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Samenvatting 

De regio Rotterdam groeit en wordt drukker. Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar het oplossen van het 

vastlopen van de wegen in de regio Rotterdam en het voller worden van het OV-systeem en het 

fietsnetwerk. Op 20 november 2019 is het officiële startsein gegeven voor de MIRT-verkenning 

Oeververbinding regio Rotterdam. De vier initiatiefnemers (gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) hebben daarmee 

besloten tot het onderzoeken van een pakket aan maatregelen voor de regio Rotterdam dat het meest 

bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, de regionale verstedelijkingsopgave, de stedelijke 

leefkwaliteit en zorgt voor kansen voor mensen. Gezien de omvang van het uit te werken maatregelenpakket 

en de geografische ligging ervan zijn er drie werksporen: 1) Werkspoor Oeververbinding en OV. 2) 

Werkspoor A16 / onderliggend wegennet (OWN). 3) Werkspoor Algeracorridor  

 

Dit MER fase 1 gaat specifiek in op de maatregelen op de A16 als onderdeel van het werkspoor A16/OWN. 

In het werkspoor A16/OWN is een verkenning gedaan naar werkbare verkeerskundige principes die de 

NMCA-knelpunten op de Van Brienenoordcorridor kunnen verlichten of oplossen. In de Notitie Kansrijke 

Oplossingen (NKO, analytische fase / zeef I) is een selectie van kansrijke alternatieven opgenomen:  

• Alternatief A: optimaliseren en bescheiden capaciteit toevoegen 

• Alternatief B: verkeer om knelpunten heen leiden 

• Alternatief C: systeem hoofd- en parallelbanen aanpassen 

 

De A16 tussen de knooppunten Terbregseplein en Ridderster (met de Van Brienenoordbrug) telt 230.000 

tot 250.000 voertuigen per etmaal en is daarmee het drukste wegvak van Nederland, en één van de drukste 

van Europa. Op onderstaande kaart is het plangebied (blauw) en invloedsgebied (groen) weergegeven. 

Binnen het plangebied vinden de fysieke aanpassingen plaats, binnen het invloedsgebied kunnen effecten 

optreden.  

 

 

Figuur 0-1: Kaart van het plangebied (blauw) en invloedsgebied (groen) 
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De effecten van de verschillende alternatieven zijn per aspect beoordeeld ten opzichte van de 

referentiesituatie (dit is de huidige situatie + de autonome ontwikkeling tot 2040 zonder project A16/OWN) 

aan de hand van een vijfpuntschaal. 

 

Het werkspoor A16/OWN kent verschillende raakvlakken met andere ontwikkelingen en projecten. Deze 

raakvlakken zijn deels opgenomen in de referentiesituatie voor het jaar 2040 (voor zover dit vaststaande 

projecten en plannen zijn) en deels als punt van aandacht bij het ontwikkelen van de alternatieven.  

 

Onderstaande negen aspecten zijn onderzocht in dit MER fase 1. Per aspect zijn er criteria opgesteld. 

• Verkeer 

• Geluid en trillingen 

• Luchtkwaliteit 

• Externe veiligheid 

• Ecologie 

• Bodem 

• Water 

• Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

• Duurzaamheid en klimaat 

 

De criteria scoren deels positief / deels neutraal voor het aspect verkeer en deels negatief / deels neutraal 

voor alle overige aspecten. De alternatieven zijn weinig onderscheidend in het ruimtebeslag en 

verkeersintensiteiten. Op vrijwel alle milieuthema’s scoren de alternatieven daarom gelijk.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding MIRT-Verkenning regio Rotterdam 

De regio Rotterdam groeit en wordt drukker. Dat geldt voor de stad Rotterdam, maar ook voor de 

regiogemeenten zoals Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard. Zo groeit 

alleen al Rotterdam naar verwachting met minimaal 50.000 woningen tot 2040. Deze woningbouwopgave 

moet hand in hand gaan met het in meerdere opzichten aantrekkelijker maken van de regio voor bewoners, 

werkenden en bezoekers. Het verbeteren van gezondheid en welzijn is een belangrijk thema, denk aan 

schone lucht, verkeersveiligheid en het beperken van het geluidniveau. Maar het gaat ook om voldoende 

mogelijkheden om te bewegen, te recreëren en maatschappelijk te participeren. 

 

1.2 Doel MIRT-verkenning regio Rotterdam 

Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar het oplossen van het vastlopen van de wegen in de regio 

Rotterdam en het voller worden van het OV-systeem en het fietsnetwerk, onder meer in de MIRT-verkenning 

Rotterdam Vooruit (2011) en het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam - Den Haag (2017).  

 

Op 20 november 2019 is het officiële startsein gegeven voor de MIRT-verkenning Oeververbinding regio 

Rotterdam. De vier initiatiefnemers (gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) hebben de Startbeslissing 

genomen. De vier initiatiefnemers hebben daarmee besloten tot het onderzoeken van een pakket aan 

maatregelen voor de regio Rotterdam dat het meest bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, 

de regionale verstedelijkingsopgave, de stedelijke leefkwaliteit en zorgt voor kansen voor mensen. Het 

pakket aan oplossingen bestaat uit: 

a. Een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam; 

b. Een treinstation Stadionpark; 

c. Een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom; 

d. Een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de 

Maastunnel; 

e. Maatregelen op de A16, waaronder het weefvak in de A16 ten zuiden van de Van Brienenoordbrug 

tussen het Knooppunt Terbregseplein en het Knooppunt Ridderkerk; 

f. Maatregelen op de Algeracorridor. 

 

Doel van het oplossen van de knelpunten is: 

• Verbeteren bereikbaarheid via de weg; 

• Verbeteren bereikbaarheid met het OV; 

• Faciliteren verstedelijking (wonen en economische toplocaties) in relatie tot agglomeratiekracht; 

• Verbeteren stedelijke leefkwaliteit; 

• Vergroten van kansen voor mensen door reistijd naar werk en onderwijsinstellingen te verkorten. 

 

Gezien omvang van het uit te werken maatregelenpakket en de geografische ligging ervan worden deze 

uitgewerkt in drie werksporen: 

• Werkspoor Oeververbinding en OV 

• Werkspoor A16 / onderliggend wegennet (OWN) 

• Werkspoor Algeracorridor  
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Werkspoor A16/OWN  

Het doel van het project A16/OWN is het (substantieel) verminderen van het NMCA-knelpunt A16 Van 

Brienenoordcorridor. 

 

1.3 Scope MIRT-verkenning: werkspoor A16/OWN 

Dit MER fase 1 gaat specifiek in op de maatregelen op de A16 als onderdeel van het werkspoor A16/OWN. 

In het werkspoor A16/OWN is een verkenning gedaan naar werkbare verkeerskundige principes die de 

NMCA-knelpunten op de Van Brienenoordcorridor kunnen verlichten of oplossen. In de Notitie Kansrijke 

Oplossingen (NKO, analytische fase / zeef I) is een selectie van kansrijke alternatieven opgenomen.   

 

Alternatieven 

Er worden in de beoordelingsfase (zeef II) 3 alternatieven uitgewerkt.  

A. Optimaliseren door bescheiden capaciteit toevoegen 

B. Verkeer om knelpunten leiden 

C. Systeem hoofd-/parallelbanen aanpassen 

 

Deze alternatieven zijn nader beschreven en weergegeven in paragraaf 3.3. De oplossingsrichting voor de 

alternatieven is het treffen van infrastructuur- en andere verkeersmaatregelen op de A16 en de A15 tussen 

Terbregseplein – knooppunt Ridderkerk – Knooppunt Vaanplein, in principe binnen het bestaande 

wegprofiel, dan wel met een geringe uitbreiding. Er is dus geen sprake van nieuwe infrastructuur.  

 

Aanvankelijk omvatte de projectscope niet het volledige weefvak tussen Terbregseplein en aansluiting 

Kralingen (aansluiting 26). Op 2 december 2021 is besloten dit weefvak (in ieder geval 

onderzoekstechnisch) volledig in de scope van het project A16 op te nemen. 

 

In voorliggende MER 1e fase zijn bovengenoemde 3 alternatieven beoordeeld op verschillende 

milieuaspecten welke zijn genoemd in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en nader uitgewerkt in 

het document concretisering beoordelingskader. Deze documenten zijn opgesteld op het niveau van de 

MIRT verkenning regio Rotterdam, dus voor alle werksporen. Hiermee is de effectbeoordeling consistent 

met de effectbeoordeling van de andere werksporen. De effectbeoordeling heeft plaatsgevonden op basis 

van een baseline van het ontwerp dd 1 april 2022. 

 

De Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO; zeef I) is vastgesteld in juli 2021 en heeft geleid tot een 

inkadering van het aantal oplossingsrichtingen. Belangrijke inkadering voor het project A16 is dat de 

oplossingsrichtingen genaamd ‘Maatregelpakketten 2, 5 en 6’ zijn afgevallen. De oplossingsrichting 

‘maatregelpakket 2’ had als doel: grootschalig capaciteit toevoegen i.c.m. strikter scheiden lokaal en 

doorgaand verkeer. De oplossingsrichting  ‘maatregelpakket 5’ had als doel om door gerichte 

sturingsmaatregelen een deel van het stedelijke verkeer over de A16 Van Brienenoordcorridor af te 

leiden naar de nieuwe stedelijke oeververbinding. Gevolg is dat de feitelijke verkeerskundige relatie 

tussen de nieuwe oeverbinding en de A16 (het uitwisselen van verkeer) grotendeels is verdwenen.  

De oplossingsrichting ‘maatregelpakket 6’ had als doel: stedelijk verkeer leiden via oeververbinding 

parallel aan de Ring. De inhoudelijke noodzaak tot samenwerking met de werksporen 

Oeververbinding & OV en Algeracorridor (los van de bestuurlijke afspraken over samenwerking 

binnen de verkenning) is met bovengenoemde inkadering grotendeels verdwenen. Dit is de reden dat 

los van de andere werksporen voor het werkspoor A16/OWN voorliggende MER fase 1 is opgesteld 

(zie notitie heroverweging juridische besluitvormingsprocedure januari 2022 versie redeneerlijn).  
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1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zijn de kenmerken van het project beschreven met een nadere toelichting op de alternatieven 

die onderdeel zijn van dit MER fase 1. In hoofdstuk 3 is de plaats van het project beschreven, waarin het 

plangebied weergegeven is met de ruimtelijke kenmerken van de alternatieven. Hoofdstuk 4 beschrijft de 

potentiële effecten van het project. Hier komen verschillende aspecten aan bod. In hoofdstuk 5 zijn de 

conclusies opgenomen per milieuaspect. 
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2 Kenmerken van het project 

2.1 Knelpunten 

De A16 tussen de knooppunten Terbregseplein en Ridderster (met de Van Brienenoordbrug) telt 230.000 

tot 250.000 voertuigen per etmaal en is daarmee het drukste wegvak van Nederland, en één van de drukste 

van Europa. Vanuit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA 2017) voor de prognosejaren 

2030/2040 komt het knelpunt Van Brienenoordcorridor structureel (in hoog en laag scenario) naar voren 

voor het gemotoriseerde verkeer. De afgelopen jaren is geprobeerd om met relatief kleinschalige 

maatregelen de verkeersdoorstroming te optimaliseren. Deze maatregelen hadden/hebben enig effect, 

maar zijn onvoldoende gebleken om het knelpunt op te lossen. Daarnaast zal bij openstelling van de A16 

Rotterdam (nieuwe verbinding vanaf knooppunt Terbregseplein naar de A13) het gebruik van deze corridor 

naar verwachting toenemen. 

 

2.2 Doel van het project 

Zoals aangegeven, bevat de A16 Brienenoordcorridor een serie van onderling samenhangende knelpunten. 

Om een oplossing te vinden voor het NMCA-knelpunt op de A16 Brienenoordcorridor, is het niet zinvol om 

de effectiviteit van losse maatregelen te beschouwen, die meestal slechts gericht zijn op één knelpunt. 

Immers, een aanpassing bij één knelpunt zal er in de meeste gevallen toe leiden dat de omvang van het 

eerstvolgende knelpunt door meer aanvoer van verkeer alleen maar groter wordt. Per saldo leidt dit dan 

nauwelijks tot een betere doorstroming van het verkeer. 

 

De oplossing moet daarom gezocht worden in samenhangende maatregelpakketten, die een substantiële 

bijdrage dienen te leveren aan het verminderen van het NMCA-knelpunt op de A16 Brienenoordcorridor. 

Vanuit de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen zijn een drietal alternatieven onderzocht. Het betreft: 

• Alternatief A: optimaliseren en bescheiden capaciteit toevoegen 

In dit pakket worden (bescheiden) uitbreidingen aan de A16 toegevoegd, daar waar zich de grootste 

knelpunten bevinden. 

• Alternatief B: verkeer om knelpunten heen leiden 

In dit pakket worden waar mogelijk knelpunten ontlast door kritische verkeerstromen om een 

knelpuntlocatie heen te leiden. Dit kan gerealiseerd worden d.m.v. bijvoorbeeld het anders verdelen 

van verkeer over hoofd- en parallelbaan. 

• Alternatief C: systeem hoofd- en parallelbanen aanpassen 

In dit pakket worden over langere afstanden de hoofd- en parallelbaan samengevoegd tot één brede 

rijbaan met 5 of 6 rijstroken. Hierdoor worden alle verkeersbewegingen mogelijk en de capaciteit 

maximaal benut. 
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3 Plaats van het project 

3.1 Plangebied 

Op onderstaande kaart is het plangebied (blauw) en invloedsgebied (groen) weergegeven. Binnen het 

plangebied vinden de fysieke aanpassingen plaats, binnen het invloedsgebied kunnen effecten optreden.  

 

 

Figuur 3-1: Kaart van het plangebied (blauw) en invloedsgebied (groen) 
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3.2 Ruimtelijke kenmerken alternatieven 

Hieronder zijn ruimtelijke kenmerken van de 3 alternatieven beschreven en weergegeven op kaart.  

