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INLEIDING: Wat staat er in het deelrapport techniek, realisatietermijn en onderhoud? 

 

 

1.1 Doel van dit deelrapport 

 

Dit deelrapport beschrijft de effecten van de kansrijke alternatieven voor het verbeteren van de 

doorstroming op de Algeracorridor op het thema techniek, realisatietermijn en onderhoud. Het deelrapport 

vormt onderdeel van het MER voor de Verkenning Algeracorridor. In het deelrapport staan alleen specifieke 

uitgangspunten en gedetailleerde informatie over techniek, realisatietermijn en onderhoud. Een algemene 

toelichting op de MIRT-verkenning, de kansrijke alternatieven en de aanpak en uitgangspunten voor de 

effectenstudies is te vinden in het Verkenningenrapport Algeracorridor zeef 2, dat tevens dient als 

hoofdrapport MER. 

 

 

1.2 Leeswijzer 

 

Onderstaande tabel toont de opbouw van het deelrapport. 

 

 

Tabel 1.1 Leeswijzer voor het deelrapport techniek, realisatietermijn en onderhoud MER Verkenning Algeracorridor 
 

Hoofdstuk Geeft antwoord op de vraag: 

1. Inleiding wat staat er in het deelrapport? 

2. Kansrijke Alternatieven wat onderzoeken we? 

3. Kaders binnen welke kaders en richtlijnen voeren we het onderzoek uit? 

4. Aanpak hoe onderzoeken we de milieueffecten op techniek, realisatietermijn en onderhoud? 

5. Studiegebied hoe ziet de omgeving er nu en straks uit voor techniek, realisatietermijn en 

onderhoud? 

6. Effecten wat zijn de milieueffecten van de kansrijke alternatieven op techniek, 

realisatietermijn en onderhoud? 

7. Mitigatie en compensatie welke maatregelen kunnen de effecten op techniek, realisatietermijn en onderhoud 

verminderen of neutraliseren? 

8. Leemten in kennis en informatie wat zijn onzekerheden met betrekking tot de gebruikte informatie? 
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KANSRIJKE ALTERNATIEVEN: wat onderzoeken we?  
 

Op basis van de NKO1 zijn vier kansrijke alternatieven ontwikkeld. Deze alternatieven onderscheiden zich van 

elkaar op een aantal onderdelen. De wegcapaciteit van de Algerabrug is daarbij de meeste bepalende 

variabele, maar ook de mate van investering in infrastructuur per modaliteit en maatregelen als 

vraagbeïnvloeding verschillen per alternatief. Afbeelding 2.1 geeft dit schematisch weer. 

 

 

Afbeelding 2.1 Overzicht van alternatieven 
 

 
 

 

2.1 Alternatief 1 
 

In dit pakket wordt ingezet op de mobiliteitstransitie om de doorstroming te verbeteren met als 

uitgangspunt dat de bestaande capaciteit van de Algerabrug onveranderd blijft. Het pakket bestaat uit een 

generiek gedeelte van maatregelen die het gebruik van OV en de fiets faciliteren en er worden op 

kruispunten minimale aanpassingen gedaan om de verkeer knelpunten weg te nemen. Het alternatief kent 

een a en b versie waarbij in 1a de oplossingen gekenmerkt worden door maximaal in te zetten op de 

mobiliteitstransitie met minimale investeringen in weginfrastructuur. In 1b is iets meer ruimte om de 

wegcapaciteit te vergroten maar wordt ook nog actief ingezet op de mobiliteitstransitie. 

 

 

2.1.1 Alternatief 1a 

 

Alternatief 1a zet maximaal in op mobiliteitstransitie en bevat alleen de minimale noodzakelijke 

aanpassingen voor de doorstroming van het wegverkeer op de Algeracorridor. Dat betekent dat de 

capaciteit op de Algerabrug niet wordt aangepast en bij het Capelseplein een oplossing op maaiveld is 

gekozen. Voor de aansluiting Ketensedijk en de Grote Kruising worden ook minimale aanpassingen gedaan 

voor het wegverkeer. Om de mobiliteitstransitie te faciliteren wordt vol ingezet op het faciliteren van het 

langzaamverkeer. Voor 1a betekent dit naast de langzaamverkeerbrug tussen de centra Krimpen en Capelle 

 

1  Projectteam MIRT-verkenning Oeververbindingen (2021). Notitie kansrijke oplossingsrichtingen. Te raadplegen via: 

https://oeververbindingen.nl/app/uploads/MIRT_NotitieKansrijkeOplossingen_juli21.pdf 
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dat ook voor fietsers en voetgangers bij de IJsselmondselaan en de Grote Kruising extra fietstunnels 

gerealiseerd worden. 

