + Mogelijkheden door aanleg van groen en schaduw 

onder het traject 

 

Voor trajecten op maaiveldniveau zijn er maar beperkt kansen om hittestress en 

wateroverlast te verminderen. Het bouwen van een nieuw ov-traject biedt dan nog 

steeds de kans bijvoorbeeld permeabel asfalt en meer groen aan te leggen.  Voor 

trajecten op hoger niveau of onder de grond zijn er meer kansen door het 

verminderen van verharde oppervlakte en additioneel groen aanleggen.  
  



 

  

 

12 MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam/ 6-10 Effectnotitie duurzaamheid en klimaat  / Proj.nr. MN002447 / Definitief/ 22 juli 2022 MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam/ 6-10 Effectnotitie duurzaamheid en klimaat  / Proj.nr. MN002447 / Definitief/ 29 juli 2022 

 

12 

5.3 Flankerende mobiliteitsbeïnvloeding 
Voor het thema Klimaat, aspect CO2-emissie van voertuigen, is op basis van de 

verkeersgegevens van de ochtend- en avondspits een berekening gemaakt van de 

CO2- emissie van voertuigen. Voor personenauto’s is de CO2-emissiefactor per 

reizigerskilometer genomen voor een auto met type onbekend en brandstof 

onbekend, bij vrachtauto’s is uitgegaan van een gemiddelde vrachtwagen met 15 

ton belading. Dit leidt tot de emissies zoals weergegeven in Tabel 4 (per etmaal). 

Om de tabel overzichtelijk te houden, is enkel het verschil in reizigerskilometers en 

CO2-uitstoot ten opzichte van de referentiesituatie weergegeven. De verschillende 

alternatieven leiden tot een reductie rond de 7 ton CO2 per etmaal, uitgaande van 

emissiecijfers uit 2022 (waarin effect van elektrificatie en efficiëntere 

verbrandingsmotoren niet is meegenomen). De laagste reductie in CO2 van 5,3 ton 

per etmaal is in alternatief 3 gevonden, daar de hoogste reductie van 8,4 ton in 

alternatief 5 wordt gevonden. In Tabel 5 zijn de scores van de alternatieven op dit 

gebied verwerkt.  

Tabel 4: Voertuigkilometers en CO2-emissies op basis van emissiegegevens 2022. 6  

Indicator   Referentie 
Alternatief 

1 
Alternatief 

2 / 6 
Alternatief 

3 
Alternatief 

4 
Alternatief 

5 

Voertuigkilometers 
etmaal personenauto 

km's referentie en verschil 
t.o.v. referentie 35.698.312 -29.666 -35.365 -24.428 -37.370 -42.402 

CO2-uitstoot [ton] 7.282 -6,1 -7,2 -5,0 -7,6 -8,6 

Voertuigkilometers 
etmaal vracht 

km's referentie en verschil 
t.o.v. referentie 4.845.574 -58 -58 -152 24 -47 

CO2-uitstoot [ton] 18.607 -0,2 -0,2 -0,6 0,1 -0,2 

Fietskilometers etmaal 

km's referentie en verschil 
t.o.v. referentie 7.998.513 3.608 15.454 -1.498 6.445 -1.495 

CO2-uitstoot [ton] 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reizigerskilometers 
trein etmaal 

km's referentie en verschil 
t.o.v. referentie 7.191.747 3.238 685 10.937 -27.117 -21.655 

CO2-uitstoot [ton] 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reizigerskilometers 
metro etmaal 

km's referentie en verschil 
t.o.v. referentie 3.110.174 -55.506 -59.280 -55.982 44.680 35.999 

CO2-uitstoot [ton] 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reizigerskilometers 
tram etmaal 

km's referentie en verschil 
t.o.v. referentie 2.042.854 57.538 51.102 51.167 -13.092 -12.416 

CO2-uitstoot [ton] 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reizigerskilometers 
bus etmaal 

km's referentie en verschil 
t.o.v. referentie 1.757.530 -2.985 1.133 2.263 -884 4.247 

CO2-uitstoot [ton] 181 -0,3 0,1 0,2 -0,1 0,4 

 

Totaal CO2-uitstoot en 
verschil t.o.v. referentie 26.070 -6,6 -7,3 -5,3 -7,6 -8,4 

 
6 Bron Emissiegegevens per voertuigkilometer: Lijst emissiefactoren | CO2 emissiefactoren. 

Hierin zijn Kg CO2-eq/eenheid Well to Wheel per voertuigtype gebruikt. 