 
Alternatief A 

Kenmerkend voor dit alternatief is dat er op korte trajectdelen een rijstrook aan de A16 wordt toegevoegd 

en dat het weefvak bij aansluiting Feijenoord wordt aangepast. Dit alternatief bestaat uit de volgende 

maatregelen: 

• A1 Extra rijstrook parallelbaan tussen weefvak Terbregseplein en Kralingen 

• B1 Extra rijstrook parallelbaan tussen Kralingen en weefvak Terbregseplein 

• C1 Ontvlechten weefvak Feijenoord → Ridderkerk Noord met doorsteek van hoofd- naar 

parallelrijbaan   

• C2 Extra rijstrook parallelbaan tussen Ridderkerk Noord en Ridderkerk Zuid 

• D1 Extra rijstrook parallelbaan knooppunt Ridderkerk → Feijenoord 

• D2 Opheffen vrachtstrook  

• D3 Doortrekken 2e rijstrook verbindingsboog A15 → A16 hoofdrijbaan 

• E1 Extra rijstrook A15 parallelbaan tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein 

• X1 Verbreden weefvak van 5 naar 6 rijstroken 

• X2 Verbreden weefvak van 5 naar 6 rijstroken 

• X3 Extra rijstrook parallelrijbaan knooppunt Vaanplein 

 

 

Figuur 3-2: maatregelen alternatief A  
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Alternatief B 

Dit alternatief is deels hetzelfde als alternatief A, maar met name het uit elkaar halen van de 

verkeersstromen ten zuiden van de Van Brienenoordbrug wordt grootschaliger aangepakt. Doel is om 

conflicterende verkeersstromen (met name vanaf de toerit Feijenoord in zuidelijke richting) buiten het 

weefvak om af te wikkelen. Dit alternatief bestaat uit de volgende maatregelen: 

• A1 Extra rijstrook parallelbaan tussen weefvak Terbregseplein en Kralingen 

• B3 Samenvoeging hoofdrijbaan en parallelrijbaan A16 t.h.v. aansluiting Kralingen 

• C1 Ontvlechten weefvak Feijenoord → Ridderkerk Noord met doorsteek van hoofd- naar 

parallelrijbaan   

• C2 Extra rijstrook parallelbaan tussen Ridderkerk Noord en Ridderkerk Zuid 

• C5 Splitsing rijstroken toerit Kralingseplein;  

rijstrookverdeling op de brug 4+2 

• D1 Extra rijstrook parallelbaan knooppunt Ridderkerk → Feijenoord 

• D2 Opheffen vrachtstrook  

• D3 Doortrekken 2e rijstrook verbindingsboog A15 → A16 hoofdrijbaan 

• E2 Doorsteek vanaf A15 hoofdrijbaan naar parallelbaan tussen Barendrecht en Vaanplein 

• X1 Verbreden weefvak van 5 naar 6 rijstroken 

• X2 Verbreden weefvak van 5 naar 6 rijstroken 

• X3 Extra rijstrook parallelrijbaan knooppunt Vaanplein 

 

 

Figuur 3-3: maatregelen alternatief B   
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Alternatief C 

In dit alternatief worden hoofd- en parallelbanen van de A16 en A15 tussen de Van Brienenoordbrug, 

knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein samengevoegd. Daarmee wordt de totale 

afwikkelingscapaciteit (iets) vergroot. Dit alternatief bestaat uit de volgende maatregelen: 

• A2 Extra rijstrook hoofdrijbaan tussen weefvak Terbregseplein en Kralingseplein 

• B2 Extra rijstrook hoofdrijbaan tussen Kralingseplein en weefvak Terbregseplein 

• C7 Samenvoegen hoofd- en parallelrijbaan noord → zuid 

• D2 Opheffen vrachtstrook 

• D5 Samenvoegen hoofd- en parallelrijbaan zuid → noord 

• E3 Samenvoeging hoofd- en parallelrijbaan A15 tussen Barendrecht en Vaanplein 

• E4 Extra rijstrook A15 hoofdrijbaan 

• X1 Verbreden weefvak van 5 naar 6 rijstroken 

• X2 Verbreden weefvak van 5 naar 6 rijstroken 

 

 

Figuur 3-4: maatregelen alternatief C 

  



 

14 oktober 2022   BH7340-IB-RP-220428-1332 11  

 

3.3 Ruimtelijke ontwikkelingen en raakvlakken 

Het werkspoor A16/OWN kent verschillende raakvlakken met andere ontwikkelingen en projecten. Deze 

raakvlakken zijn deels opgenomen in de referentiesituatie voor het jaar 2040 (voor zover dit vaststaande 

projecten en plannen zijn) en deels als punt van aandacht bij het ontwikkelen van de alternatieven. De 

belangrijkste raakvlakken zijn:  

 

Infrastructureel: 

• Werkspoor Algeracorridor van de MIRT-Verkenning Oeververbindingen. Afhankelijk van de 

uiteindelijk binnen dit werkspoor gekozen oplossing kunnen de verkeersstromen op de Abram 

Van Rijckevorselweg in Capelle en aansluitend op het Kralingseplein mogelijk wijzigen. 

• Werkspoor Nieuwe Oeververbinding van de MIRT-Verkenning Oeververbindingen. Afhankelijk 

van de uiteindelijk binnen dit werkspoor gekozen oplossing kunnen de verkeersstromen op de 

Van Brienenoordbrug en aansluitend op het Kralingseplein en IJsselmondseplein mogelijk 

wijzigen. 

• A16 Rotterdam: de A16 wordt vanaf het Terbregseplein doorgetrokken naar de A13. Dit project 

wordt voor 2030 als gerealiseerd verondersteld. Dit leidt tot gewijzigde verkeersstromen op de 

A16 tussen het Terbregseplein en Ridderkerk. 

• A24 Blankenburgverbinding. De Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen en de 

A15 bij Rozenburg met elkaar middels een nieuwe snelweg, de A24. 

• MIRT Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Voor 2030 wordt een verbreding van de A15 

tussen Papendrecht en Gorinchem naar 2x3 rijstroken als gerealiseerd verondersteld. Hierdoor 

verbetert met name in de avondspits de doorstroming vanaf de Ruit Rotterdam richting de A15 

naar Gorinchem.  

 

Overig: 

• Gebiedsontwikkelingen zoals Feijenoord City, Nieuw Reijerwaard, Cornelisland, Brainpark, 

Rivium, Kralingse Zoom en ontwikkeling van de Krimpenerwaard. Wijzigingen in het aantal 

woningen en arbeidsplaatsen kunnen leiden tot gewijzigde verkeersstromen op de A16. Voor het 

werkspoor A16/OWN worden de vastgestelde ruimtelijke ontwikkelingen als uitgangspunt 

gehanteerd. 

• V&R opgave Brienenoordbrug. Eventuele tijdens de renovatie van de Van Brienenoordbrug uit te 

voeren aanpassingen kunnen van invloed zijn op de samenstelling van maatregelpakketten in het 

werkspoor A16/OWN. 

• Rotterdamse mobiliteitsaanpak. In het Stedelijk Verkeersplan schetst de gemeente Rotterdam 

hoe zij de toekomst van mobiliteit in Rotterdam zich ziet ontwikkelen. Als gevolg van een 

gewijzigde modal-split kan de omvang en samenstelling van het verkeer op de A16 anders 

worden. 

• Reconstructie IJsselmondse Knoop. Aan de zuidzijde wordt een dubbele kruising gerealiseerd 

met verkeerslichten en extra opstelstroken. 

• Projecten of programma’s die een nauwe relatie hebben met doel stellingen van het project zoals 

Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Koersnota schone lucht. 
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Figuur 3-5: Autonome gebiedsontwikkelingen 
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3.4 Cumulatie  

Onderstaande ontwikkelingen zijn in het verkeersmodel (NRM) opgenomen, door aanpassingen aan 

aantallen inwoners en arbeidsplaatsen. Hiermee zijn deze ontwikkelingen cumulatief meegenomen in de 

verkeer-gerelateerde effectbeoordelingen (geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid).  

 

• Feijenoord City 

• Nieuw Reijerwaard 

• Cornelisland 

• Brainpark 

• Rivium 

• Kralingse Zoom  

• Ontwikkeling van de Krimpenerwaard 

• A16 Rotterdam (de A16 wordt vanaf het Terbregseplein doorgetrokken naar de A13) 

• A24 Blankenburgverbinding (de Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen en de 

A15 bij Rozenburg met elkaar middels een nieuwe snelweg, de A24) 

 

Onderstaande ontwikkelingen zijn niet meegenomen in voorliggende MER 1e fase omdat hier nog geen 

besluitvorming over heeft plaatsgevonden. 

  

• Werkspoor Algeracorridor van de MIRT-Verkenning Oeververbindingen 

• Werkspoor Nieuwe Oeververbinding van de MIRT-Verkenning Oeververbindingen 

• MIRT Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem 

 

Overige ontwikkelingen en raakvlakken in relatie met voorliggende MER 1e fase: 

 

• De vervanging en renovatie opgave van de Brienenoordbrug betreft een tijdelijke situatie. 

Uitgangspunt is dat na de renovatie de weg er functioneel weer hetzelfde uitziet dan voor de 

renovatie 

• Rotterdamse mobiliteitsaanpak. In het Stedelijk Verkeersplan schetst de gemeente Rotterdam 

hoe zij de toekomst van mobiliteit in Rotterdam zich ziet ontwikkelen. Als gevolg van een 

gewijzigde modal-split kan de omvang en samenstelling van het verkeer op de A16 anders 

worden. Dit is niet in het NRM opgenomen. Wel gedeeltelijk in het V-MRDH model, maar die 

cijfers zijn niet gebruikt voor milieuonderzoeken. 

• Reconstructie IJsselmondse Knoop. Aan de zuidzijde wordt een dubbele kruising gerealiseerd 

met verkeerslichten en extra opstelstroken. Dit is gedeeltelijk meegenomen in het NRM namelijk 

de aanpassing van het onderliggend wegennet wel, maar de verdubbeling van de toerit en 

aansluitend weefvak op de A15 richting de Ridderster niet (hierover heeft nog geen 

besluitvorming plaatsgevonden). 

• Projecten of programma’s die een nauwe relatie hebben met doelstellingen van het project zoals 

Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Koersnota schone lucht. Deze projecten of programma’s 

zijn niet in het NRM opgenomen. 

 

Voor de MIRT verkenning komt een integraal rapport waar zal worden ingegaan op de cumulatieve effecten 

van de drie werksporen (Oeververbinding en OV, A16 / onderliggend wegennet (OWN) en Algeracorridor). 
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4 Kenmerken van potentiële effecten van het project 

De effecten van de verschillende alternatieven zijn per criteria beoordeeld ten opzichte van de 

referentiesituatie (dit is de huidige situatie + de autonome ontwikkeling tot 2040 zonder project A16/OWN, 

vervolgens kortweg aangeduid als referentie) aan de hand van een vijfpuntschaal zoals hieronder 

afgebeeld. 

 

Score Verklaring 

++ Zeer positieve effecten  

+ Positieve effecten 

0 Geen of geringe effecten 

- Negatieve effecten 

- - Zeer negatieve effecten  

 

4.1 Verkeer 

Voor het thema verkeer is getoetst aan criteria met betrekking tot doelbereik en overige mobiliteitsaspecten. 

De effectbeoordelingen zijn in onderstaande paragrafen beschreven. Achtergrondinformatie is terug te 

lezen in het deelrapport verkeer.  

 

4.1.1 Toetsing aan doelbereik 

Verminderen knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor 

De beoordeling van dit criterium is uitgevoerd aan de hand van de reistijdverbeteringen op relevante 

trajecten in het studiegebied. In de meeste gevallen verbetert de reistijd ten opzichte van de autonome 

situatie met enkele minuten. De onderlinge verschillen tussen de alternatieven zijn erg klein. Door de 

verkeersaantrekkende werking van de capaciteitsuitbreidingen is de uiteindelijke reistijdverbetering iets 

minder groot dan alleen verwacht mag worden op basis van de extra capaciteit. Daarom krijgen alle drie de 

alternatieven als score een +. 

 

Verminderen knelpunt Algeracorridor 

Bij de beoordeling van dit criterium is de invloed van de alternatieven op de verkeersintensiteit op de 

Algeracorridor beschouwd. Er is gekeken naar de intensiteitsverschillen op de Algerabrug en op de Van 

Rijckevorselweg ten oosten van het Kralingseplein. Er blijkt dat bij alle drie de alternatieven de 

etmaalintensiteit op de Algerabrug minimaal afneemt. De etmaalintensiteit op de Van Rijckevorselweg blijft 

nagenoeg gelijk aan de autonome situatie.  Daarom krijgen alle drie de alternatieven als score een 0. 

 

Verbeteren robuustheid 

Robuustheid is bepaald op basis van de beschikbaarheid van capaciteit op het traject zelf of op alternatieve 

routes gedurende incidenten. Het bestaande hoofdwegennet in de regio Rotterdam is gevoelig voor 

verstoringen, mede omdat het aantal rivierkruisende wegen beperkt is.  

 

In alle drie de alternatieven wordt er extra capaciteit gecreëerd op de A16 Brienenoordcorridor. Dit betekent 

dat de A16 meer verkeer kan afwikkelen. Hierdoor kan de A16 ook meer verkeer afwikkelen bij bijvoorbeeld 

een incident op de parallel gelegen A4 Beneluxtunnel of A24 Blankenburgtunnel.  Er ontstaat zo een 

robuuster netwerk, dat beter eventuele calamiteiten kan opvangen.  

 

In alternatief A en B blijft het bestaande systeem van hoofd-en parallelbanen op de A16 grotendeels in 

stand. In beide alternatieven wordt zowel op de hoofd-als parallelbaan op diverse locaties capaciteit 
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toegevoegd. Dat betekent dat bij een calamiteit op de parallelbaan een deel van het verkeer een alternatief 

heeft via de hoofdrijbaan (alhoewel met name in de spits de hoofdrijbaan niet voldoende capaciteit heeft om 

al het verkeer van de parallelbaan op te vangen). Idem voor een calamiteit op de hoofdrijbaan. In alternatief 

C wordt het bestaande systeem van hoofd-en parallelbanen op de A16 vervangen door één brede rijbaan. 

Dat levert in een reguliere situatie meer capaciteit op, maar bij een calamiteit zal sneller de gehele rijbaan 

geblokkeerd raken. 