 

 

2.1.2 Alternatief 1b 

 

Waarbij bij alternatief 1a maximaal wordt ingezet op de mobiliteitstransitie en alleen minimale noodzakelijke 

aanpassingen voor de doorstroming van het wegverkeer op de Algeracorridor worden uitgevoerd. Verschuift 

het accent in alternatief 1b iets van fietsverkeer en openbaar vervoer naar het autoverkeer. De basiskeuzes in 

dit alternatief zijn het Capelseplein waarbij een ongelijkvloerse verbinding wordt gerealiseerd en de 

aansluiting op de Ketensedijk vanaf de Algerabrug waarbij deels een ontkoppeling van het noord-zuid 

wegverkeer plaatsvindt. Daarnaast is er op de kruising bij de IJsselmondselaan geen plaats voor een 

ongelijkvloerse langzaamverkeerverbinding maar wordt het verkeer omgeleid richting het kruispunt bij de 

Van Beethovenlaan. Tevens is er geen fietstunnel bij de grote kruising in alternatief 1b. Het langzaamverkeer 

wordt wel nog gefaciliteerd door de langzaamverkeerbrug tussen de kernen Capelle-Krimpen net zoals in 

alternatief 1a. Tevens is er net zoals in 1a ruimte voor aanvullende maatregelen voor het stimuleren van OV 

en fietsgebruik 

 

 

2.2 Alternatief 2 

 

In dit pakket worden investeringen volledig ingezet om de doorstroming te verbeteren op basis van het 

uitgangspunt dat de capaciteit van de Algerabrug wordt uitgebreid. Het pakket bestaat uit een generiek 

gedeelte van aanpassingen die elders op de corridor nodig zijn voor het opwaarderen van de capaciteit1. 

Daarnaast worden voor de Algerabrug twee variaties onderscheiden: 

- Alternatief 2a: versterken van de huidige brug naar een 4x1-configuratie hierbij wordt het fietspad aan 

de westzijde versterkt en geschikt gemaakt voor personenauto’s. Dat betekent dat er een nieuwe 

voet/fietsverbinding moet worden gemaakt. De brug bestaat dan uit twee rijstroken voor alle verkeer en 

aan iedere zijde een doelgroepstrook voor personenauto’s. Het vast vakwerkdeel van de brug blijft 

behouden en wordt versterkt, het beweegbare deel wordt in zijn geheel vervangen in verband met de 

lichte versterking fietspad westzijde, renovatiewerk en beperken hinder; 

- Alternatief 2b: een nieuwe 2x2 configuratie. hierbij wordt op de bestaande fundering en deel van de 

onderbouw een nieuwe 2x2 brug aangelegd2. Met deze variant zijn alle vier de rijstroken geschikt voor 

personen- en vrachtauto’s. Het bestaande vakwerk wordt verwijderd en er komt een nieuwe sterkere en 

dus zwaarder vakwerkbrug voor terug. Ook het beweegbare deel wordt vervangen en een sterker en 

zwaarder beweegbaar deel komt er voor terug. De nieuwe stalen brugdelen zijn fors zwaarder. De 

bestaande fundering kan dat niet zomaar dragen. De onderbouw van de brug bestaat uit massief beton. 

In het ontwerp is nu aangenomen dat deze onderbouw van beton deels wordt gesloopt en vervangen 

door een lichtere (holle) constructie. Op deze wijze wordt het zwaardere stalen brugdeel gecompenseerd 

door gewicht in de onderbouw te verwijderen. Daarmee kan de bestaande fundering naar verwachting 

worden gehandhaafd. 

