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Addendum resultatennota pre-verkenning

Inleiding
Pre-verkenning: afspraken o.b.v. een waarschijnlijke oplossing
In 2018 is de pre-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam uitgevoerd. Het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (IenW), de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Rotterdam onderzochten daarbij in hoeverre bereikbaarheidsmaatregelen aan de westkant en oostkant van de Rotterdamse regio bijdragen aan het verbeteren van bereikbaarheid (weg en OV), de verstedelijkingsopgave, het verbeteren van stedelijke leefkwaliteit en het verbeteren van kansen voor mensen. Conclusie van het onderzoek is dat
bereikbaarheidsmaatregelen aan de oostkant van de Rotterdamse regio het meest bijdragen aan de doelstellingen.
Op basis van de pre-verkenning is door Rijk en regio afgesproken in het BO MIRT van 21 november 2018 een MIRTverkenning te starten. Daarbij is afgesproken medio 2019 de Startbeslissing te publiceren op basis van een eenduidige bestuurlijke voorkeur voor de locatie van een oeververbinding. Rijk en regio reserveren € 480 miljoen euro,
dit is 75% van de geraamde kosten (€640 miljoen) van de waarschijnlijke oplossing (conform MIRT Spelregels):
- Oeververbinding oostkant regio (Oost of Oost-oost)
- HOV-businfra Zuidplein - Kralingse Zoom
- Station Stadionpark
- Maatregelen voor Algeracorridor / A16 / HOV Maastunnel

Startfase MIRT-verkenning: aanvullend onderzoek
Om tot een eenduidige bestuurlijke voorkeur voor een locatie te komen hebben de opdrachtgevers afgesproken in
de startfase van deze MIRT-verkenning aanvullend onderzoek uit te voeren.
- Onderzoek Algeracorridor. Het betreft onderzoek naar maatregelen voor het knelpunt Algeracorridor. In dit
onderzoek zijn oplossingen onderzocht om de problematiek op de Algeracorridor op te lossen middels maatregelen op de corridor zelf. Het onderzoek is uitgevoerd door Studio Bereikbaar. Het onderzoeksrapport is een
bijlage bij dit addendum.
- Onderzoek naar Gebiedsbod. De gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard hebben in samenwerking met de provincie Zuid Holland een aantal ruimtelijk-economische ontwikkelingsrichtingen voor de Krimpenerwaard uitgewerkt in relatie tot de bereikbaarheidsvraagstukken. De provincie Zuid-Holland heeft dit proces
gefaciliteerd om er voor te zorgen dat deze informatie tijdig beschikbaar is gekomen. In de Studie Gebiedsbod
Krimpenerwaard zijn de resultaten van dit gebiedsproces gepresenteerd. De onderzoeksresultaten uit de preverkenning zijn aangevuld op basis van het gebiedsbod. Goudappel Coffeng (verkeersonderzoek) en Buck Consultants (Ruimtelijk Economisch onderzoek) hebben het onderzoek uitgevoerd en daarin gekeken in hoeverre
de resultaten uit de pre-verkenning veranderen. De onderzoeksrapporten zijn een bijlage bij dit addendum.
- Onderzoek naar knelpunten op de A16. Het Ministerie van IenW is conform BO MIRT afspraken onderzoek gestart naar maatregelen voor het NMCA-knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor. Het onderzoek wordt medio
2019 afgerond. Dit onderzoek zal naar verwachting geen onderscheidend vermogen hebben voor de keuze tussen Oost en Oost-oost.

Inhoud van dit addendum
Dit addendum bevat de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de Algeracorridor en het onderzoek naar
het gebiedsbod samen. Het is een addendum op de resultatennota uit de pre-verkenning. De onderzoeken hebben
geleid tot een aanpassing van de beoordeling van de zoekgebieden op de vijf doelstellingen van deze verkenning.