 

Bij een volledige blokkade van de A16 hebben de alternatieve rivierkruisende routes (A4 Beneluxtunnel, 

A24 Blankenburgtunnelen stadsbruggen/tunnels binnen Rotterdam) onvoldoende restcapaciteit om dit op 

te vangen. 

 

Omdat alternatief A en B wat beter in staat zijn om calamiteiten op te vangen dan alternatief C, krijgen 

alternatief A en B qua robuustheid een score +, en alternatief C een 0. 

 
Verbeteren van het functioneren van het netwerk 

Dit criterium is beoordeeld op basis van reistijdverbeteringen, verandering in het aantal voertuigverliesuren 

en betrouwbaarheid van het tracé. De betrouwbaarheid is kwalitatief in beeld gebracht door te kijken naar 

de restcapaciteit op het tracé (op basis van de I/C-verhoudingen). Hoe meer restcapaciteit aanwezig is, hoe 

minder de snelheid zal dalen bij een toename van het verkeer. 

 

In de meeste gevallen verbetert de reistijd ten opzichte van de autonome situatie met enkele minuten. De 

onderlinge verschillen tussen de alternatieven zijn erg klein. Het aantal voertuigverliesuren binnen het 

studiegebied neemt fors af. Alle drie de alternatieven hebben een afname van het aantal voertuigverliesuren 

van zo’n 20 à 25% in het studiegebied tot gevolg. Mede door de sterke verkeersaantrekkende werking is de 

afname in het studiegebied veel kleiner. De I/C-verhoudingen van de alternatieven dalen over het algemeen 

weliswaar iets, maar met name als gevolg van de verkeersaantrekkende werking blijven deze hoog, met als 

gevolg weinig restcapaciteit. 

 
Door de verkeersaantrekkende werking van de capaciteitsuitbreidingen is de uiteindelijke verbetering van 

het functioneren van het netwerk iets minder groot dan alleen verwacht mag worden op basis van de extra 

capaciteit. De onderlinge verschillen tussen de alternatieven zijn klein. Daarom krijgen alle drie de 

alternatieven als score een +. 

 

4.1.2 Overige mobiliteitseffecten 

Doorstroming en netwerkeffecten auto 

Dit criterium is beoordeeld door te kijken naar het gesommeerde effect op de intensiteiten, I/C-

verhoudingen, verschuiving van verkeersstromen, reistijden en verkeersaantrekkende werking. 

In de vorige paragraaf is reeds toegelicht dat alle drie de alternatieven zorgen voor betere reistijden en een 

afname van de hoeveelheid voertuigverliesuren. De verkeersaantrekkende werking zorgt niet alleen voor 

een verschuiving van verkeer vanaf alternatieve routes (met name A4 Beneluxtunnel en oeverkruisingen in 

Rotterdam) naar de A16, maar ook voor nieuw verkeer. Hierdoor is de uiteindelijke verbetering van de 

doorstroming iets minder groot dan alleen verwacht mag worden op basis van de extra capaciteit. De 

onderlinge verschillen tussen de alternatieven zijn klein. Daarom krijgen alle drie de alternatieven als score 

een +. 

 

Gevolgen bij calamiteiten 

Dit criterium is beoordeeld door een kwalitatieve beschouwing van de bereikbaarheid voor hulpdiensten. In 

alternatief A en B blijft het bestaande systeem van hoofd- en parallelbanen op de A16 grotendeels in stand. 
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In beide alternatieven wordt zowel op de hoofd- als parallelbaan op diverse locaties alleen extra rijstroken 

toegevoegd. Dit betekent dat de bereikbaarheid voor hulpdiensten vergelijkbaar blijft met de autonome 

situatie. Alternatief A en B krijgen daarom als score een 0. 

 

In alternatief C wordt het bestaande systeem van hoofd- en parallelbanen op de A16 vervangen door één 

brede rijbaan. Waar in de autonome situatie de hoofdrijbanen door de fysieke scheiding ten opzichte van 

de parallelbanen niet vanaf iedere toerit direct te bereiken zijn, is dat in alternatief C wel het geval. In 

alternatief C verbetert dus de bereikbaarheid voor hulpdiensten, en krijgt daarom als score een +. 

 

4.1.3 Conclusie 

Alle drie de alternatieven scoren positief op de meeste criteria voor verkeer. Alternatief A en B scoren overal 

hetzelfde en C scoort op één punt anders. Geen van de alternatieven zorgt voor een vermindering van het 

knelpunt Algeracorridor. 

 

Tabel 4.1: Effecten van de drie alternatieven voor verkeer 

Beoordelingscriteria Subcriteria Referentie A B C 

Toetsing aan doelbereik 

Verminderen knelpunt A16 Van 

Brienenoordcorridor 
0 + + + 

Verminderen knelpunt Algeracorridor 0 0 0 0 

Verbeteren robuustheid 0 + + 0 

Verbeteren van het functioneren van het 

netwerk 
0 + + + 

Overige mobiliteitseffecten 
Doorstroming en netwerkeffecten auto 0 + + + 

Gevolgen bij calamiteiten 0 0 0 + 
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4.2 Geluid en Trillingen 

Voor geluid heeft een effectbeoordeling plaatsgevonden voor de volgende criteria: 

• Juridische maakbaarheid 

• Aantallen gehinderden 

• Akoestisch ruimtebeslag 

• Trillingen 

 

De effecten op de criteria zijn hieronder kort beschreven en vervolgens samengevat in een concluderende 

tabel. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in het deelrapport geluid en trillingen.  

 

4.2.1 Effectbeschrijving 

Uit het onderzoek blijkt dat in alle alternatieven sprake is van een hogere geluidbelasting dan in de 

referentiesituatie (situatie volgens geluidregister), behalve langs de A16 en het deel van de A20 ten westen 

van het Terbregseplein. De verschillen tussen de alternatieven onderling zijn klein, zodat onderstaande 

conclusies op alle alternatieven van toepassing zijn: 

• Langs de A15 is geluidbelasting 0,5 à 1,5 dB hoger; 

• Langs de A16 is de geluidbelasting ongeveer gelijk of iets lager; 

• Langs de A20 is geluidbelasting 0,5 à 1,5 dB hoger. 

 

De verschillen zijn voornamelijk het gevolg van verschillen in de verkeersintensiteit. Alleen op korte afstand 

van de weg zijn de verschillen groter als gevolg van lokale veranderingen in de wegligging en een andere 

verdeling van het verkeer over de hoofdrijbanen en parallelbanen. Het kleinere verschil langs de A16 (deels 

worden zelfs afnames berekend) komt doordat voor de A16 nog een plafondcorrectiewaarde van toepassing 

is: bij de inwerkingtreding van de Wet milieubeheer zijn de geluidproductieplafonds 1,5 dB hoger vastgesteld 

dan de geluidproductie in 2008. 

 

Aantallen ernstig gehinderden 

In Tabel 4.2 zijn de aantallen ernstig gehinderde van de referentiesituatie en de alternatieven opgenomen 

per geluidsbelastingklasse vanaf 55 dB. De ondergrens van 55 dB is o.a. gekozen omdat deze ook wordt 

gebruikt bij het opstellen van geluidbelastingkaarten. De toename van het aantal gehinderden bedraagt 

ongeveer 3% voor de beschouwde alternatieven. De onderlinge verschillen zijn klein, wat voor een 

belangrijk deel wordt verklaard doordat er op het onderliggend wegennet nauwelijks verschillen optreden. 

Hierdoor verandert de geluidbelasting niet of nauwelijks voor woningen waarvoor een gemeentelijke of 

provinciale weg maatgevend is voor de geluidbelasting. 

 

Tabel 4.2. Aantallen ernstig gehinderden per geluidbelastingklasse 

Geluidbelastingklasse Referentie Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

55 t/m 59 dB 6.083 6.309 6.317 6.284 

60 t/m 64 dB 4.686 4.778 4.799 4.784 

65 t/m 69 dB 1.454 1.502 1.491 1.483 

70 t/m 74 dB 137 144 146 145 

75 dB of hoger  0 0 0 0 

Totaal 12.360 12.734 12.753 12.696 

Toename t.o.v. referentie  3,0% 3,2% 2,7% 
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Aantallen geluidgevoelige objecten per alternatief 

In Tabel 4.3 is het aantal woningen met een geluidbelasting van 55 dB of hoger in de referentiesituatie 

vergeleken met het aantal bij de verschillende alternatieven. De onderlinge verschillen zijn klein, de toename 

van het aantal woningen bedraagt ongeveer 3% voor de beschouwde alternatieven. 

 

Tabel 4.3: Aantallen geluidgevoelige objecten met geluidbelasting hoger dan 55 dB 

Geluidbelastingklasse Referentie Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

Totaal 37.957 39.131 39.189 38.992 

Toename t.o.v. referentie  3,1% 3,2% 2,7% 

 

Akoestisch ruimtebeslag 

In Tabel 4.4 is het akoestisch ruimtebeslag van de referentiesituatie en de alternatieven opgenomen per 

geluidbelastingsklasse. Het totale oppervlak met een geluidbelasting van 50 dB of hoger (voorkeurswaarde 

voor geluid van rijkswegen) neemt bij alle alternatieven met ca. 0,6% toe ten opzichte van de 

referentiesituatie. 

 

Tabel 4.4. Akoestisch ruimtebeslag geluidbelastingklasse (in ha) 

Geluidbelastingklasse Referentie Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

50 t/m 54 dB 1.724 1.736 1.732 1.728 

55 t/m 59 dB 1.627 1.581 1.582 1.586 

60 t/m 64 dB 1.231 1.267 1.268 1.267 

65 t/m 69 dB 733 746 748 746 

70 t/m 74 dB 343 352 352 350 

75 dB of hoger 308 316 323 327 

Totaal 5.966 5.998 6.005 6.004 

Toename t.o.v. referentie  0,5% 0,7% 0,6% 

 

De optredende toenames van de aantallen geluidgehinderden en het geluidbelast oppervlak zijn bij de drie 

alternatieven in dezelfde orde van grootte. Er is daarom op basis van deze effectanalyse geen voorkeur uit 

te spreken voor één van de alternatieven. 

 

4.2.2 Juridische maakbaarheid 

Het huidige wettelijk kader is de Wet milieubeheer en naar verwachting zal per 1 januari 2023 de 

Omgevingswet in werking treden. Voor rijkswegen heeft dat geen gevolgen: het wettelijk kader zal slechts 

in detail veranderen. Voor het nu uitgevoerde onderzoek zal dat niet leiden tot een andere uitkomst. Onder 

de Omgevingswet veranderen de conclusies niet, de alternatieven zijn juridisch uitvoerbaar. 
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4.2.3 Inschatting mogelijkheid geluidbeperkende maatregelen  

Voor de locaties waar een toename van de geluidbelasting ten opzichte van de referentiesituatie worden 

verwacht, is een inschatting gemaakt van de mogelijkheden om geluidbeperkende maatregelen te treffen. 

 

In de huidige situatie bestaat de wegdekverharding voor een groot deel al uit tweelaags ZOAB en ter hoogte 

van de woonbebouwing zijn al veel bestaande afschermende voorzieningen aanwezig. Voor de inschatting 

van doelmatige maatregelen betekent dit het volgende: 

• Waar de wegdekverharding bestaat uit enkellaags ZOAB kan de overstap worden gemaakt naar 

tweelaags ZOAB. De geluidreductie die daarmee wordt bereikt (2 à 3 dB) is voldoende om de verwachte 

overschrijdingen (0,5 à 1,5 dB) weg te nemen. 

• Waar de wegdekverharding bestaat uit tweelaags ZOAB kan de overstap worden gemaakt naar 

tweelaags ZOAB-fijn. De geluidreductie die daarmee wordt bereikt (circa 2 dB) is voldoende om de 

verwachte overschrijdingen (0,5 à 1,5 dB) weg te nemen. Op locaties waar bestaande schermen 

moeten worden geamoveerd kan Rijkswaterstaat er ook voor kiezen deze terug te plaatsen met een 

hoogte die 1 of 2 meter hoger is dan het bestaande scherm. Dit heeft als voordeel dat tweelaags ZOAB-

fijn nog kan worden ingezet bij de toekomstige naleving van de geluidproductieplafonds. 

• Lokaal kunnen zich grotere geluidtoenames voordoen (> 2 dB), waarvoor mogelijk schermen moeten 

worden geplaatst of verhoogd. 

 

Het voornemen bestaat om bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet de zogeheten ‘stille banden aftrek’ 

van artikel 3.5 uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te laten vervallen. Het effect van tweelaags 

ZOAB-fijn neemt daardoor rekenkundig met 1 dB af. De geluidreductie die wordt bereikt ten opzichte van 

tweelaags ZOAB zal dan niet circa 2 dB zijn, maar circa 1 dB. Als de toepassing van tweelaags ZOAB-fijn 

dan niet meer toereikend is, kan het nodig zijn om bestaande (hoge) schermen verder te verhogen. 

 

Vanwege de hoge bebouwingsdichtheid in het gebied zijn de beschikbare reductiepunten (eenheid waarin 

het budget voor maatregelen wordt uitgedrukt) waarschijnlijk ruim voldoende voor het bekostigen van de 

maatregelen. 

4.2.4 Effect aspect trillingen 

De drie alternatieven A, B en C zijn beoordeeld voor aanpassingen van de weg om de doorstroming op de 

rijwegen te verbeteren.  

 

Het gaat hierbij met name om: 

• De aanleg van een extra rijstrook 

• Het samenvoegen van hoofd- en parallelbanen zodat er een meer flexibele rijstrookindeling 
mogelijk wordt 

 

De afstandsafname tussen woningen en dichtstbijzijnde rijlijn wordt maximaal 3,5 m kleiner. Voor alle 

varianten geldt dat er in de bestaande en toekomstige situatie binnen 50 m geen woningen liggen.  

 

De beoordelingssystematiek voor hinder is strenger dan de beoordelingssystematiek voor schade. 

Omdat alle woningen voldoen aan de beoordelingssystematiek voor hinder voldoen alle woningen aan de 

beoordelingssystematiek voor schade. 