 

 

2.2.1 Alternatief 2a 

 

Bij alternatief 2a verschuift de focus op fietsverkeer en openbaar vervoer naar het autoverkeer. De 

hoofdkeuze van 2a is het ombouwen van de Algerabrug tot een 4x1 profiel. Daarnaast wordt er ingezet op 

het verbeteren van de doorstroming van het wegverkeer in combinatie met inzet op de mobiliteitstransitie. 

 

1 De technische uitgangspunten zijn op dit moment nog niet allemaal zeker. Zo is bijvoorbeeld nog onbekend hoeveel werk er aan 

de betonconstructie van de beweegbare en vaste brug moet worden verricht in alternatief 2a en 2b, zie voor meer informatie 

paragraaf 4.3 en 4.4. 

2 Mogelijk is in alternatief 2b met de ombouw naar een volledig 2x2 rijprofiel de noodzaak om ook de onderbouw van de 

Algerabrug aan te passen, dit is in dit stadia van de verkenning nog niet bekend en zal indien nodig verder moeten worden 

uitgezocht in de volgende planuitwerkings fase. 
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Hierbij is voor het Capelseplein bewust gekozen voor een fly-over (viaduct) voor de driekwartbeweging van 

Krimpen naar Rotterdam, om het verschil in effecten in beeld te kunnen brengen ten opzichte van een 

onderdoorgang zoals die in alternatief 2b is opgenomen. 

 

 

2.2.2 Alternatief 2b 

 

Bij alternatief 2b ligt de nadruk bij het goed kunnen afwikkelen van het autoverkeer, ook in de verre 

toekomst. Het vernieuwen van de bovenbouw van de Algerabrug tot een 2x2 profiel is in dit alternatief de 

hoofdkeuze. Daarnaast wordt nog steeds ingezet op het gebruik van openbaar vervoer. Hierbij is voor het 

Capelseplein bewust gekozen voor een onderdoorgang voor de driekwartbeweging van Krimpen naar Rot-

terdam, om het verschil in effecten in beeld te kunnen brengen ten opzichte van een fly-over zoals die in al-

ternatief 2a is opgenomen. 
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KADERS: binnen welke kaders en richtlijnen voeren we het onderzoek uit?  

 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de vigerende wet- en regelgeving en het beleid op het gebied van 

techniek, realisatietermijn en onderhoud op verschillende schaalniveaus, voor zover van invloed op het 

studiegebied en/of de kansrijke alternatieven. 

 

 

3.1 Wetgeving 

 

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de vigerende wet- en regelgeving met betrekking techniek, 

realisatietermijn en onderhoud voor zover van invloed op de Algeracorridor. 

 

 

Tabel 3.1 Wettelijk kader 
 

Wet Vastgestelde datum Uitleg en relevantie 

Europees 

Europese Overeenkomst inzake 

internationale hoofdverkeerswegen 

(AGR), Genève 

15 november 1975 dit betreft een Europees plan en overeenkomst voor de 

bouw en ontwikkeling van een Europees wegennet dat is 

aangepast aan de eisen van het toekomstige 

internationale verkeer en de omgevingseisen 

nationaal 

De Wegenverkeerswet 1994 (Wvw) 1994 de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw) vormt de basis voor 

alle verkeersregels. Uitgangspunt daarbij is de vlotheid 

en doorstroming van het verkeer. Daarnaast mag 

niemand hinder of gevaar op de weg veroorzaken. Deze 

regels zijn verder uitgewerkt in het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Rvv) 

Wet beheer rijkswaterstaatwerken (Wbr) 1 januari 2015 deze 'waterstaatswerken' moeten goed beheerd en 

onderhouden worden, zodat ze veilig en doelmatig 

kunnen worden gebruikt. De Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken (WBR) geeft Rijkswaterstaat de 

mogelijkheid hiervoor te zorgen. In de toepassing van 

deze wet staat het goed functioneren van het 

waterstaatswerk voorop 

Belemmeringenwet privaatrecht 1 november 2010 de Belemmeringenwet Privaatrecht biedt ondernemers 

van openbare werken een wettelijk instrument dat de 

aanleg, instandhouding of wijziging van die openbare 

werken op andermans onroerende zaken mogelijk maakt 

Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990 (RVV) 