Resultaten in één oogopslag
Uit het onderzoek naar de Algeracorridor wordt geconcludeerd dat de opgave op de Algeracorridor op te lossen is
middels maatregelen op de corridor zelf. Met korte termijnpakket (binnen 5 jaar te realiseren) wat bestaat uit een
mix van vraagbeïnvloeding en optimalisatie van de doorstroming verbetert de doorstroming merkbaar zodat de
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corridor net aan de norm voldoet. Een toekomstbestendige oplossing ontstaat als - voortbouwend op het korte
termijnpakket – ook maatregelen voor de langere termijn (5-15 jaar) worden gerealiseerd. Daarvoor zijn meerdere
‘smaken’ denkbaar die nadere uitwerking vragen in een vervolgfase.
Uit het onderzoek naar het gebiedsbod wordt geconcludeerd dat het geen ‘impuls der getallen’ is. Het gebiedsbod
zorgt voor een (licht) verbeterde positionering van Oost-oost ten opzichte van de pre-verkenning. Maar het verschil in orde-grootte met West en Oost als het gaat om de bijdrage aan verstedelijking en agglomeratiekracht blijft
bestaan. Het is vooral kwaliteitsimpuls en biedt kansen voor ontwikkeling van de Krimpenerwaard. Het onderzoek
leidt dus niet tot wezenlijke aanpassing van de beoordeling van de zoekgebieden op de doelen van het project.
De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in de beoordelingstabel uit de pre-verkenning (rood omlijnde vakjes zijn
aangepast).

Toelichting resultaten onderzoek Algeracorridor
Studio Bereikbaar heeft onderzoek verricht naar de problematiek en mogelijke oplossingen op de huidige Algeracorridor. Het onderzoek laat zien dat er in de avondspits een doorstromings- en betrouwbaarheidsprobleem is
voor het autoverkeer. Het doorstromingsprobleem doet zich voor in de richting van Krimpen. Het betrouwbaarheidsprobleem doet zich voor zowel in de richting van Rotterdam als Krimpen. Ook voor OV (vooral beleving en
kwaliteit) en fiets (omrij-afstanden) zijn er knelpunten op de corridor gesignaleerd.
Maatregelpakketten: Korte en lange termijn
Om de problematiek te verhelpen zijn drie pakketten opgesteld met een logische samenhang. Een korte termijnpakket (binnen 5 jaar te realiseren) dat bestaat uit een mix van vraagbeïnvloeding en optimalisatie van de doorstroming. Dit pakket is geraamd op ca. €25 miljoen en verbetert de doorstroming merkbaar, zodat de corridor net
aan de norm voldoet.
Voortbouwend op het korte termijnpakket, kunnen op de langere termijn (5-15 jaar) twee pakketten worden gerealiseerd. Beiden zorgen voor een flink verbeterde doorstroming. Het pakket Verandering van Vervoerwijze grijpt
vooral in op de vraagkant van autoverkeer. Het maakt alternatieven voor de auto zoals OV, fiets, ketenmobiliteit in
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de spits aantrekkelijker (‘wortel’ maatregelen) in combinatie met een manier om het gebruik van de auto in de
spits te verminderen zoals bijvoorbeeld een vorm van beprijzen of invoeren van ‘spitsrechten’ (‘stok’ maatregelen).
De combinatie van deze maatregelen is nodig voor voldoende effectiviteit. De kosten van dit pakket (incl. het
korte-termijnpakket) komen neer op ca. €57 mln.
Het andere lange termijnpakket Opwaarderen Corridor bestaat uit een opwaardering van de auto-infrastructuur op
de gehele corridor. Hierin wordt de Algerabrug 4x1-rijstroken en zullen er een aantal ongelijkvloerse kruisingen op
de rest van de corridor gerealiseerd worden. Dit pakket is geraamd (incl. het korte-termijnpakket) op ca. €61 miljoen. Daarbij is er vanuit gegaan dat de huidige Algerabrug aangepast kan worden en parallel daaraan een nieuwe
fietsbrug wordt gerealiseerd (dit geeft ‘ruimte’ op de huidige brug). Als uit nadere uitwerking blijkt dat de huidige
Algerabrug hier technisch onvoldoende geschikt voor is en er grotere ingrepen nodig zijn (vervangen van – delen
van - de Algerabrug) loopt dit op naar ca. €91 miljoen.
De beide lange termijnpakketten bevatten een keuze: Er kan worden gekozen om de corridor op te waarderen of
vervoerswijzen te veranderen. Het is denkbaar dat een mix van beide lange termijnpakketten wordt gevormd.
Conclusies onderzoek
Het oplossend vermogen van de pakketten
is in figuur 1 weergegeven, waarbij de twee
lange termijn pakketten steeds inclusief het
korte termijn pakket zijn beoordeeld. Samengevat kan op basis van het onderzoek
worden geconstateerd dat het korte termijn
pakket ervoor zorgt dat de beleidsmatige
norm op de corridor wordt gehaald. De reistijd ligt op de norm van 2,0 keer de free
flow reistijd (vrije doorstroming). De twee
lange termijn pakketten zorgen voor een
doorstroming in de avondspits die op 1,6
(Verandering Vervoerswijze) en 1,3 (Opwaarderen Corridor) keer de free flow reisFiguur 1 Minuten reistijd op de Algeracorridor
tijd ligt. Daarmee zorgen beide pakketten voor
een
per maatregelpakket (avond, richting Krimpen)
toekomstbestendige oplossing voor de problematiek. Uit het onderzoek kan dus geconcludeerd worden dat de opgave op de
Algeracorridor op te lossen is middels maatregelen op de corridor zelf.
Daarnaast zijn de lange termijnpakketten bekeken in relatie tot het gebiedsbod (zie figuur 1). Indien het gebiedsbod (maximale scenario) gerealiseerd wordt blijven beide lange termijn pakketten onder de norm van 2,0 keer de
free flow reistijd. De doorstroming in de avondspits is dan 1,9 (Verandering Vervoerswijze) en 1,4 (Opwaarderen
Corridor) keer de free flow reistijd.