 

Hiermee is het effect voor het aspect trillingen voor hinder voor alle varianten neutraal en gelijk. 
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4.2.5 Conclusie 

Uit het onderzoek is gebleken dat de alternatieven A, B en C niet onderscheidend zijn voor geluid. Bij alle 

alternatieven neemt het aantal gehinderden licht toe ten opzichte van de referentiesituatie en de verandering 

van het akoestisch ruimtebeslag is gering. Deze conclusie is gebaseerd op de situatie zonder aanvullende 

geluidbeperkende maatregelen. 

 

Bij de beoordeling van de juridische maakbaarheid is gebleken dat het doelmatig is om maatregelen te 

treffen om te voorkomen dat het geluid toeneemt en te voldoen aan de wettelijke ‘stand still’ doelstelling. 

Dat betekent dat de lichte toename van het aantal gehinderden en het akoestisch ruimtebeslag bij de 

verdere planuitwerking nog zal worden gecompenseerd. Om die reden zijn alle beoordelingscriteria voor 

het aspect geluid gescoord met een 0. 

Voor het aspect trillingen is het effect voor hinder voor alle varianten neutraal en gelijk. 

 

Tabel 4.5: Beoordeling aspect geluid 

Beoordelingscriteria Referentie A B C 

Aantallen gehinderden 0 0 0 0 

Aantal woningen 50 dB of hoger 0 0 0 0 

Akoestisch ruimtebeslag 0 0 0 0 

Juridische maakbaarheid 0 0 0 0 

Trillingen 0 0 0 0 
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4.3 Luchtkwaliteit 

Het resultaat van de concentratieberekeningen wordt beoordeeld op de criteria: 

• Maximale concentraties NO2, PM10 (fijn stof) en PM2,5 (zeer fijn stof)   

• Juridische maakbaarheid 

• Maximale planbijdrage 

• Planbijdrage op bestaande gevoelige bestemmingen (woningen) 

 

Bij toetsing in vervolgprocedures kan een nadere beoordeling en toetsing aan wet- en regelgeving op basis 

van de definitieve planuitwerking, bouwfasering, ontwerp en de dan geldende wet- en regelgeving en 

modelinvoer noodzakelijk zijn. 

 

Bij de effectbepaling is alternatief C als maatgevend gebruikt, omdat het verschil tussen de alternatieven op 

het gebied van luchtkwaliteit nihil. Alternatief C is in dit geval ‘worst case’. 

 

4.3.1 Maximale concentraties 2040 

In onderstaande tabel zijn de maximale concentraties binnen het studiegebied weergegeven en vergeleken 

met de wettelijke grenswaarden. 

 

Tabel 4.6: Maximale concentraties in Alternatief C (2040) 

Alternatief C 

(2040) 

Maximale concentratie 

NO2 

jaargemiddeld 

[μg/m3] 

PM10 

jaargemiddeld 

[μg/m3] 

PM2,5 

jaargemiddeld 

[μg/m3] 

PM10/PM2,5 

etmaal 

[dagen] 

Wettelijke 

grenswaarden 
40 40 25 

35 / - 

Studiegebied 32,3 (19,2) 20 (18,2) 10,7 (10,6) 8 / - 

N.B. Waarden voor PM10 niet gecorrigeerd voor zeezout. Tussen haken de achtergrondconcentraties. 

 

Ten opzichte van de referentiesituatie nemen de concentraties in de alternatieven vooral vlak langs de 

rijksweg A16 toe. Voor NO2 neemt de gemiddelde concentratie in het studiegebied beperkt toe, voor de 

overige stoffen blijft deze gelijk.  

 

Ter hoogte van de woningen nemen de concentraties in het studiegebied voornamelijk af. 

 

4.3.2 Juridische maakbaarheid 

Voor zowel NO2, PM10 als PM2,5 worden de wettelijke grenswaarden in Alternatief C niet overschreden bij 

maximaal gebruik van de weg in 2031. Hierdoor is Alternatief C op basis van de grenswaarden uit de Wet 

milieubeheer, juridisch maakbaar. 

 

Op basis van de analyse voor alternatief C kan bovendien worden gesteld dat de alternatieven A en B, met 

kleiner ruimtebeslag en kleinere verkeerstoenames, eveneens juridische maakbaar zijn.  
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4.3.3 Maximale planbijdrage 

In onderstaande tabel is het maximale planeffect van Alternatief C ten opzichte van de autonome 

ontwikkeling langs de wegen in het studiegebied weergegeven. 

 

Tabel 4.7. Maximale planbijdrage langs de weg in Alternatief C (2040) 

Alternatief C (2040) Maximale planbijdrage t.o.v. autonome ontwikkeling 

NO2 jaargemiddeld 

[μg/m3] 

PM10 

jaargemiddeld 

[μg/m3] 

PM2,5 

jaargemiddeld 

[μg/m3] 

Studiegebied 
Max toename: 1,3 

Max afname: -0,4 

Max toename: 0,3 

Max afname: -0,1 

Max toename: 0,1 

Max afname: 0,0 

 

De jaargemiddelde concentratie NO2 neemt langs de weg maximaal met 1,3 µg/m3 toe. Deze toename wordt 

berekend op de NSL-toetspunten direct langs de rijksweg A16. Op alle toetspunten langs de wegen nemen 

de NO2-concentraties gemiddeld in Alternatief C met 0,1 µg/m3 toe ten opzichte van de autonome 

ontwikkeling.  

 

De toename van het verkeer op de rijksweg A16 verklaart het grootste deel van de berekende 

concentratietoenames langs de wegen in het studiegebied. Op de locaties waar de maximale toenames 

berekend worden, wordt de rijksweg A16 aangepast en komt daarmee dichter bij de toetspunten te liggen. 

Hierdoor worden, vooral op korte afstand langs de weg, grote effecten berekend. 

 

Naast toenames, worden in delen van het studiegebied, ook afnames van de jaargemiddelde concentraties 

NO2 berekend. De grootste afname van 0,4 µg/m3 (jaargemiddelde NO2-concentraties) wordt berekend op 

de NSL-toetspunten aan de oostzijde van knooppunt Ridderkerk.  

 

Voor PM10 en PM2,5 zijn de toe- en afnames kleiner dan voor NO2. De maximale toename bedraagt 0,3 

µg/m3 voor PM10 en 0,1 µg/m3 voor PM2,5. De gemiddelde verandering in de concentratie is afgerond 0,0 

µg/m3. De maximale afnames bedragen 0,1 µg/m3 voor PM10 en 0,0 µg/m3 voor PM2,5. De locaties van de 

maximale toe- en afnames komen overeen met de gebieden waar de NO2-concentraties toe- en afnemen.  

 

4.3.4 Planbijdrage op bestaande woningen 

Ter hoogte van de bestaande woningen treden er voornamelijk afnames op als gevolg van de andere 

routekeuzes die het verkeer maakt. De grootste toenames treden op ter hoogte van de woningen langs de 

zuid/oostzijde van de rijksweg A16. 

  

4.3.5 Conclusie 

De maximale concentraties in de alternatieven A, B en C overschrijden de grenswaarden voor luchtkwaliteit 

niet. Er wordt voor alle alternatieven geen belemmering gezien voor luchtkwaliteit. De effecten zijn zeer 

beperkt en daarom geldt een neutrale beoordeling (0). 

 

De effecten zijn zeer beperkt. De stof NO2 krijgt een negatieve score (-) voor toenemende maximale 

concentratie en een positieve score (+) voor de oppervlaktes en woningen met afnemende concentratie. De 

overige stoffen hebben geen relevante toe- of afnames. Alles tezamen geeft een neutrale beoordeling (0) 

voor het criterium luchtkwaliteit. 
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Tabel 4.8: Effecten van de drie alternatieven voor de luchtkwaliteit 

Beoordelingscriteria Referentie A B C 

Maximale concentraties 2040 0 0 0 0 

Juridische maakbaarheid 0 0 0 0 

Maximale planbijdrage 0 0 0 0 

Planbijdrage op bestaande woningen 0 0 0 0 
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4.4 Externe veiligheid 

Voor externe veiligheid heeft een effectbeoordeling plaatsgevonden voor de volgende criteria: 

• Plaatsgebonden risico 

• Groepsrisico 

• Plasbrandaandachtsgebied/ brandaandachtsgebied 

• Explosieaandachtsgebied 

 

De effecten op de criteria zijn hieronder kort beschreven en vervolgens samengevat in een concluderende 

tabel. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in het deelrapport externe veiligheid.  

 

4.4.1 Plaatsgebonden risico 

De verwachting is dat dit project niet leidt tot een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De 

rijkswegen A15 en A16 zijn beiden een autosnelweg en hebben daarmee conform de HART een 

ongevalsfrequentie van 8.3 x 10-8 per voertuigkilometer. In de plansituatie blijven het snelwegen en daarmee 

is er geen sprake van een wijziging van de ongevalsfrequentie ten gevolge van het project. Op basis hiervan 

kan worden geconcludeerd dat het project niet leidt tot een (dreigende) overschrijding van de PR-plafonds.  

 

Aantal objecten 

Zowel de A15 als de A16 (inclusief verbindingsbogen) hebben een PR-plafond. Hierbinnen zijn net als in de 

huidige/referentiesituatie ten zuiden van de van Brienenoordbrug enkele (beperkt) kwetsbare 

objecten/gebouwen aanwezig. Dit aantal neemt niet toe/af voor de verschillende alternatieven.  

 

Inspanningsplicht 

Aangezien het PR-plafond per wegvak varieert, hebben eventuele verschuivingen van het referentiepunt 

invloed op het plaatsgebonden risico. De referentiepunten voor de berekening/bepaling van het 

plaatsgebonden risico veranderen niet ten opzichte van de referentiesituatie. Immers de as van de weg 

verplaatst niet er worden slechts enkele rijbanen aan de buitenkant van de weg toegevoegd. Met de 

toevoeging/aanpassing van de paralelbaanstructuur in alternatief A en B veranderen de referentiepunten 

niet. Dit geldt ook voor alternatief C waar op de A16 paralelbanen worden samengevoegd met de 

hoofdrijbaan. Hiermee wordt voldaan aan de inspanningsplicht.   

 

4.4.2 Groepsrisico 

GR-plafond  

Op basis van de beleidsregels EV-beoordeling wordt getoetst of een overschrijding van het GR-plafond 

(PR10-7) te verwachten is. Omdat alle wegvakken binnen het tracé geen GR-plafond (PR10-7) kennen, wordt 

het PR-plafond (10-6) als GR-plafond gebruikt. Met de toevoeging/aanpassing van de paralelbaanstructuur 

in alternatief A en B verandert het GR-plafond niet, immers de referentiepunten veranderen niet. Dit geldt 

ook voor alternatief C. Wel geldt dat de alternatieven moeten voldoen aan de voorwaarden die artikel 7 uit 

de Beleidsregels EV-beoordeling stelt.  

 

Afwijkende beoordeling groepsrisico  

Een afwijkende beoordeling van het groepsrisico conform artikel 7 van de Beleidsregels EV-beoordeling is 

alleen van toepassing als ten gevolge van het besluit sprake is van: 

1. Een verbreding van de weg met twee of meer rijstroken aan één zijde van de bestaande weg. 

2. Een verbreding van de weg met twee of meer rijstroken aan beide zijden van de bestaande weg. 
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3. Een wegaanpassing als gevolg waarvan binnen 50 meter vanaf de gewijzigde ligging van het 

referentiepunt bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig zijn. 

 

Voor alternatief A en B geldt voor de toetsing aan de bovenstaande regels dat zowel voor de A15, A16 

inclusief verbindingsbogen sprake is van géén van de hierboven beschreven situaties. Op enkele locaties 

komt er per rijrichting maximaal 1 rijstrook bij.  Verder worden op sommige locaties weefvakken ontvlochten. 

Dit resulteert niet in een verandering van de ligging van de referentiepunten en een significante verbreding 

van de weg. Dit betekent dat de hoogte van het groepsrisico niet verder hoeft te worden onderzocht en dat 

deze niet verder toeneemt ten opzichte van de huidige/referentiesituatie.   

 

Voor alternatief C geldt dat de paralelbanen op de A16 tussen Kralingenseplein en Ridderkerk (Noord) 

worden opgeheven. Dit betekent dat de hoofdrijbaan met 2 rijstroken per rijrichting wordt verbreed. Immers 

de bestaande configuratie van 2+1 rijstroken op de paralelbanen en twee keer 3 rijstroken op de 

hoofdrijbanen wordt samengevoegd naar 5+1 rijstroken. Dit betekent dat het transport van gevaarlijke 

stoffen verschuift naar de buitenste (meest rechtse) doorgaande rijbanen. Conform artikel 7 van de 

Beleidsregels EV-beoordeling dient het groepsrisico te worden berekend met het rekenprogramma RBMII 

indien het groepsrisico in de huidige situatie tussen de 0,1 en 1 maal, of boven de oriëntatiewaarde ligt.     

Indien gekozen wordt voor dit alternatief dient het groepsrisico verder te worden onderbouwd en 

verantwoord voor het tracébesluit. De verwachting is dat het groepsrisico boven de 0,1 maal de 

oriëntatiewaarde ligt. Mogelijk verschuift het GR-plafond door deze aanpassing verder naar buiten.  

 

4.4.3 Plasbrandaandachtsgebied (PAG)/ brandaandachtsgebied (Bag) 

Voor beide snelwegen A15 en A16 geldt dat de hoofdrijbanen en de meeste verbindingsbogen en een klein 

deel van de paralelrijbanen op de A15 een PAG/Bag hebben omdat hier conform basisnet transport van 

gevaarlijke stoffen over plaats vindt. De PAG/Bag is een strook van 30 meter welke voor een route vallend 

onder de Regeling Basisnet wordt berekend vanaf de kantlijn van de doorlopende rijbaan. Doordat de 

wegverbredingen aan de buitenzijde van de weg plaatsvinden zal de PAG/Bag ook naar buiten schuiven 

wanneer de weg verbreed gaat worden. Dit kan consequenties hebben voor het aantal 

objecten/gebouwen/locaties welke binnen het aandachtsgebied komen te liggen.  