1 juli 2021 dit is een uitvoeringsbesluit bij de Wegenverkeerswet 

1994 (WVW 1994), die de basis is van de 

verkeerswetgeving. In het RVV 1990 zijn alle 

verkeersregels en verkeerstekens te vinden die in 

Nederland van toepassing zijn 

Besluit administratieve bepalingen inzake 

het wegverkeer (BABW) 

1 juli 2021 in het BABW staat bijvoorbeeld voor welke 

verkeersmaatregelen een zogenaamd verkeersbesluit 

moet worden genomen 
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Wet Vastgestelde datum Uitleg en relevantie 

Uitvoeringsvoorschriften BABW 1 juli 2021 dit zijn de voorschriften ten aanzien van de toepassing, 

plaatsing en uitvoering van enkele in het RVV 1990 

opgenomen verkeersborden, onderborden en 

verkeerstekens op het wegdek 

Arbeidsomstandighedenwet 1999 1 juli 2021 in de Arbeidsomstandighedenwet - of kortweg: de 

Arbowet - staan regels voor werkgevers en werknemers 

om de gezondheid, veiligheid en welzijn van 

werknemers te bevorderen. De Arbowet is een 

zogeheten kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete 

regels staan, maar algemene bepalingen over het 

arbobeleid in bedrijven 

Arbeidsomstandighedenbesluit 1 januari 2022 het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. Hierin 

staan de regels waar zowel werkgever als werknemer 

zich aan moeten houden om arbeidsrisico's tegen te 

gaan. Er staan ook specifieke regels in voor een aantal 

sectoren en categorieën werknemers 

Arbeidsomstandighedenregeling 1 januari 2022 in de Arbeidsomstandighedenregeling staat de 

uitwerking van sommige onderdelen uit het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit zijn dan specifieke 

bepalingen zoals de taken van de arbodienst of de 

keuring van hijskranen. Ook zijn hier nadere bepalingen 

te vinden over bijvoorbeeld apparatuur, meubilair en 

programmatuur 

 

 

3.2 Beleid 

 

(Inter)nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid en het beleid van de waterschappen stellen kaders aan 

het project. In tabel 3.2 zijn deze kaders voor elk beleidsniveau beschreven.  

 

 

Tabel 3.2 Beleidskader 
 

Beleidsstuk Vastgestelde datum Opgesteld door Uitleg en relevantie 

Internationaal 

Richtlijn tijdelijke en mobiele 

bouwplaatsen (92/57/EEG. 

Brussel, EEG, 1992) 

24 juni 1992 Europese Unie, Brussel deze richtlijn voert bij het begin van het 

project een globaal concept in, waarbij 

alle betrokkenen verantwoordelijkheid 

dragen. Ze wijst op de naleving van de 

veiligheids- en gezondheidsregels door 

alle bedrijven 

Richtlijn 2008/96/EG 

betreffende het beheer van 

de verkeersveiligheid van 

weginfrastructuur 

19 november 2008 Europese Unie, Brussel deze richtlijn heeft tot doel het aantal 

verkeersdoden en ernstige 

verkeersletsels op het wegennet van de 

EU te verminderen door de 

weginfrastructuur veiliger te maken 

Richtlijn 2019/1936 tot 

wijziging van Richtlijn 

2008/96/EG betreffende het 

beheer van de 

verkeersveiligheid van 

weginfrastructuur 

23 oktober 2019 Europese Unie, Brussel dit is een wijziging van Richtlijn 

2008/96/EG, is op 26 november 2019 

gepubliceerd, op 16 december 2019 in 

werking getreden en moest uiterlijk op 

17 december 2021 zijn omgezet in 

nationale regelgeving 

nationaal 

Wegcategorisering 

Duurzaam Veilig 

1997 Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat en de 

het convenant Startprogramma 

Duurzaam Veilig Verkeer heeft, met het 
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Beleidsstuk Vastgestelde datum Opgesteld door Uitleg en relevantie 

lagere overheden (VNG 

(Vereniging 

Nederlandse 

Gemeenten), IPO en de 

UvW). 