 

Tabel 5: Scorekaart flankerende mobiliteitsbeïnvloeding 

Alternatief Score CO2-reductie per etmaal [ton] 

Alternatief 1 + 6,6   

Alternatief 2 ++ 7,3 

Alternatief 3 + 5,3 

Alternatief 4 ++ 7,6 

Alternatief 5 ++ 8,4 

Alternatief 6 ++ 7,3 

 

  

https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/
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5.4 Aanpasbaarheid 
De huidige plannen en oeververbinding worden ontworpen voor een levensduur van 

100 jaar. De behoeften van de omgeving kunnen echter de komende 100 jaar 

drastisch veranderen, door klimaatverandering of andere (culturele) verschuivingen.  

Niet alle alternatieven zijn even goed aanpasbaar om in de toekomst voor een 

andere functie te gebruiken, en daardoor een langere levensduur te hebben.  

 

De alternatieven waarbij de voornaamste wijze van transport ondergronds 

plaatsvindt zijn het minst aanpasbaar voor wijzigende functies. Dit betreft de 

alternatieven 4 en 5, waar het grootste gedeelte van het tracé ondergrondse metro 

betreft. Metrotunnels en stations zijn over het algemeen minimaal voor andere 

functies te gebruiken. Hierbij moet worden vermeld dat de ondergrondse metro een 

milieuvriendelijke manier van vervoer is, waarbij wanneer de tunnel eenmaal is 

gelegd minimale milieu-impact of overlast wordt gemaakt. 

 

Daarna zijn de alternatieven waarbij gebruik wordt gemaakt van een gedeeltelijk 

verlaagd of verhoogd tracé het minst aanpasbaar. Deze alternatieven, 2,3 en 6 

maken gebruik van een trambaan op +1 ofwel -1 niveau. Deze viaducten zijn 

aanpasbaar voor andersoortig verkeer. 

 

De hoogste aanpasbaarheid ligt bij alternatief 1, waarbij het overgrote gedeelte van 

het tracé op maaiveldniveau ligt. Hier zijn wijzigingen ter vervanging van functie 

minder ingrijpend. Wanneer hier in de toekomst woningen, park of een autoweg moet 

komen is dit relatief eenvoudig te realiseren.  

Tabel 6: Scorekaart aanpasbaarheid 

Alternatief Score 

Alternatief 1 ++ 

Alternatief 2 0 

Alternatief 3 0 

Alternatief 4 - 

Alternatief 5 - 

Alternatief 6 0 
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6 Beoordeling en maatregelen

6.1 Conclusie toets wettelijk kader/ beleidskader 
Op het gebied van CO2-uitstoot volgt Rotterdam het landelijk beleid om in 2030 een 

reductie te hebben van 55% ten opzichte van 1990. Er zijn in het beleid geen 

specifieke maatregelen voor infrastructuur gemaakt. Hier kan daarom niet mee 

worden vergeleken.  

 

Ten aanzien van klimaatadaptatie geldt dat er geen wettelijke verplichting is om 

mitigerende maatregelen te nemen. Wel heeft de gemeente Rotterdam het doel om 

in 2025 100% klimaatadaptief te zijn. Dit streven betekent voor dit project dat zoveel 

mogelijk klimaatadaptieve maatregelen dienen te worden geïmplementeerd. De 

infrastructuur komt grotendeels te liggen op plaatsen waar al infrastructuur ligt. Het 

aanpassen en vernieuwen hiervan brengt vele meekoppelkansen met zich mee. 

Deze zijn meegenomen in paragraaf 5.2. 

 

Maatregelen op het gebied van mobiliteit zijn grotendeels onafhankelijk van de 

infrastructuur (meer gericht op delen van mobiliteit, andere vormen van mobiliteit en 

emissieloos rijden). Om de doelstellingen uit de Klimaatwet te halen is het wel 

verstandig om al in dit project maatregelen te nemen om de CO2-emissie van 

voertuigen te beperken.  

 

6.2 Beoordeling 
In Tabel 7 is een scorekaart weergegeven waarin de scores van de vier effecten 

zoals bepaald in deze studie zijn grofweg zijn weergegeven. Hierin valt op dat 

alternatieven 1 en 3 over het algemeen minder extreem scoren dan de overige 

alternatieven. Op het gebied van klimaatpreventie scoren deze alternatieven minder 

negatief, ze hebben dus relatief duurzaam materiaalgebruik. Echter, scoren ze op 

het gebied van klimaatadaptatie en mobiliteit beiden laag. Er liggen bij deze 

alternatieven minder kansen voor een klimaatadaptief ontwerp en er verandert 

relatief weinig in de vervoersbewegingen. 