 

Beoordeling aantal objecten binnen PAG (vigerende wetgeving) 

- Voor alternatief A en B geldt dat het PAG op de plaatsen waar een extra rijbaan komt naar buiten 

komt maar dat er geen extra (beperkt) kwetsbare objecten binnen komen te liggen ten opzichte van 

de huidige/referentiesituatie. De PAG verschuift in deze alternatieven slechts één rijstrookbreedte 

naar buiten. In deze beoordeling is het ontwerp van 1 juni beoordeeld waarbij op de A16 ten zuiden 

van de van Brienenoordbrug de verbinding tussen de hoofdrijbaan en de nieuw aan te leggen 

paralelbaan net ten noorden van knooppunt Ridderkerk komt te liggen.   

- Voor alternatief C geldt dat er een significante verschuiving van het PAG plaats vindt tussen het 

Kralingseplein en knooppunt Ridderkerk (Noord) omdat in beide rijrichtingen de hoofdrijbaan en de 

paralelrijbanen samengevoegd worden. Dit betekent dat de hoofdrijbaan wordt verbreed met twee 

doorgaande rijstroken aan de buitenzijde van de weg. Daarmee verschuift de PAG twee 

rijstrookbreedtes richting de omliggende bebouwing. Enkel ten zuidwesten van de van 

Brienenoordbrug komt aan de Bovenweg hierdoor een groter deel van het bedrijfspand (kwetsbaar 

object) en aan de oostkant een extra woning (kwetsbaar object) binnen het PAG te liggen (zie figuur 

4.2). Gezien de PAG (30 meter gemeten vanaf de kantlijn van de buitenste doorgaande rijstrook) 

geografisch gezien binnen het PR-plafond van 58 meter blijft en de woningen aan de Bovenweg 

die hierbinnen liggen gesaneerd zijn scoort dit alternatief neutraal ten opzichte van de 

referentiesituatie. De aanbeveling is wel om in de uitwerking van dit alternatief voor het tracébesluit 

aandacht te besteden aan het kantoorpand in relatie tot de PAG.  
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Beoordeling aantal objecten binnen Bag (Omgevingswet) 

- Voor alternatief A en B geldt dat het Bag op de plaatsen waar een extra rijbaan komt naar buiten 

komt maar dat er geen extra (zeer/beperkt) kwetsbare gebouwen binnen komen te liggen ten 

opzichte van de huidige/referentiesituatie. De Bag verschuift in deze alternatieven slechts één 

rijstrookbreedte naar buiten. In deze beoordeling is het ontwerp van 1 juni beoordeeld waarbij op 

de A16 ten zuiden van de van Brienenoordbrug de verbinding tussen de hoofdrijbaan en de nieuw 

aan te leggen paralelbaan net ten noorden van knooppunt Ridderkerk komt te liggen.   

- Voor alternatief C geldt dat er een significante verschuiving van het Bag plaats vindt tussen het 

Kralingseplein en knooppunt Ridderkerk (Noord) omdat in beide rijrichtingen de hoofdrijbaan en de 

paralelrijbanen samengevoegd worden. Dit betekent dat de hoofdrijbaan wordt verbreed met twee 

doorgaande rijstroken aan de buitenzijde van de weg. Daarmee verschuift de Bag twee 

rijstrookbreedtes richting de omliggende bebouwing. Enkel ten zuidwesten van de van 

Brienenoordbrug komt aan de Bovenweg hierdoor een groter deel van het bedrijfspand (kwetsbaar 

gebouw) en aan de oostkant een extra woning (kwetsbaar gebouw) binnen het Bag te liggen (zie 

figuur 4.2). Gezien de Bag (30 meter gemeten vanaf de kantlijn van de buitenste doorgaande 

rijstrook) geografisch gezien binnen het PR-plafond van 58 meter blijft en de woningen aan de 

Bovenweg die hierbinnen liggen gesaneerd zijn scoort dit alternatief neutraal ten opzichte van de 

referentiesituatie. De aanbeveling is wel om in de uitwerking van dit alternatief voor het tracébesluit 

aandacht te besteden aan het kantoorpand in relatie tot het Bag.  

 

Gemeenten dienen in hun afweging voor het omgevingsplan rekening te houden met aandachtsgebieden 

en mogelijk voorschriftengebieden vast te stellen. Binnen voorschriftengebieden gelden extra bouwkundige 

maatregelen voor nieuwe gebouwen. Het vaststellen van een voorschriftengebied is verplicht voor zeer 

kwetsbare gebouwen binnen het Bag. In geen van de alternatieven is hier sprake van. 

4.4.4 Explosieaandachtsgebied (Eag) 

Voor beide snelwegen A15 en A16 geldt dat de hoofdrijbanen en de meeste verbindingsbogen en een klein 

deel van de paralelrijbanen op de A15 een Eag hebben omdat hier conform basisnet transport van 

gevaarlijke stoffen over plaats vindt.  Doordat de wegverbredingen aan de buitenzijde van de weg gaan 

plaatsvinden zal het Eag ook naar buiten schuiven wanneer de weg verbreed gaat worden. Door de 

verschuiving van het Eag komen er mogelijk extra (beperkt/zeer) kwetsbare gebouwen en extra (beperkt) 

kwetsbare locaties binnen het aandachtsgebied te liggen ten opzichte van de huidige/referentiesituatie.  

 

Voor alternatief A en B betreffen de verschuivingen maximaal 1 rijbaanbreedte per rijrichting waar de 

wegvakken met transport van gevaarlijke stoffen over plaatsvindt. De impact hiervan is dat er enkele extra 

(beperkt) kwetsbare gebouwen en extra (beperkt) kwetsbare locaties toevoegen worden binnen het 

aandachtsgebied. De precieze impact hiervan moet in het kader van het Tracébesluit verder worden 

uitgewerkt er komen geen extra zeer kwetsbare gebouwen binnen het aandachtsgebied te liggen. In deze 

beoordeling is het ontwerp van 1 juni beoordeeld waarbij op de A16 ten zuiden van de van Brienenoordbrug 

de verbinding tussen de hoofdrijbaan en de nieuw aan te leggen paralelbaan net ten noorden van knooppunt 

Ridderkerk komt te liggen. Het explosieaandachtsgebied is een aandachtspunt waar in de ruimtelijke 

planvorming rekening mee gehouden dient te worden. Deze alternatieven scoren negatief ten opzichte van 

de huidige/referentiesituatie.  

 

Voor alternatief C geldt dat er een significante verschuiving van het Eag plaats vindt tussen het 

Kralingseplein en knooppunt Ridderkerk (Noord) omdat in beide rijrichtingen de hoofdrijbaan en de 

paralelrijbanen samengevoegd worden. Dit betekent dat de hoofdrijbaan wordt verbreed met twee 

doorgaande rijstroken aan de buitenzijde van de weg. Daarmee verschuift de Eag twee rijstrookbreedtes 

richting de omliggende bebouwing. Voor het tracé tussen het Kralingseplein en afrit Feijenoord heeft dit 



 

14 oktober 2022   BH7340-IB-RP-220428-1332 27  

 

impact op de omgeving aan beide zijden van de weg. Tussen knooppunt Ridderkerk-Noord en afrit 

Feijenoord heeft dit invloed op de omgeving aan de oostzijde van de weg. Er komen hierdoor extra (beperkt) 

kwetsbare gebouwen binnen het Eag te liggen. De verwachting is niet dat er extra zeer kwetsbare gebouwen 

binnen het aandachtsgebied komen te liggen, dit is wel een aandachtspunt voor een kinderdagverblijf aan 

de Hollandstuin (zie onderstaande afbeelding). Het alternatief scoort conform het beoordelingskader 

hiermee negatief ten opzichte van de huidige/referentiesituatie. 

 

Gemeenten dienen in hun afweging voor het omgevingsplan rekening te houden met aandachtsgebieden 

en mogelijk voorschriftengebieden vast te stellen. Binnen voorschriftengebieden gelden extra bouwkundige 

maatregelen voor nieuwe gebouwen. Het vaststellen van een voorschriftengebied is verplicht voor zeer 

kwetsbare gebouwen binnen het Eag.  

 

4.4.5 Juridische maakbaarheid 

De introductie van de Omgevingswet is voorlopig nog uitgesteld tot 2023. De toetsing van het Bag en Eag 

is tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen wettelijk kader. Het is voor dit moment een 

aandachtspunt waarop voorgesorteerd dient te worden vanwege de duur van het project. De gemeente 

Rotterdam dient in haar omgevingsvisie een afweging te maken betreffende het instellen van 

voorschriftengebieden.  

 

4.4.6 Conclusie 

Onderstaand een overzicht van de effecten op de onderzochte criteria per alternatief.  

Tabel 4.9: Effecten van de drie alternatieven op externe veiligheid 

Beoordelingscriteria Referentie A B C 

Plaatsgebonden risico 0 0 0 0 

Groepsrisico 0 0 0 - 

Plasbrandaandachtsgebied/brandaandachtsgebied 0 0 0 0 

Explosieaandachtsgebied 0 - - - 

 

Plaatsgebonden risico: De alternatieven scoren neutraal voor het plaatsgebonden risico. De PR-plafonds 

zullen niet wijzigen ten opzichte van de referentsituatie omdat de wegaanpassing niet leidt tot hogere 

transportaantallen. Daarnaast wijzigen de ongevalsfrequentie en de referentiepunten niet.  

 

Groepsrisico: Alternatief A en B scoren neutraal omdat de wegvakken van de A15 en de A16 voldoen aan 

de criteria die de beleidsregels stellen voor het GR-plafond.  

Voor alternatief C geldt dat conform Artikel 7 van de beleidsregels getoetst moet worden aan de hoogte van 

het groepsrisico en dat er een verantwoordingsplicht geldt. Reden is dat de hoofdrijbaan van de A16 

gedeeltelijk met 2 rijstroken per rijrichting wordt verbreed door het samenvoegen van hoofd en paralelbanen. 

Het groepsrisico vormt naar verwachting geen belemmering. Omdat niet wordt voldaan aan Artikel 7 van de 

beleidsregels scoort dit alternatief een negatieve score ten opzichte van de referentiesituatie. Het 

groepsrisico en de verantwoording dienen in de volgende fase verder te worden uitgewerkt.   

 

PAG/Bag: Het aandachtsgebied zal voor alternatief A en B maximaal 1 rijstrookbreedte verschuiven en in 

alternatief C op sommige plaatsen 2 rijstrookbreedtes. Binnen het aandachtsgebied worden hiermee geen 

relevante nieuwe objecten/gebouwen toegevoegd. Wel ligt er in alternatief C een aandachtspunt ten zuiden 
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van de van Brienenoordbrug betreffende het kantoorpand aan de Bovenweg. Aanbeveling is dit te 

beschouwen wanneer alternatief C verder wordt uitgewerkt voor het tracébesluit.    

 

EAG: Alternatief A en B scoren negatief omdat er meer bebouwing binnen het aandachtsgebied komt te 

liggen. Alternatief C scoort eveneens negatief omdat er significant meer (beperkt) kwetsbare gebouwen 

worden toegevoegd binnen het aandachtsgebied.  

Bij de beoordeling van de weg onder de Omgevingswet ligt hier een aandachtspunt. In een omgevingsvisie 

dient een gemeente een afweging te maken over het vaststellen van voorschriftengebieden. Binnen deze 

gebieden gelden extra bouwkundige maatregelen voor nieuwe gebouwen. Voor de categorie zeer 

kwetsbaar gebouw dienen voorschriftengebieden standaard te worden ingesteld. 
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4.5 Ecologie 

Voor het thema ecologie zijn de effecten bepaald voor de volgende criteria: 

• Natura 2000-gebieden (Wet natuurbescherming, landelijk beschermd) 

• Beschermde soorten (Wet natuurbescherming, landelijk beschermd) 

• Houtopstanden (Wet natuurbescherming, landelijk beschermd en APV gemeente Rotterdam) 

• KRW (landelijk beschermd) 

• NNN-gebieden = Ecologische verbindingszone (Provinciaal beschermd) 

• Overige groenstructuren; belangrijke weidevogelgebieden en groene bufferzone (provinciaal)  

• Biodiversiteit Rotterdam (niet echt beschermd maar wel op gemeentelijk niveau genoemd) 

 

De effecten op de criteria zijn hieronder kort beschreven en vervolgens samengevat in een concluderende 

tabel. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in het deelrapport ecologie. 

  

4.5.1 Natura 2000 

Natura 2000 is het samenhangende netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie, 

bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. De Europese afspraken zijn in Nederland vast-

gelegd in de Wet natuurbescherming. De effecten worden beoordeeld aan de hand van de natuurlijke 

kenmerken (de instandhoudingsdoelstellingen).  

 

Binnen een straal van 25 kilometer hemelsbreed rond alle wegen die door het project met een substantiële 

toename van de hoeveelheid verkeer te maken krijgen liggen 18 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. 

Van deze gebieden zijn habitattypen en leefgebieden in 16 Natura 2000-gebieden in de huidige situatie al 

overbelast. Het voornemen leidt tot een toename van stikstofdepositie op meerdere stikstofgevoelige en al 

overbelaste habitattypen en/of leefgebieden in zes Natura 2000-gebieden (zie tabel 4-10). Het is daarom 

niet uitgesloten dat het project leidt tot significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg 

van een toename van depositie. Alle alternatieven scoren dan ook negatief op het criterium Natura 2000-

gebieden. Naar verwachting zijn de alternatieven hierin niet onderscheidend.  

 

Tabel 10-10. Maximale stikstofdepositie (mol N/ha/j) per Natura 2000-gebied als gevolg van de gebruiksfase.  

Natura 2000-gebied Maximale stikstofdepositietoename (mol N/ha/j) 

Biesbosch 0,27 

Uiterwaarden Lek 0,08 

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,05 

Krammer-Volkerak 0,04 

Meijendel & Berkheide 0,03 

Zouweboezem 0,01 

 

De stikstofdepositie in de aanlegfase van het project is nog niet berekend omdat veel informatie ten aanzien 

van werkzaamheden en in te zetten materiaal nog niet bepaald is. Het is echter niet uitgesloten dat er sprake 

is van een toename van stikstofdepositie als gevolg van de aanlegfase van het project. Het is onzeker of de 

vrijstelling in de toekomst in haar huidige vorm blijft gelden. Hiermee dient rekening te worden gehouden in 

het vervolg van het project. 
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De negatieve effecten tijdens de gebruiksfase zijn naar verwachting niet-vergunbaar en dienen te worden 

gemitigeerd door middel van bijvoorbeeld externe saldering.  