oog op de verkeersveiligheid, geleid tot 

eenduidige categorisering van 

wegtypen 

Strategisch Plan 

Verkeersveiligheid 2030 

5 december 2018 Ministerie van 

Infrastructuur en 

Waterstaat 

het SPV beschrijft een gezamenlijke 

koers van wegbeheerders en andere 

verkeersprofessionals om het aantal 

verkeersslachtoffers drastisch te 

verminderen 

Werken op autosnelwegen - 

Werk in Uitvoering 96a - 

2020  

29 juni 2020 CROW-uitgave 529, Ede deze publicatie bevat richtlijnen voor 

het plaatsen van afzettingen bij werk in 

uitvoering op en/of direct langs 

autosnelwegen 

Werken op niet-

autosnelwegen - Werk in 

Uitvoering 96b - 2020  

1 juli 2020 CROW-uitgave 527, Ede deze publicatie bevat richtlijnen voor 

het plaatsen van afzettingen bij werk in 

uitvoering op en/of direct langs alle 

niet-autosnelwegen 

Standaardmaatregelen op 

autosnelwegen - Werk in 

Uitvoering 96a  

19 juni 2020 CROW-uitgave 530A, 

Ede 

deze publicatie bevat richtlijnen voor 

het plaatsen van afzettingen bij werk in 

uitvoering op en/of direct langs 

autosnelwegen 

Standaardmaatregelen op 

niet-autosnelwegen - Werk 

in Uitvoering 96b 

19 juni 2020 CROW-uitgave 530A, 

Ede 

deze publicatie bevat richtlijnen voor 

het plaatsen van afzettingen bij werk in 

uitvoering op en/of direct langs alle 

niet-autosnelwegen 

Afstemmen en hinderanalyse 

bij werk in uitvoering 

17 maart 2011 CROW-publicatie 294. 

Ede 

deze publicatie geeft informatie over 

het regionaal en stedelijk afstemmen 

van wegwerkzaamheden. Er worden 

methoden en technieken benoemd 

waarmee in de verschillende fases van 

een project de hinder kan worden 

ingeschat 

Werkboek Gebiedsgericht 

benutten 

1 mei 2003 AVV, CROW gebiedsgericht benutten is een 

werkwijze waarin verschillende 

wegbeheerders (en andere 

belanghebbende partijen) op basis van 

gelijkwaardigheid samenwerken aan 

het ontwikkelen van integrale en 

duurzame 

verkeersmanagementoplossingen 

regionaal 

Programma Zuid-Hollandse 

Infrastructuur (PZI) 

november 2021 Provincie Zuid-Holland het PZI is een gedetailleerdere 

uitwerking van de financiële begroting 

van de provincie. Het doel is om te 

komen tot een effectieve inzet van de 

schaarse middelen, rekening houdend 

met ambities en lasten op de lange 

termijn 

APV gemeente Rotterdam: 

- Artikel 2:11 

(Omgevings)vergunning 

voor het aanleggen, 

beschadigen en 

veranderen van een weg 

12 januari 2022 Gemeente Rotterdam dit zijn twee artikelen uit de algemene 

plaatselijke verordening van de 

gemeente Rotterdam, waarin eisen 

worden gesteld aan de aanleg en 

wijziging van een (uit)weg  
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Beleidsstuk Vastgestelde datum Opgesteld door Uitleg en relevantie 

- Artikel 2:12 Maken of 

veranderen van een 

uitweg 

APV gemeente Capelle aan 

den IJssel: 

- Artikel 2:11 

(Omgevings)vergunning 

voor het aanleggen, 

beschadigen en 

veranderen van een weg 

- Artikel 2:12 Maken of 

veranderen van een 

uitweg 

16 december 2020 Gemeente Capelle aan 

den IJssel 

dit zijn twee artikelen uit de algemene 

plaatselijke verordening van de 

gemeente Capelle aan den IJssel, 

waarin eisen worden gesteld aan de 

aanleg en wijziging van een (uit)weg  

APV gemeente Krimpen aan 

den IJssel: 

- Artikel 2:11 

(Omgevings)vergunning 

voor het aanleggen, 

beschadigen en 

veranderen van een weg 

- Artikel 2:12 Maken of 

veranderen van een 

uitweg 

29 oktober 2020 Gemeente Krimpen aan 

den IJssel 

dit zijn twee artikelen uit de algemene 

plaatselijke verordening van de 

gemeente Krimpen aan den IJssel, 

waarin eisen worden gesteld aan de 

aanleg en wijziging van een (uit)weg  

 

 

3.3 Richtlijnen 

 

Naast wet- en regelgeving en beleid zijn er ook handreikingen, instructies en richtlijnen relevant voor het 

onderzoek. Tabel 3.3 beschrijft deze.  