Toelichting resultaten onderzoek Gebiedsbod
Het gebiedsbod bevat drie scenario’s ten aanzien van verstedelijking. Scenario 1 “Het is toch goed zo?”, scenario 2
“De schouders eronder” en scenario 3 “Met brede blik”. De scenario’s zijn uitgewerkt op vijf thema’s: wonen &
voorzieningen, werken & leren, recreatie, bereikbaarheid en energie. In de onderzoeken die op basis van het gebiedsbod zijn uitgevoerd is telkens uitgegaan van het zwaarste scenario (scenario 3) met de meeste woningbouw
(4000 woningen) en arbeidsplaatsen (48 ha). Omdat uit het gebiedsbod niet duidelijk is waar deze precies moeten
komen is voor het onderzoek verondersteld dat ze naar rato worden toe worden gevoegd aan bestaande kernen
en bedrijventerreinen.
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Addendum op onderzoek ‘Ruimtelijk Economische Effecten’
Buck heeft de inzichten van de pre-verkenning geactualiseerd op basis van het gebiedsbod. Er is vastgehouden aan
de in de pre-verkenning toegepaste methodiek, waarbij op basis van de nieuwe inzichten en getallen uit het gebiedsbod de resultaten uit de preverkenning zijn geactualiseerd.
Het toevoegen van 4.000 woningen en 48 ha aan arbeidsplaatsen in de Krimpenerwaard is een ontwikkeling op
regionale schaal die (licht) doorwerkt in de resultaten van de pre-verkenning. In kwantitatieve zin zorgt het gebiedsbod voor een (licht) verbeterde positionering van Oost-oost als het gaat om de ruimtelijk-economische doelstellingen, maar het verschil in orde-grootte met West en Oost als het gaat om de bijdrage aan verstedelijking en
agglomeratiekracht blijft bestaan. Oost-oost kan ook met gebiedsbod niet gezien worden als een ‘impuls voor de
grote getallen’. De programma’s (wonen en werken) aan deze zijde zijn minder zwaar en dragen beperkt bij aan de
verstedelijkingsopgave voor de regio. Een nieuwe oeververbinding aan de Oost-oost zijde versterkt echter wel de
integratie van de gemeenten in de Krimpenerwaard met de stad. Een verbeterde bereikbaarheid van de Krimpenerwaard levert dus kansen op voor het toevoegen van complementaire woonmilieus aan de agglomeratie indien
gewenst. De toegevoegde waarde van deze mogelijke nieuwe verbinding ligt daarnaast in de betere ontsluiting van
een mooi, groen recreatiegebied voor de regio. Oost-oost met gebiedsbod zorgt ook voor meer arbeid in sectoren
zoals de maakindustrie en logistiek in de Krimpenerwaard. Dit leidt tot betere kansen voor mensen.