 

In het geval van het nemen van mitigerende maatregelen zoals externe saldering is het aanvragen van 

een Wnb-vergunning noodzakelijk, maar is er geen reden om aan te nemen dat deze niet verleend kan 

worden. Indien er na het treffen van mitigerende maatregelen nog sprake is van significant negatieve 

effecten is de volgende stap het doorlopen van een ADC-toets. 

 

4.5.2 Beschermde soorten 

Uit de geraadpleegde verspreidingsgegevens van de NDFF van de afgelopen 10 jaar is gebleken dat er 

waarnemingen bekend zijn van verschillende soortgroepen in en enkele kilometers rondom het plangebied. 

De soorten zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Daarnaast zijn in de tabel soorten weergegeven 

waarvan het plangebied binnen het bekende verspreidingsgebied ligt van de soorten en waarvan aan-

nemelijk is dat ze gebruik maken van het plangebied.  

 

Tabel 4.11: Soorten die volgens de bekende verspreiding kunnen voorkomen in het plangebied.  

Soortgroep Soorten 

Vaatplanten Glad biggenkruid en schubvaren. 

Grondgebonden zoogdieren 

Bever, bosmuis, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone 

bosspitsmuis, haas, hermelijn, huisspitsmuis, konijn, ree, rosse woelmuis, 

steenmarter, veldmuis, vos, wezel en woelrat.  

Vleermuizen 

Gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 

meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis 

en watervleermuis. 

Broedvogels 
Zowel algemene broedvogels als broedvogels met jaarrond beschermde 

nesten zoals boomvalk, buizerd, ransuil en sperwer.  

Vissen Geen 

Amfibieën 
Bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander, meerkikker, 

bastaardkikker,  

Reptielen Geen 

Ongewervelden Grote vos, iepenpage en rivierrombout  

 

Aan de hand van de in en in de directe omgeving van het plangebied aanwezige biotopen in combinatie 

met de geraadpleegde verspreidingsgegevens wordt het voorkomen van beschermde reptielen en vissen 

in het plangebied niet verwacht. Op grond van de geraadpleegde verspreidingsgegevens en de in het 

plangebied aanwezige biotopen is het aannemelijk dat in het plangebied grondgebonden zoogdieren, 

vleermuizen, broedvogels en amfibieën voorkomen. Daarnaast is het voorkomen van beschermde 

vaatplanten en ongewervelden op basis van de beschikbare informatie niet op voorhand uitgesloten.  

 

Door de voorgenomen ontwikkeling worden leefgebieden van beschermde soorten aangetast. Ook kunnen 

beschermde soorten worden verstoord of gedood. Tijdens de aanlegfase kan daarnaast verstoring optreden 

op beschermde soorten die voorkomen in en rondom het plangebied. De voorgenomen ontwikkeling leidt 

daardoor tot een zeer negatief effect op beschermde soorten. Door het nemen van voorzorgs-, mitigerende 

en/of compenserende maatregelen kunnen negatieve effecten deels worden voorkomen of verzacht.  
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Aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied dient nader te worden onderzocht om negatieve 

effecten als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling te kunnen uitsluiten, voorkomen of mitigeren.  

 

4.5.3 Houtopstanden 

Het tracé langs de A16 ligt binnen de bebouwde komgrenzen van de gemeente Rotterdam. Bomen die hier 

zijn gelegen, zijn mogelijk beschermd onder de APV van de gemeente Rotterdam. Het tracé langs de A15 

ligt buiten de bebouwde komgrenzen van enig gemeente. Deze bomen zijn beschermd onder hoofdstuk 4 

van de Wnb.1 Deze wettelijke bescherming vormt de basis van de beoordeling van dit criterium. 

 

Groenstructuren Rotterdam 

Alle alternatieven lopen deels over de Rotterdamse verbindingen en Kerngebieden van de Natuurkaart 

Rotterdam. De Natuurkaart Rotterdam is beleidsmatig vastgelegd. 

 

Voor alternatief B worden er minder houtopstanden gekapt dan voor alternatief A en C. Voor alternatief A 

worden er minder houtopstanden gekapt dan voor alternatief C. Voor alternatief C wordt het grootste 

oppervlakte houtopstanden gekapt. In stedelijk gebied zijn houtopstanden relatief schaars. Bij alle 

alternatieven wordt er een in verhouding tot de in de omgeving aanwezige houtopstanden een groot 

oppervlakte houtopstanden gekapt en is er een zeer negatief effect. Negatieve effecten dienen door middel 

van herplant gecompenseerd te worden, maar de verloren ecologische zullen pas na vele jaren weer 

enigszins vergelijkbaar zijn. Daarom is zo weinig mogelijk kappen de beste optie. 

 

4.5.4 KRW 

De Van Brienenoordbrug loopt over het KRW-lichaam Nieuwe Maas. Alternatief B en alternatief C lopen 

over de Van Brienenoordbrug. Ter hoogte van de Van Brienenoordbrug is ecologische relevant areaal voor 

oeverplanten, vis, macrofauna en waterplanten ingetekend.2  

 

De voorgenomen werkzaamheden grijpen niet in op enig KRW-lichaam. Negatieve effecten op de KRW-

doelstellingen zijn daarom op voorhand uitgesloten.  

 

4.5.5 Natuurnetwerk Nederland 

Natuur in de duinen, de delta en de veenweiden wordt versterkt, beschermd en met elkaar verbonden tot 

het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Zuid-Holland. Grote onderling verbonden natuurgebieden zijn 

immers beter bestand tegen negatieve invloeden, zoals verdroging of overstromingen. Zo ontstaat er een 

veilige en aantrekkelijke leefomgeving voor mensen, dieren en planten. De provincie Zuid-Holland is 

voornemens om uiterlijk 2027 een kwalitatief en aaneengesloten natuurnetwerk van circa 5800 hectare te 

realiseren. Op dit moment is circa 2500 hectare natuur gerealiseerd en moet nog 3300 hectare gerealiseerd 

worden. De Van Brienenoordbrug (over de Nieuwe Maas) loopt over het NNN-gebied; het Eiland van 

Brienenoord.  

 

Voor alternatief A vinden er geen werkzaamheden plaats in de omgeving van het NNN. Negatieve effecten 

op het NNN als gevolg van alternatief A zijn daarom op voorhand uitgesloten. Zowel alternatief B als C 

lopen over de Brienenoordbrug, welke over het Eiland van Brienenoord (NNN) heen loopt. Het ruimtebeslag 

beperkt zich echter tot het bestaande wegdek. De wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN worden 

 
1OZHZ, 2021. Komgrenzen provincie Zuid-Holland, https://geo.ozhz.nl/?@Komgrenzen_ZH_Wnb#, geraadpleegd op 23 april 2022.  
2 Nationaal Georegister. KRW-areaal oeverplanten, vis, macrofauna en waterplanten. 
https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/map, geraadpleegd op 25 april 2022.  

https://geo.ozhz.nl/?@Komgrenzen_ZH_Wnb
https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/map
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daarom niet aangetast. Negatieve effecten op het NNN als gevolg van alternatief B en C zijn daarom ook 

op voorhand uitgesloten.  

 

4.5.6 Overige groenstructuren 

Het criterium groenstructuren is uitgesplitst in 2 criteria: belangrijke weidevogelgebieden en groene 

bufferzone. 

 

Belangrijke weidevogelgebieden 

Het dichtstbijzijnde weidevogelgebied ligt op meer dan 5 kilometer afstand van het plangebied.3 Geen van 

de alternatieven grijpt in op belangrijke weidevogelgebieden. Negatieve effecten ten aanzien van deze 

gebieden zijn daarom op voorhand uitgesloten.  

 

Groene bufferzones 

De groene bufferzone ligt op geruime afstand van het plangebied.4 Geen van de alternatieven grijpt in op 

groene bufferzones. Negatieve effecten ten aanzien van deze gebieden zijn daarom op voorhand 

uitgesloten. 

 

4.5.7 Biodiversiteit Rotterdam 

In het algemeen is het voor de biodiversiteit van belang om voldoende voedsel, verblijf- en schuilplaatsen, 

verbinding en variatie te hebben in hun leefgebied. In het plangebied zijn houtopstanden, watergangen, 

poelen en bermen aanwezig. Deze voorzien in voedsel, verblijf- en schuilplaatsen, verbinding en variatie 

voor allerlei soorten planten en dieren.  

 

Door de voorgenomen ontwikkeling worden leefgebieden van verschillende planten en dieren aangetast. 

De voorgenomen ontwikkeling leidt daardoor tot een zeer negatief effect op de biodiversiteit. Door het 

nemen van voorzorgs- en/of mitigerende maatregelen (bijvoorbeeld onder de aanbruggen) kunnen 

negatieve effecten worden deels beperkt worden maar zeker niet geheel voorkomen worden.  

 

4.5.8 Conclusie 

Uit voorgaande blijkt dat de alternatieven voor geen van de verschillende natuuronderdelen onderscheidend 

zijn. In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de voorgenomen ingreep op de 

verschillende criteria voor de verschillende alternatieven. Ook zijn de effecten na mitigatie weergegeven. 

De stikstofdepositie berekening moet nog definitief gemaakt en er moet nog een habitattype analyse 

plaatsvinden om de definitieve resultaten en conclusies weer te geven. 

 

Er is geen sprake van significante tijdelijke effecten.  

 
  

 
3 Provincie Zuid-Holland | Uitvoeringsprogramma Netwerk natuur Zuid-Holland. https://atlas.zuid-
holland.nl/Geoweb56/index.html?viewer=UPG_Netwerk_natuur_Zuid-Holland, geraadpleegd op 25 april 2022.  
4 Provincie Zuid-Holland | Uitvoeringsprogramma Netwerk natuur Zuid-Holland. https://atlas.zuid-
holland.nl/Geoweb56/index.html?viewer=UPG_Netwerk_natuur_Zuid-Holland, geraadpleegd op 25 april 2022.  

https://atlas.zuid-holland.nl/Geoweb56/index.html?viewer=UPG_Netwerk_natuur_Zuid-Holland
https://atlas.zuid-holland.nl/Geoweb56/index.html?viewer=UPG_Netwerk_natuur_Zuid-Holland
https://atlas.zuid-holland.nl/Geoweb56/index.html?viewer=UPG_Netwerk_natuur_Zuid-Holland
https://atlas.zuid-holland.nl/Geoweb56/index.html?viewer=UPG_Netwerk_natuur_Zuid-Holland
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Tabel 4.122 Effecten op de verschillende natuuronderdelen als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling en na mitigatie.  

 

  

Criterium Referentie 
Alternatief 

A 

Alternatief 

B 

Alternatief 

C 

Alternatief 

A 

Alternatief 

B 

Alternatief 

C 

  Effecten voornemen Effecten na mitigatie 

Natura 2000 0 - - - 0 0 0 

Beschermde soorten 0 - - - - - - - - - 

Houtopstanden 0 - - - - - - - - - 

KRW 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Natuurnetwerk Nederland 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

O
v
e

ri
g

e
 

g
ro

e
n
s
tr

u
c
tu

re

n
 

Belangrijke 

weidevogelgebieden 
0 0 0 0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Groene bufferzones 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Biodiversiteit Rotterdam 0 - - - - - - - - - 
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4.6 Bodem 

Voor het thema bodem zijn de effecten bepaald voor de volgende criteria: 

• Milieuhygiënische bodemkwaliteit 

• Zetting 

• Aardkundige waarden  

• Grondbalans 

 

De effecten op de criteria zijn hieronder kort beschreven en vervolgens samengevat in een concluderende 

tabel. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in het deelrapport bodem.  

 

4.6.1 Milieuhygiënische bodemkwaliteit 

Het is wettelijk niet geoorloofd dat de mate van bodemverontreiniging toeneemt bij werkzaamheden in de 

bodem of bij een toepassing (standstill principe). Dit betekent dat bij de realisatie van de aanpassing van 

de A16/A15 geen negatief effect op de bodem kan ontstaan. Werkzaamheden ter plaatse van de 

bodemverontreiniging binnen het zoekgebied mogen niet leiden tot verspreiding of verslechtering van de 

bodemkwaliteit. Saneren van bodemverontreiniging kan lokaal tot een positief effect van de bodemkwaliteit 

leiden maar dit is geen doelstelling bij de realisatie van het project en dit is ook niet noodzakelijk aangezien 

binnen het zoekgebied geen sprake is van humane of ecologische risico’s. Het effect bij realisatie is dus 

altijd gelijk (0) of beter. De verschillende alternatieven voor de verbreding en de aanwezige 

bodemverontreiniging binnen het ruimtebeslag van de verschillende alternatieven zijn hierbij niet 

onderscheidend. 

 

Tabel 4.13: Effect bodemkwaliteit bij realisatie 

Subcriteria Parameter Referentie A B C 

Bodemkwaliteit 

Beïnvloeding van de 

bodemkwaliteit door puntbronnen. 

Aansnijding (eventuele) vervuilde 

locaties. 

0 0 0 0 

 Verstoring van vervuilde locaties 0 0 0 0 

Waterbodemkwaliteit Kwaliteit waterbodem 0 0 0 0 

 

4.6.2 Zetting 

Bij elk van de alternatieven worden bestaande weglichamen aangevuld en verbreed. Bij een ondergrond 

bestaande uit klei en veen zal dit tot zetting leiden. Deze zetting is niet of nauwelijks te voorkomen, maar 

door zorgvuldig te werken of maatregelen te nemen kan de invloed in de omgeving worden beperkt.  

 

Uit de effectbeoordeling blijken alle alternatieven negatieve effecten te hebben op zetting. Er is onderscheid 

tussen de effecten van de alternatieven waarbij alternatief C de minste effecten heeft, gevolgd door 

alternatief A en tenslotte alternatief B met de meeste negatieve effecten.  