 

 

Alternatief 4 en 5 scoren het slechtst op het gebied van klimaatpreventie. Deze 

alternatieven met ondergrondse metroverbinding zijn volledig voorzien van tunnels, 

wat zeer hoge milieukosten met zich meebrengt. Omdat de ruimte erboven vrij is 

brengt dit wel meekoppelkansen op het gebied van klimaatadaptatie met zich mee. 

Daarnaast hebben deze alternatieven, samen met alternatief 2 en 6 de hoogste 

impact op het gebied van mobiliteitsbeïnvloeding. Op het gebied van 

aanpasbaarheid springt vooral alternatief 1 eruit. De alternatieven met 

ondertunneling zijn het minst aanpasbaar. Echter zijn dit ook de alternatieven waarbij 

toekomstige aanpassingen hoogstwaarschijnlijk minder van toepassing zijn, doordat 

de ondergrondse metrolijnen de publieke ruimte het minst beïnvloeden, en daardoor 

een aanvankelijk hogere ruimtelijke kwaliteit bieden. 

Tabel 7: Scorekaart alternatieven 

Alternatief Klimaat-

preventie 

[MKI] 

Klimaat-

adaptatie 

Mobiliteit 

[CO2] 

Aanpas-

baarheid 

Alternatief 1 0 0 + ++ 

Alternatief 2 - + ++ 0 

Alternatief 3 0 0 + 0 

Alternatief 4 -- 0 ++ - 

Alternatief 5 -- + ++ - 

Alternatief 6 - + ++ 0 
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7 Conclusie 

De verschillende alternatieven kunnen op het gebied van impact op het milieu 

grofweg worden ingedeeld in drie hoofdcategorieën: 

 

Het alternatief met brug en tracé zoveel mogelijk op maaiveldniveau heeft de laagste 

milieu-impact als het aankomt op materiaalgebruik, maar biedt ook de meeste 

voordelen op het gebied van klimaatadaptatie en mobiliteitsbeïnvloeding. 

 

De alternatieven met brug en verhoogd of verlaagd tracé hebben een hogere milieu-

impact op het gebied van materiaalgebruik. Deze hebben echter ook meer 

meekoppelkansen op het gebied van klimaatadaptatie en een grotere positieve 

invloed op de mobiliteit. 

 

Als laatste hebben de tunnelalternatieven (met metro) de hoogste milieu-impact op 

het gebied van materiaalgebruik, maar bieden deze ook de grootste voordelen op 

het gebied van klimaatadaptatie en mobiliteit. 
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8 Monitoring, evaluatie en leemten in kennis

In dit hoofdstuk is beschreven op welke onderdelen kennis of informatie ontbreekt 

die (mogelijk) relevant is voor de besluitvorming. De genoemde leemten in kennis 

vormen aandachtspunten voor het monitoringsprogramma, dat in het kader van een 

m.e.r. moet worden uitgevoerd tijdens en na realisatie van het voornemen.  

 

Voor het onderdeel Klimaatpreventie is er geringe sprake van leemten in kennis en 

informatie die relevant kunnen zijn voor de besluitvorming. Ontwikkelingen op het 

gebied van nieuwe circulaire of duurzame(re) materialen zoals bijvoorbeeld 

geopolymeerbeton kunnen van invloed zijn op het project. Daarnaast gaan de 

ontwikkelingen in de energiezuinigheid van installaties snel. Het is daarom 

verstandig om in de contractvoorbereidingsfase te kijken naar mogelijkheden om 

actuele duurzame ontwikkelingen een plaats te geven in het project.  

 

Bij berekening van de MKI van de verschillende alternatieven is er gebruik gemaakt 

van een standaardwaarden om een grove inschatting te kunnen geven. Echter 

gelden deze standaardwaarden en uitgangspunten voor de brug als oeververbinding 

enkel voor overspanningen van 80 meter. Aangezien de grote overspanning van de 

brug enkele honderden meters betreft zal de MKI niet recht evenredig meeschalen 

met de overspanningslengte. Dit effect is niet in rekening gebracht. 

 

Voor het onderdeel Klimaat is er geen sprake van leemten in kennis en informatie 

die relevant kunnen zijn voor de besluitvorming. Wel geldt dat nieuwe 

klimaatscenario’s en de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam vervoer van 

invloed kunnen zijn op het in dit rapport beschreven projecteffect.  
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