 

 

Tabel 3.3 Aanvullende richtlijnen 
 

Richtlijn Vastgestelde datum Uitleg en relevantie 

Handboek Wegontwerp 2013:  

- Basiskenmerken Wegontwerp 

(CROW P315, 25 juni 2012) 

- Basiscriteria (CROW P328) 

- Stroomwegen (CROW P331) 

- Gebiedsontsluitingswegen (CROW 

P330)` 

- Erftoegangswegen (CROW P329) 

2013 dit zijn de CROW richtlijnen voor het ontwerpen van 

wegen en zijn inmiddels slechts vigerend in de digitale 

versie. Er zijn na het uitbrengen van de papieren 

boekwerken aanpassingen gedaan die vigerend zijn. 

Deze aanpassingen staan in de Online Kennisbank van 

het CROW 

Werken op niet-autosnelwegen 

Werk in Uitvoering 96b - 2020 

1 juli 2020 deze richtlijn bevat alle relevante vakinformatie en 

adviezen over voorbereiding, uitvoering en beëindiging 

van werk in uitvoering op niet-autosnelwegen 
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AANPAK: hoe onderzoeken we de effecten op techniek, realisatietermijn en 

onderhoud? 

 

Dit hoofdstuk licht toe hoe de effectbeoordeling in dit MER plaatsvindt voor het thema techniek, 

realisatietermijn en onderhoud. In paragraaf 4.1 zijn eerst de relevante ingrepen beschreven en de effecten 

die daaruit voorvloeien, dit zijn de ingreep-effectrelaties. Op basis van de belangrijkste effecten is het 

beoordelingskader opgesteld en concreet gemaakt (paragraaf 4.2). In paragraaf 4.3 is toegelicht hoe de 

criteria uit het beoordelingskader in MER worden onderzocht. 

 

 

4.1 Ingreep-effectrelaties 

 

Een ingreep-effectrelatie beschrijft welke effecten op hoofdlijnen te verwachten zijn door realisatie van de 

kansrijke alternatieven op de Algeracorridor. 

 

 

Tabel 4.1 Overzicht van ingreep-effectrelaties voor techniek, realisatietermijn en onderhoud 
 

Ingreep Onderdeel van 

alternatief 

Effect Effectduur 

 

Criterium 

Permanent Tijdelijk 

ontwerpaanpassingen 

(verbreden en 

aanpassen 

knooppunten) 

alle 

alternatieven 

verplaatsing en/of 

verandering van 

functionaliteit 

X X technische 

haalbaarheid / 

maakbaarheid,  

Realisatietermijn 

en onderhoud 

toevoegen langzaam 

verkeersbrug tussen 

Capelle-Krimpen 

alternatief 1a 

en 1b 

verplaatsing en/of 

verandering van 

functionaliteit in de 

aanlandgebieden van 

de brug 

X X technische 

haalbaarheid / 

maakbaarheid,  

Realisatietermijn 

en onderhoud 

verbreding Algerabrug 

inclusief nieuwe 

fietsbrug 

alternatief 2a 

en 2b 

verplaatsing en/of 

verandering van 

functionaliteit 

X X technische 

haalbaarheid / 

maakbaarheid,  

Realisatietermijn 

en onderhoud 

 

 

4.2 Beoordelingskader 

 

Beoordelingskader 

Tabel 4.2 bevat het beoordelingskader voor de kansrijke alternatieven voor de Algeracorridor. De kansrijke 

alternatieven worden elk op dezelfde criteria beschreven en beoordeeld. Effecten zijn verschillend, maar 

door steeds dezelfde criteria toe te passen zijn de resultaten objectief te vergelijken. 
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Tabel 4.2 Beoordelingskader techniek, realisatietermijn en onderhoud 
 

Aspect Criterium Type beoordeling Methode 

techniek 

 

technische haalbaarheid / maakbaarheid kwalitatief inschatting op basis van expert judgement 

Realisatietermijn kwalitatief inschatting op basis van expert judgement 

onderhoud kwalitatief inschatting op basis van expert judgement 

 

 

4.3 Toelichting criteria 

 

4.3.1 Technische haalbaarheid/maakbaarheid 

 

Het gaat hierbij om de technische haalbaarheid en maakbaarheid: zijn de maatregelen technisch te realiseren 

met de huidige stand van kennis en techniek en zijn de maatregelen maakbaar binnen het projectgebied. 