 

De overall score op het criterium zetting is voor alle alternatieven negatief (-).  
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4.6.3 Aardkundige waarden 

Geen van de alternatieven raakt enige aardkundige waarden. Dit betekent dat bij de realisatie van de 

aanpassing geen (negatief) effect kan ontstaan. Het effect bij realisatie dus neutraal (0). De verschillende 

alternatieven voor de verbreding zijn hierbij niet onderscheidend. 

 

4.6.4 Grondbalans 

Voor alle alternatieven is extra grond nodig om het betreffende ontwerp te realiseren. Overall scoren alle 

alternatieven hierdoor negatief (-) op het criterium grondbalans.  

 

4.6.5 Conclusie 

Het effect van de alternatieven op de milieu hygiënische bodemkwaliteit is nul (0), omdat er binnen het 

zoekgebied geen sprake is van humane of ecologische risico’s. Ook op aardkundige waarden heeft het 

project geen effecten. De voorgenomen ontwikkeling zal wel tot zettingen leiden. Deze zetting is niet of 

nauwelijks te voorkomen, maar door zorgvuldig te werken of maatregelen te nemen kan de invloed in de 

omgeving worden beperkt. Ook is de grondbalans negatief, omdat er extra grond nodig is. 

 

Tabel 4.144: Effecten van de drie alternatieven op de bodem 

Criteria Subcriteria Referentie A B C 

Milieuhygiënische 

bodemkwaliteit 

Bodemkwaliteit 0 0 0 0 

Waterbodemkwaliteit 0 0 0 0 

Zetting 0 - - - 

Aardkundige waarden 0 0 0 0 

Grondbalans 0 - - - 
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4.7 Water 

Voor het thema water zijn de effecten bepaald voor de volgende criteria: 

• Oppervlaktewaterkwantiteit  

• Oppervlaktewaterkwaliteit 

• Waterberging en -compensatie 

• Grondwaterkwantiteit / kwel 

• Grondwaterkwaliteit 

• Afvalwaterketen 

• Waterveiligheid 

 

De effecten op de criteria zijn hieronder kort beschreven en vervolgens samengevat in een concluderende 

tabel. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in het deelrapport water.  

 

4.7.1 Oppervlaktewaterkwantiteit 

De oppervlaktewaterkwantiteit wordt beïnvloed doordat watergangen in afvoer- of aanvoerroutes worden 

gewijzigd. De mate van beïnvloeding hangt af van de functie van de watergangen binnen het watersysteem. 

Wanneer een hoofdwatergang (gedeeltelijk) wordt gedempt resulteert dit in een meer negatieve score (--) 

ten opzichte van overige watergangen (-). Wanneer de waterstructuur niet wordt beïnvloed levert dit een 

neutrale score op (0). In de nadere uitwerking van de alternatieven is het mogelijk de beïnvloeding op de 

oppervlaktewaterkwantiteit te compenseren door het verleggen van afvoerroutes. 

 

Alternatief A scoort zeer negatief (--) op de beïnvloeding van de oppervlaktewaterkwantiteit omdat er meer 

hoofdwatergangen (deels) moeten worden gedempt in vergelijking met de andere alternatieven. De 

alternatieven B en C scoren negatief (-). 

 

4.7.2 Oppervlaktewaterkwaliteit 

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt bij alle maatregelen beïnvloed omdat ervan uit wordt gegaan 

dat de ontwerpalternatieven zorgen voor een toename van verkeer. Door de toename van verkeer zal er 

ook een toename van afstroming van roetdeeltjes, metalen en olie- en zeepachtige verontreinigingen zijn. 

Hierdoor hebben alle maatregelen een negatieve (-) score gekregen. 

 

4.7.3 Waterberging en -compensatie 

Dit beoordelingscriterium is gebaseerd op het toevoegen van verhard oppervlak en het dempen van 

oppervlaktewater. Door een toename van verhard oppervlak wordt neerslag versneld afgevoerd naar de 

watergangen waardoor het watersysteem zwaarder belast wordt. De toename van verharding per alternatief  

is bekend en daardoor te kwantificeren. Het oppervlak aan oppervlaktewater dat gedempt moet worden ten 

behoeve van de ontwerpalternatieven is nog niet exact bekend, dit zal enkel kwalitatief beschreven worden. 

Alle individuele maatregelen waarbij het verhard oppervlak toeneemt of waarbij een watergang gedempt 

wordt zullen negatief (-) scoren. Bij een groot aantal maatregelen binnen 1 alternatief waarvoor het verhard 

oppervlak toeneemt of oppervlaktewater gedempt wordt zal zeer negatief (--) worden gescoord. 

 

De alternatieven A en B scoren hier zeer negatief (--) omdat er sprake is van een groter verhard oppervlak 

en een groter oppervlak gedempt oppervlaktewater ten opzichte van alternatief C. Alternatief C scoort 

negatief (-). 
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4.7.4 Grondwaterkwantiteit / kwel 

De grondwaterkwantiteit wordt voornamelijk beïnvloedt door werkzaamheden waarbij bemalingen gepaard 

zijn. Aangezien voor de werkzaamheden geen bemalingen voorzien zijn zal er enkel sprake zijn van 

beïnvloeding van de grondwaterkwantiteit wanneer oppervlaktewater gedempt of verplaatst wordt, er is dan 

sprake van negatieve beïnvloeding (-).  

 

Kwel 

De lokale kwel of wegzijgingssituatie kan beïnvloed worden door onttrekkingen uit het watervoerende pakket 

of door wijzigingen in de freatische grondwaterstand. Aangezien de werkzaamheden enkel bovengronds 

plaatsvinden is er geen sprake van grondwateronttrekkingen. Eventuele beïnvloeding van kwel/wegzijging 

zal enkel voortkomen uit het dempen van oppervlaktewaterlichamen en de daaruit volgende gewijzigde 

freatische grondwaterstand (-). Derhalve wordt voor het onderdeel gelijk gescoord aan het onderdeel 

grondwaterkwantiteit. 

 

Aangezien voor alle alternatieven op vrijwel dezelfde locaties watergangen geheel gedempt dienen te 

worden scoren alle alternatieven negatief (-) op het onderdeel grondwaterkwantiteit / kwel.  

 

4.7.5 Grondwaterkwaliteit 

De grondwaterkwaliteit kan, gelijk aan de oppervlaktewaterkwaliteit, worden beïnvloed door een toename 

van verkeer, met name als gevolg van infiltratie van regenwater over mogelijke verontreinigd oppervlak naar 

de bodem, derhalve scoren maatregelen bij een toename van verkeersintensiteit negatief (-). Doorgaans 

wordt als compenserende een bermpassage toegepast zodat eventuele verontreinigingen gefilterd worden 

waardoor neutraal gescoord wordt (0), echter is op dit moment nog niet bekend waar deze kan worden 

toegepast vanwege de beperkte beschikbare ruimte in Rotterdam.  

 

Eventuele aanwezige grond(water)verontreinigingen op locaties waar uitbreiding van het verhard oppervlak 

plaatsvindt zullen, indien ernstig, (deels) gesaneerd moeten worden. Echter, omdat de ernst van de 

verontreinigingen niet bekend is (en dus onzeker of gesaneerd wordt) zal het doorkruizen van een 

grond(water)verontreiniging als neutraal (0) worden beoordeeld.  

 

Vanwege het nog onbekend zijn van eventuele locaties voor bermpassages en de, ordegrootte, gelijke 

toename van verkeersintensiteiten scoren alle alternatieven negatief (-) op het onderdeel 

grondwaterkwaliteit. Er is geen onderscheid gemaakt voor de verschillende maatregelen omdat de 

uitwerking van de maatregelen nog in een te vroeg stadium zijn om te beoordelen of maatregelen worden 

toegepast en omdat de maatregelen als geheel een negatieve invloed hebben door toename van 

verkeersintensiteiten, niet enkel lokaal. 

 

4.7.6 Afvalwaterketen 

Hemelwaterafvoer van de snelweg zelf zal aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie. Omdat dit 

deel uitmaakt van het nieuwe ontwerp en geen externe systemen betreft zijn deze aanpassingen als 

neutraal (0) beoordeeld voor alle alternatieven. 
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4.7.7 Waterveiligheid 

De waterveiligheid kan worden beïnvloed wanneer het ruimtebeslag van de A16 toeneemt tot in de 

beschermingszone of wanneer watergangen nabij een dijklichaam gedempt worden. Wanneer de voorziene 

werkzaamheden mogelijke afbreuk doen aan het functioneren van de waterkeringen zal het negatief worden 

gescoord (-). Opgemerkt wordt dat doorgaans mitigerende en compenserende maatregelen noodzakelijk 

zijn wanneer het dijklichaam dusdanig wordt beïnvloed dat hierdoor een onveilige dijk kan ontstaan. 

 

Op het gebied van waterveiligheid scoren alternatieven A en B negatief (-), omdat het ruimtebeslag van 

maatregel C1 samenvalt met een compartimenteringskering. Een watervergunning is nodig om 

werkzaamheden te verrichten aan de kering of de beschermzone. Voor alternatief C is dit niet het geval, dit 

alternatief scoort neutraal voor het criterium waterveiligheid.  

 

4.7.8 Conclusie 

De drie alternatieven zijn beschouwd op de beoordelingscriteria, zowel exclusief als inclusief verplichte 

compenserende maatregelen. 

 

Zonder compenserende maatregelen 

Alternatief A scoort slechter op de beïnvloeding van de oppervlaktewaterkwantiteit, omdat er meer 

hoofdwatergangen (deels) moeten worden gedempt in vergelijking met de andere alternatieven. 

 

Op het gebied van waterveiligheid scoren alternatieven A en B slechter, omdat het ruimtebeslag van 

maatregel C1 samenvalt met een compartimenteringskering. Een watervergunning is nodig om 

werkzaamheden te verrichten aan de kering of de beschermzone. 

 

Tabel 4.155: Afweging beoordeling alternatieven ten opzichte van de referentiesituatie 

Beoordelingscriteria Referentie A B C 

Oppervlaktewaterkwantiteit 0 -- - - 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 - - - 

Waterberging en -compensatie 0 -- -- - 

Grondwaterkwantiteit / kwel 0 - - - 

Grondwaterkwaliteit 0  - - -  

Afvalwaterketen 0 0 0 0 

Veiligheid (primaire) waterkeringen 0 - - 0 

 

Met verplichte compenserende maatregelen 

Door het uitvoeren van de compenserende maatregelen is de impact op de lokale waterstructuur en de 

waterkwantiteit teruggebracht tot ‘neutraal’, alle ontwerpalternatieven scoren daarmee gelijkwaardig op dit 

criterium. Voor grondwater wordt uitgegaan van het compenseren van de watergangen direct langs de 

huidige watergangen waar mogelijk. Aangaande grondwaterkwaliteit wordt ervan uitgegaan dat wordt 

voldaan aan de eisen in het Kader Afstromend Wegwater 2.0, Rijkswaterstaat. 

 

Opgemerkt wordt dat de ontwerpopgaven om te voldoen aan de compenserende maatregelen sterk 

verschillen per alternatief: 
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• Het compenseren van het toegenomen verhard oppervlak is groter in de alternatieven A & B (bijna 

dubbel) dan in alternatief C. Binnen alternatieven A & B is er bij een groter aantal maatregelen 

sprake van het dempen van oppervlaktewater, ook dit moet gecompenseerd worden. Het 

compenseren van dergelijke oppervlakten in een stedelijk gebied is een grote ontwerpopgave 

vanwege de beperkt beschikbare ruimte, met name de compensatie voor watergangen langs de 

A16. Wanneer compensatie niet plaatsvindt op eenzelfde/soortgelijke locatie dan kan het ook zijn 

dat de ontwerpen toch negatief zullen scoren (-), waarbij die kans groter is voor ontwerp A en B dan 

voor C (vanwege de kleinere ontwerpopgave).  

• Het aanbrengen van een bermpassage of een soortgelijke constructie voor infiltratie van afstromend 

wegwater. Gezien de beperkt beschikbare ruimte is ook hier een grote ontwerpopgave, echter geldt 

deze voor alle 3 alternatieven. 

• De compartimentskering ten zuiden van de van Brienoordbrug mag niet verslechteren (onderdeel 

van maatregel C1). Deze ontwerpopgave is enkel aanwezig bij alternatief A en B.  

 

Tabel 4.166: Afweging beoordeling alternatieven ten opzichte van de referentiesituatie 

Beoordelingscriteria Referentie A B C 

Oppervlaktewaterkwantiteit 0 0 0 0 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 0 0 0 

Waterberging en -compensatie 0 0 0 0 

Grondwaterkwantiteit / kwel 0 - - 0 

Grondwaterkwaliteit 0 0 0 0 

Afvalwaterketen 0 0 0 0 

Veiligheid (primaire) waterkeringen 0 0 0 0 
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4.8 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Voor het criterium landschap zijn de effecten bepaald voor de subcriteria ‘landschappelijke waarden’ en 

‘visuele kwaliteit’. Voor het criterium cultuurhistorie zijn de effecten bepaald voor de subcriteria 

‘cultuurhistorische structuren en waarden’ en ‘bouwkundige waarden, waaronder monumenten’. Voor het 

criterium archeologie zijn de effecten bepaald voor het subcriterium ‘archeologische 

(verwachtings)waarden’.  

 

De effecten op de criteria zijn hieronder kort beschreven en vervolgens samengevat in een concluderende 

tabel. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in het deelrapport landschap, cultuurhistorie en 

archeologie.  

 

4.8.1 Landschap 

Bij alle drie de alternatieven worden op meerdere plekken significante aantastingen verricht op 

landschapsstructuren als bomenrijen en waterpartijen. Deze zijn niet altijd makkelijk te mitigeren of 

herstelbaar. Daarnaast wordt de karakteristiek (de groene afscheidingsfunctie van de bomenrijen en de 

geluidswallen tussen snelweg en omliggend gebied) van het gebied gedeeltelijk aangetast. Elk alternatief 

heeft een ander impactgebied. Alle drie de alternatieven scoren negatief (-) op zowel landschappelijke 

waarden als visuele kwaliteit. 