Addendum op onderzoek ‘Verkeersonderzoek’
In de pre-verkenning heeft Goudappel de verkeerseffecten berekend op basis van een scenario waarbij de nadruk
ligt op auto en een scenario waarbij de nadruk ligt op OV. Voor Oost-oost zijn in de pre-verkenning scenario E (2x1rijstroken, zeer goed OV) en scenario F (2x2-rijstroken, goed OV) gehanteerd. Goudappel heeft de effecten van het
gebiedsbod op deze twee scenario’s in Oost-oost doorberekend.
Ten opzichte van een situatie zonder gebiedsbod, neemt verkeer op oeververbinding Oost-oost in scenario E toe
met 2% en in scenario F met 7%. De grotere capaciteit van de 2x2-verbinding (scenario F) zorgt dat de extra ritten
ten gevolge van het gebiedsbod via Oost-oost rijden. Is de verbinding 2x1 (scenario E), dan rijdt een groot deel van
het verkeer via de Algera- en Brienenoordcorridor. In dat scenario zit de Oost-oost oeververbinding aan zijn capaciteit, waardoor de route via Algera- en Brienenoordcorridor aantrekkelijker is. Dat verklaart de toenames.
Door het gebiedsbod, neemt de intensiteit op de Algerabrug in scenario E toe met 12% en in scenario F met 6%. De
Algeracorridor blijft in beide varianten goed doorstromen, de toenames veroorzaken geen knelpunten.
Op basis van de resultaten blijven de conclusies die in de pre-verkenning voor verkeer getrokken zijn ook met het
gebiedsbod overeind. Er zijn geen significante wijzigingen. Geconcludeerd kan worden dat op wegvakniveau de
knelpunten vanwege het gebiedsbod niet significant hoger zijn. In de pre-verkenning is o.a. geconcludeerd dat de
afwikkeling van verkeer in met name Ridderkerk een aandachtpunt is, de wegen van en naar de oeververbinding
worden daar drukker. Door het gebiedsbod neemt de hoeveelheid verkeer daar (beperkt) toe. Of de kruispunten in
Krimpenerwaard, Krimpen en Ridderkerk het extra verkeer kunnen afwikkelen, dient in een volgende fase nader te
worden onderzocht.

Addendum op stedelijke leefkwaliteit
Op basis van expert judgement is de impact op stedelijke leefkwaliteit bepaald. In de pre-verkenning is conform
beoordelingskader gekeken naar lucht- en geluideffecten. Op basis van het aantal toegevoegde woningen en arbeidsplaatsen uit het gebiedsbod kan worden gesteld dat de conclusies uit de pre-verkenning niet veranderen.
Toen is geconstateerd dat de leefkwaliteit bij ieder zoekgebied als gevolg van veranderende verkeersstromen op
sommige plekken beter wordt (bijv. rond Algeracorridor met Oost-oostelijke varianten) en op sommige plekken
verslechterd (bijv. bij Ridderkerk met Oost-oostelijke varianten). Dit is niet onderscheidend tussen de zoekgebieden. In een volgende fase wordt nader onderzoek gedaan naar effecten op leefkwaliteit.
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