 

Studiegebied 

Het studiegebied betreft het plangebied, inclusief 25 m contour. 

 

Onderzoeksmethodiek 

Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van expert judgement met een expert van Witteveen+Bos. 

 

Beoordelingsschaal 

In tabel 4.3 staat de beoordelingsschaal plus toelichting. De kolom ‘wanneer toegekend?’ geeft een 

gespecificeerde uitleg over wanneer welke beoordeling is toegekend. 

 

 

Tabel 4.3 Beoordelingsschaal voor haalbaarheid 
 

Score Oordeel ten opzichte van 

de referentiesituatie 

Wanneer toegekend? 

++ zeer positieve effecten  n.v.t. 

+ positieve effecten n.v.t.  

0 meest gunstige alternatief het alternatief waarbij de effecten op technisch haalbaarheid/maakbaarheid het meest 

gunstig zijn 

- negatieve effecten lichte verslechtering ten opzichte van het meest gunstige alternatief, effect is te 

mitigeren/accepteren 

-- zeer negatieve effecten  sterke verslechtering ten opzichte van het meest gunstige alternatief, dit zijn effecten 

die naar verwachting niet vergunbaar zijn of die leiden tot discussie over de 

haalbaarheid of uitvoerbaarheid van het project. Compensatie is nodig 

 

 

4.3.2 Realisatietermijn 

 

Het gaat hierbij om de realisatietermijn: Wat is de duur van de werkzaamheden? 

 

Studiegebied 

Het studiegebied betreft het plangebied, inclusief 25 m contour.  

 

Onderzoeksmethodiek 

Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van expert judgement met een expert van Witteveen+Bos. 
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Beoordelingsschaal 

In tabel 4.4 staat de beoordelingsschaal plus toelichting. De kolom ‘wanneer toegekend?’ geeft een 

gespecificeerde uitleg over wanneer welke beoordeling is toegekend. 

 

 

Tabel 4.4 Beoordelingsschaal voor realisatietermijn 
 

Score Oordeel ten opzichte van 

de referentiesituatie 

Wanneer toegekend? 

++ zeer positieve effecten  n.v.t. 

+ positieve effecten n.v.t.  

0 meest gunstige alternatief het alternatief waarbij de effecten op het realisatietermijn het meest gunstig zijn 

- negatieve effecten lichte verslechtering ten opzichte van het meest gunstige alternatief, effect is te 

mitigeren/accepteren 

-- zeer negatieve effecten  sterke verslechtering ten opzichte van het meest gunstige alternatief, dit zijn effecten 

die naar verwachting niet vergunbaar zijn of die leiden tot discussie over de 

haalbaarheid of uitvoerbaarheid van het project. Compensatie is nodig 

 

 

4.3.3 Onderhoud 

 

Het gaat hierbij om de onderhoudsaspecten: zijn er problemen te verwachten in het onderhouden van de 

maatregelen? 

 

Studiegebied 

Het studiegebied betreft het plangebied, inclusief 25 m contour. 

 

Onderzoeksmethodiek 

Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van expert judgement met een expert van Witteveen+Bos. 

 

Beoordelingsschaal 

In tabel 4.5 staat de beoordelingsschaal plus toelichting. De kolom ‘wanneer toegekend?’ geeft een 

gespecificeerde uitleg over wanneer welke beoordeling is toegekend. 

 

 

Tabel 4.5 Beoordelingsschaal voor onderhoud 
 

Score Oordeel ten opzichte van 

de referentiesituatie 

Wanneer toegekend? 

