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Beoordelingskader MIRT-verkenning 

Beoordelingstabel en toekennen scores 

Het beoordelingskader zoals dat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat, is 
gebruikt voor het bepalen van de effecten van de alternatieven. De effecten zijn deels 
kwalitatief en op basis van expert judgement bepaald. Daar waar noodzakelijk zijn de 
effecten gekwantificeerd met onderzoeken en globale (model)berekeningen. Dit betreft 
vooral de bepaling van het doelbereik, verkeerskundige effecten en kosten/baten. Het 
doel van de effectbepaling is het bieden van inhoudelijke informatie zodat tussen de 
alternatieven gekozen kan worden. Na de verkenning wordt het gekozen 
Voorkeursalternatief verder gedetailleerd en onderzocht op effecten, dan vindt ook de 
toets aan het wettelijk kader gedetailleerd plaats. 
 

De mate van doelbereik en de (milieu)effecten van de verschillende alternatieven van de 
verschillende alternatieven zijn uitgedrukt per doelaspect op een vijfpuntschaal zoals 
hierna afgebeeld. 
 

Score   Verklaring  

++  Zeer positieve bijdrage aan doelbereik 

Zeer positieve effecten 

+  Positieve bijdrage aan doelbereik 

Positieve effecten 

0  Geen of geringe bijdrage aan doelbereik 

Geen of geringe effecten 

-  Negatieve bijdrage aan doelbereik 

Negatieve effecten 

- -  Zeer negatieve bijdrage aan doelbereik 

Zeer negatieve effecten 

 

De score ‘0’ wordt toegekend bij geen of een gering effect of bijdrage aan het 
doelbereik. Dat betekent dat bij zeer geringe effecten (maar die wel een principieel 
verschil vormen t.o.v. ‘geen effect’) en effecten die zich slechts in een beperkt deel van 
het studiegebied (of in sommige gevallen zeer lokaal) voordoen deze score toegekend 
kan worden. 
 

Doelbereik 

De partijen die samenwerken in deze MIRT-verkenning hebben vijf doelen: 

• het verbeteren van de bereikbaarheid via de weg, door verminderen van het NMCA-
knelpunt op de A16 Van Brienenoordcorridor en het knelpunt Algeracorridor; 

• het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV, door het verminderen van het 
NMCA-knelpunt stedelijk OV; 

• het faciliteren van verstedelijking (wonen en economische toplocaties) in relatie tot 
agglomeratiekracht; 

• het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit; 

• het vergroten van kansen voor mensen. 
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Aan het einde van de beoordelingsfase hebben we getoetst per deelstudie of en zo ja 
wat de alternatieven bijdrage aan deze doelen. 
 

De vijf projectdoelen gelden voor alle drie de deelstudies. De focus en mate van 
diepgang hebben we aan laten sluiten bij het studiegebied en de aard van de 
betreffende deelstudie. Zo komt de doelstelling ‘verbeteren van de bereikbaarheid via 
de weg’ door het oplossen van het NMCA-knelpunt op de A16 Van Brienenoordcorridor 
en het knelpunt Algeracorridor het meest uitgebreid terug in die twee deelstudies. Het 
oplossen van het NMCA-knelpunt stedelijk OV komt aan de orde in de deelstudie 
Oeververbinding & OV, en in de andere deelstudies slechts zijdelings. De stedelijke 
leefkwaliteit is relevant voor alle deelstudies, maar komt het meest uitgebreid aan de 
orde in de deelstudie Oeververbinding & OV. Dat is omdat het daar gaat om een nieuwe 
verbinding die dwars door de stad gaat en op meerdere manieren de stedelijke 
leefkwaliteit kan beïnvloeden. Ook voor de beschrijving van de (milieu)effecten geldt dat 
aangesloten wordt bij wat voor de betreffende deelstudie van belang is. 

 

Milieuthema’s en -aspecten 

Bij de effectbepaling maken we onderscheid in de aanleg- en de gebruiksfase. Niet alle 
milieueffecten zijn relevant in de aanleg- en de gebruiksfase. Voor zowel de aanleg als 
de gebruiksfase geldt dat de relevante effecten van die fase moeten worden 
beschreven. 
 

De fase na de gebruiksfase dient kwalitatief beschouwd te worden in het kader van 
duurzaamheid, dus: wat zijn de effecten na de levensduur van een maatregel, als daar 
iets zinvols en onderscheidends tussen de alternatieven over gezegd kan worden. 
 

De Commissie m.e.r. heeft in haar advies (maart 2020) aangegeven dat gekeken kan 
worden waar het beoordelingskader uit de NRD kan worden ingedikt. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het kwantitatief beoordelen van de effecten op kwel (die in deze fase 
mogelijk kwalitatief geduid kunnen worden) en het beoordelen van de bouwlogistieke 
effecten en het materiaalgebruik (die m.n. relevant zijn in de volgende planfase). 
 

De onderstaande tabel toont een overzicht van de thema’s, uitgewerkt in aspecten en 
criteria, die we in deze studie hebben beoordeeld. Tevens laat de tabel zien welke 
beoordelingsmethode is gebruikt. 
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Overige aspecten 

Naast de (milieu)effecten en het doelbereik is er in de drie deelstudies ook gekeken naar 
inpasbaarheid, technische aspecten (is het alternatief maakbaar en hoe goed is het te 
onderhouden) en de realisatietermijn. Tot slot is er per deelstudie een maatschappelijke 
kosten- batenanalyse uitgevoerd. 
 

Verkeersmodellen 

Om de alternatieven uit de verkenning te kunnen beoordelen, is het belangrijk om zicht 
te hebben op de (te verwachten) verkeerseffecten van de alternatieven. Daartoe maken 
we gebruik van verkeersmodellen. De modellen die zijn toegepast, zijn het V MRDH 2.8 
en het NRM 2021. In het V MRDH is gebruik gemaakt van het scenario ‘Stedelijke 
referentie’. Dit is (kort samengevat) een scenario waarin (naast het WLO-scenario hoog) 
in de modelinstellingen voor de prognose rekening wordt gehouden met actuele 
ontwikkelingen in stedelijke mobiliteit. In het NRM is gebruik gemaakt van het scenario 
‘hoog’. 
 