 

4.8.2 Cultuurhistorie 

De drie alternatieven hebben allen geen effect op de cultuurhistorische waarden & structuren en de 

bouwkundige waarden (waaronder monumenten) in het gebied. Alle drie de alternatieven scoren neutraal 

(0) 

 

4.8.3 Archeologie 

Alternatief A en B raken beide aan archeologisch monument (prehistorie) met zeer hoge waarde. In het 

ontwerp moet hier rekening mee worden gehouden. Ook is bij alternatieven A en B sprake van een grote 

doorsnijdingen van gebieden met middelgrote tot grote kans op archeologische sporen. Bij alternatief C is 

er sprake van significante doorsnijdingen van gebieden met middelhoge tot hoge kans op archeologische 

sporen. Alle drie de alternatieven scoren negatief (-). 
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4.8.4 Conclusie 

Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de effectbeoordelingen voor de drie 

alternatieven en de referentiesituatie. 

 

Tabel 4.177: Concluderende tabel met effectbeoordelingen. 

Beoordelingscriteria Subcriteria Referentie A B C 

Landschap 
Landschappelijke waarden 0 - - - 

Visuele kwaliteit 0 - - - 

Cultuurhistorie 

Cultuurhistorische structuren en waarden 0 0 0 0 

Bouwkundige waarden, waaronder 
monumenten 

0 0 0 0 

Archeologie Archeologische (verwachtings)waarden 0  - - -  
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4.9 Duurzaamheid en klimaat 

Voor het thema duurzaamheid en klimaat zijn de effecten bepaald voor de volgende criteria: 

• CO2-impact 

• Klimaatbestendigheid 

• Mobiliteitstransitie 

• Duurzame functionaliteit van de oplossingen 

 

De effecten op de criteria zijn hieronder kort beschreven en vervolgens samengevat in een concluderende 

tabel. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in het deelrapport duurzaamheid en klimaat.  

 

4.9.1 CO2-uitstoot 

Om het effect op de CO2-uitstoot te bepalen is gekeken naar de verwachte CO2-uitstoot van de mobiliteit 

(gebruiksfase) en het materiaalgebruik (realisatiefase).  

 

Mobiliteit 

Voor het subcriterium mobiliteit is beoordeeld in hoeverre een alternatief bijdraagt aan het reduceren van 

de CO2-uitstoot ten opzichte van de referentiesituatie. Het aantal voertuigkilometers neemt in alle drie de 

alternatieven toe ten opzichte van de referentiesituatie. Dat betekent dat de CO2-impact van de 

mobiliteitsbehoefte voor alle drie de alternatieven hoger is dan de referentiesituatie. De voorgestelde 

alternatieven leiden daarom tot een negatief effect op de CO2-impact.  Het onderscheid tussen de 

alternatieven is dusdanig beperkt dat er geen onderscheid in de beoordeling van de alternatieven te maken 

is.  

 

Materiaalgebruik 

In alle drie de alternatieven is er sprake van een toename van het materiaalgebruik om de uitbreiding van 

de capaciteit te realiseren. De impact van het materiaalgebruik op de CO2-uitstoot is daarom negatief.  

 

4.9.2 Klimaatbestendigheid 

Een alternatief draagt bij aan een klimaatbestendige omgeving wanneer het bijdraagt aan het beperken van 

wateroverlast en hittestress. Voor alle alternatieven geldt dat er een toename is van het aandeel verharding 

in het plangebied, waarmee de mate van klimaatbestendigheid afneemt ten opzichte van de huidige en 

autonome situatie.  

 

4.9.3 Mobiliteitstransitie 

Een alternatief draagt bij aan de mobiliteitstransitie wanneer autogebruik wordt ontmoedigd en andere 

vormen van mobiliteit gestimuleerd worden. In de drie alternatieven zijn geen specifieke en 

onderscheidende maatregelen opgenomen die autogebruik ontmoedigen en die andere vormen van 

duurzame mobiliteit stimuleren. De beoordeling is voor alle drie de alternatieven negatief, omdat ze de 

transitie naar andere vormen van mobiliteit in beperkte mate ontmoedigen. De onderlinge verschillen tussen 

de alternatieven zijn niet voldoende onderscheidend om te leiden tot een andere beoordeling per alternatief. 
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4.9.4 Duurzame functionaliteit van de oplossingen 

Op basis van de verschillende ontwerpen die opgesteld zijn voor de drie alternatieven zijn er geen dusdanig 

onderscheidende aspecten aanwezig waar ze op duurzame functionaliteit onderscheid zijn ten opzichte van 

elkaar. De fase ‘na de gebruiksfase’ is voor de beschouwde alternatieven niet relevant. Er worden 

bijvoorbeeld geen kunstwerken van dusdanige omvang aangebracht die op termijn een andere functie nodig 

hebben.  

 

4.9.5 Conclusie 

Het voornemen scoort negatief op CO2-uitstoot, vanwege een toename van het aantal voertuigkilometers 

en benodigd materiaal. Ook klimaatbestendigheid scoort negatief, omdat er een toename van verhard 

oppervlak is. Daarnaast scoren alle alternatieven negatief op mobiliteitstransitie. Duurzame functionaliteit 

van de oplossingen scoort neutraal. 

 

Tabel 4.188: Beoordeling criteria duurzaamheid en klimaat per alternatief 

Beoordelingscriteria Subcriteria Referentie A B C 

CO2-uitstoot 
Mobiliteit 0 - - - 

Materiaalgebruik 0 - - - 

Klimaatbestendigheid 0 - - - 

Mobiliteitstransitie 0 - - - 

Duurzame functionaliteit van de oplossingen 0 0 0 0 
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5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is een tabel opgenomen van alle effectbeoordelingen ten opzichte van de referentiesituatie 

en is vervolgens per milieuaspect een samenvatting gegeven van de belangrijkste conclusies. Tenslotte zijn 

de onderscheidende effecten tussen de alternatieven beschreven.  

 

Tabel 5.1: overzicht effectbeoordeling per milieuaspect 

Aspect Criterium Subcriterium 
Alternatieven 

A B C 

Verkeer 

Toetsing aan het doelbereik 

Verminderen knelpunt A16 van 

Brienenoordcorridor 
+ + + 

Verminderen knelpunt Algeracorrior 0 0 0 

Verbeteren robuustheid + + 0 

Verbeteren van het functioneren 

van het netwerk 
+ + + 

Overige mobiliteitseffecten 

Doorstroming en netwerkeffecten 

auto 
+ + + 

Gevolgen bij calamiteiten 0 0 + 

Geluid en 

Trillingen 

Aantallen gehinderden 0 0 0 

Aantal woningen 50 dB of hoger 0 0 0 

Akoestisch ruimtebeslag 0 0 0 

Juridische maakbaarheid 0 0 0 

Trillingen  0 0 0 

Luchtkwaliteit 

Maximale concentraties 2040 0 0 0 

Juridische maakbaarheid 0 0 0 

Maximale planbijdrage 0 0 0 

Planbijdrage op bestaande woningen 0 0 0 

Externe 

Veiligheid 

Plaatsgebonden risico 0 0 0 

Groepsrisico 0 0 - 

Plasbrandaandachtsgebied/brandaandachtsgebied 0 0 0 

Explosieaandachtsgebied - - - 

Ecologie 

Natura 2000 0 0 0 

Beschermde soorten - - - 

Houtopstanden - - - 

KRW 0 0 0 

Natuurnetwerk Nederland 0 0 0 

Overige groenstructuren 
Belangrijke weidevogelgebieden 0 0 0 

Groene bufferzones 0 0 0 

Biodiversiteit Rotterdam - - - 
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Aspect Criterium Subcriterium 
Alternatieven 

A B C 

Bodem 

Milieuhygiënische 

bodemkwaliteit 

Bodemkwaliteit 0 0 0 

Waterbodemkwaliteit 0 0 0 

Zettingen - - - 

Aardkundige waarden  0 0 0 

Grondbalans - - - 

Water 

Oppervlaktewaterkwantiteit 0 0 0 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 0 0 

Waterberging en -compensatie 0 0 0 

Grondwaterkwantiteit / kwel - - - 

Grondwaterkwaliteit 0 0 0 

Afvalwaterketen 0 0 0 

Veiligheid (primaire) waterkeringen 0 0 0 

Landschap, 

cultuurhistorie 

en archeologie 

Landschap 
Landschappelijke waarden - - - 

Visuele kwaliteit - - - 

Cultuurhistorie 

Cultuurhistorische structuren en 

waarden 
0 0 0 

Bouwkundige waarden, waaronder 

monumenten 
0 0 0 

Archeologie - - - 

Duurzaamheid 

en klimaat 

CO2-uitstoot 
Mobiliteit - - - 

Materiaalgebruik - - - 

Klimaatbestendigheid - - - 

Mobiliteitstransitie - - - 

Duurzame functionaliteit van de oplossingen 0 0 0 
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Conclusies per milieuaspect van de alternatieven ten opzichte van de referentie 

• Verkeer: de alternatieven scoren positief op de meeste criteria. 

• Geluid en Trillingen: de effecten zijn bij alle drie de alternatieven neutraal. 

• Luchtkwaliteit: de effecten zijn bij alle drie de alternatieven neutraal. 

• Externe veiligheid: Op het criterium explosieaandachtsgebied (Eag) scoren alle alternatieven 

negatief. De Alternatieven A en B scoren negatief omdat er meer bebouwing binnen het 

aandachtsgebied komt te liggen. Alternatief C scoort eveneens negatief omdat er significant meer 

(beperkt) kwetsbare gebouwen worden toegevoegd binnen het aandachtsgebied.  

Op het criterium groepsrisico scoort alternatief C negatief omdat in dit alternatief de hoofdrijbaan 

van de A16 gedeeltelijk met 2 rijstroken per rijrichting wordt verbreed door het samenvoegen van 

hoofd en parallelbanen.  

• Ecologie: Er moet een AERIUS-berekening worden uitgevoerd om te bepalen of en op welke Natura 

2000-gebieden en habitattypen er sprake zal zijn van een toename van stikstofdepositie als gevolg 

van het voornemen.  

Na het nemen van verplichte mitigerende maatregelen zijn er nog risico’s voor beschermde soorten, 

houtopstanden en biodiversiteit. Door de voorgenomen ontwikkeling worden leefgebieden van 

beschermde soorten aangetast. Ook kunnen beschermde soorten worden verstoord of gedood. 

Door het nemen van voorzorgs-, mitigerende en/of compenserende maatregelen kunnen negatieve 

effecten deels worden voorkomen of verzacht. Aanwezigheid van beschermde soorten in het 

plangebied dient nader te worden onderzocht om negatieve effecten als gevolg van de 

voorgenomen ontwikkeling te kunnen uitsluiten, voorkomen of mitigeren.  

Door de voorgenomen ontwikkeling moet een relatief groot oppervlakte houtopstanden gekapt 

worden. Negatieve effecten dienen door middel van herplant gecompenseerd te worden, maar de 

verloren ecologische en landschappelijke waarden zullen pas na vele jaren weer enigszins 

vergelijkbaar zijn. Daarom is zo weinig mogelijk kappen de beste optie. 

Door de voorgenomen ontwikkeling worden leefgebieden van verschillende planten en dieren 

aangetast. Door het nemen van voorzorgs- en/of mitigerende maatregelen kunnen negatieve 

effecten deels beperkt worden maar zeker niet geheel voorkomen worden. 

• Bodem: de voorgenomen ontwikkeling zal tot zettingen leiden. Deze zetting is niet of nauwelijks te 

voorkomen, maar door zorgvuldig te werken of maatregelen te nemen kan de invloed in de 

omgeving worden beperkt. Daarnaast is de grondbalans negatief, maar dit is geen onaanvaardbaar 

gevolg. 

• Water: er is sprake van beïnvloeding van de grondwaterkwantiteit wanneer oppervlaktewater 

gedempt of verplaatst wordt. 

• Landschap, cultuurhistorie en archeologie: het effect op het landschap scoort negatief omdat de 

voorgenomen ontwikkelingen op meerdere plekken significante aantastingen op 

landschapsstructuren als bomenrijen en waterpartijen verricht. Deze zijn niet altijd makkelijk te 

mitigeren of herstelbaar. 

Alternatief A en B raken aan archeologisch monument (prehistorie) met zeer hoge waarde. Ook is 

bij alternatieven A en B sprake van een grote doorsnijdingen van gebieden met middelgrote tot 

grote kans op archeologische sporen. Bij alternatief C is er sprake van significante doorsnijdingen 

van gebieden met middelgrote tot grote kans op archeologische sporen. 

• Duurzaamheid en klimaat: het voornemen scoort negatief op CO2-uitstoot, vanwege een toename 

van het aantal voertuigkilometers en benodigd materiaal. Ook klimaatbestendigheid scoort negatief, 

omdat er een toename van verhard oppervlak is. Daarnaast scoren alle alternatieven negatief op 

mobiliteitstransitie omdat er geen specifieke en onderscheidende maatregelen zijn opgenomen die 

autogebruik ontmoedigen en die andere vormen van duurzame mobiliteit stimuleren. 
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Onderscheidende effecten tussen de alternatieven 

De alternatieven zijn weinig onderscheidend in het ruimtebeslag en verkeersintensiteiten. Op vrijwel alle 

milieuthema’s scoren de alternatieven daarom gelijk.  

 

Bij verkeer scoort alternatief C op twee punten anders dan alternatief A en B. Bij toetsing aan het doelbereik 

scoort alternatief C bij subcriteria ‘verbeteren robuustheid’ neutraal (0) terwijl alternatief A en B positief (+) 

scoren. Dit is het geval omdat alternatief A en B wat beter in staat zijn om calamiteiten op te vangen dan 

alternatief C. 

 

Bij ‘gevolgen van calamiteiten’ scoort alternatief C juist positief (+) terwijl alternatief A en B neutraal (0) 

scoren. In alternatief C wordt het bestaande systeem van hoofd- en parallelbanen op de A16 vervangen 

door één brede rijbaan. De hoofdrijbanen zijn daardoor vanaf iedere toerit direct te bereiken. Dit verbetert 

de bereikbaarheid voor hulpdiensten. 

 

Voor het thema externe veiligheid scoort alleen alternatief C op het criterium groepsrisico negatief omdat in 

dit alternatief de hoofdrijbaan van de A16 gedeeltelijk met 2 rijstroken per rijrichting wordt verbreed door het 

samenvoegen van hoofd en parallelbanen.  

 

 

 

 

 

 