++ zeer positieve effecten  sterke afname in onderhoud ten opzichte van de referentiesituatie  

+ positieve effecten lichte afname in onderhoud ten opzichte van de referentiesituatie  

0 geen of geringe effecten geen effect in onderhoud ten opzichte van de referentiesituatie 

- negatieve effecten lichte toename in onderhoud ten opzichte van de referentiesituatie, effect is te 

mitigeren/accepteren 

-- zeer negatieve effecten  sterke toename in onderhoud ten opzichte van de referentiesituatie, dit zijn effecten 

die naar verwachting niet vergunbaar zijn of die leiden tot discussie over de 

onderhoud van het project. Compensatie is nodig 
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STUDIEGEBIED: hoe ziet de omgeving er nu en straks uit voor techniek, 

realisatietermijn en onderhoud? 

 

Het hoofdrapport MER geeft een algemene beschrijving van de omgeving van de Algeracorridor en geeft 

aan welke ontwikkelingen behoren tot de huidige situatie (2022) of tot de referentiesituatie (2040). Dit 

deelrapport gaat specifieker in op de huidige situatie (paragraaf 5.1) en de referentiesituatie (paragraaf 5.2) 

voor ruimtelijke kwaliteit. 

 

 

Afbeelding 5.1 Plangebied van de Algeracorridor (voorlopige kaart) 
 

 
 

 

5.1 Huidige situatie 

 

Deze paragraaf beschrijft de situatie van het studiegebied van de Algeracorridor in 2022. De Algeracorridor 

bestaat uit de verkeersader die de Gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en 

Krimpenerwaard verbinden met de stad Rotterdam en het hoofdwegennet. De corridor bestaat uit de 

gebiedsontsluitingsweg N210 inclusief de Algerabrug. Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de 

Krimpenerwaard zijn allen gelegen aan de Hollandse IJssel en aan de Nieuwe Maas. De Krimpenerwaard ligt 

aan de zuidkant ook aan de Lek. De Algeracorridor bestaat voor een deel uit 2x2 rijstroken voor het 

autoverkeer met deels vrijliggende busbaan. De corridor ligt in een voornamelijk bebouwd gebied van de 

gemeente Rotterdam, Capelle en Krimpen. De Algerabrug vormt de verbinding over de Hollandsche IJssel 

tussen de Krimpenerwaard (Zuiden) en Capelle/Rotterdam (Noordzijde) en heeft een 2x1 wegprofiel plus een 

wisselstrook en een langzaam verkeerverbinding. De brug ligt direct gelegen naast de Hollandsche 

IJsselkering. Aan de zuidzijde van de brug loopt de N210 naar de Grote Kruising in Krimpen, deze kruising 

vormt via de Nieuwe Tiendweg een verbinding naar de kern van Krimpen en doorgaand vanaf de Grote 

Kruising op de N210 een verbinding met Krimpenerwaard. 
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5.2 Referentiesituatie 

 

Geen relevante autonome ontwikkelingen. 
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EFFECTEN: wat zijn de milieueffecten van de kansrijke alternatieven op techniek, 

realisatietermijn en onderhoud? 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de effecten op technische haalbaarheid/maakbaarheid (paragraaf 6.1), op 

realisatietermijn (paragraaf 6.2) en onderhoud (paragraaf 6.3). Tot slot zijn deze effecten in paragraaf 6.4 

samengevat in een tabel. 

 

 

6.1 Technische haalbaarheid/maakbaarheid 

 

6.1.1 Beschrijving van de effecten 

 

Deze paragraaf beschrijft de effecten van de technische haalbaarheid/maakbaarheid.  

 

Alternatief 1a 

Geen bijzonderheden voor de Algeracorridor. De toeritten van de langzaamverkeerbrug Capelle-Krimpen 

zijn aan beide oevers moeilijk inpasbaar. Dit komt doordat op de oevers bebouwing aanwezig is.  

 

Alternatief 1b 

Geen bijzonderheden voor de Algeracorridor. De toeritten van de langzaamverkeerbrug Capelle-Krimpen 

zijn aan beide oevers moeilijk inpasbaar. Dit komt doordat op de oevers bebouwing aanwezig is. 

 

Alternatief 2a 

Op de Algerabrug heeft het versterken van het bestaande fiets-/voetpad tot een rijstrook die geschikt is voor 

autoverkeer een groot risico, omdat bij aanpassingen van bestaande bruggen inmiddels (mogelijk) de 

Eurocode van toepassing is. Hierdoor moet de versterking (mogelijk) zwaarder worden uitgevoerd (voldoen 

aan de strengere vigerende constructieve eisen) dan in het verleden gedaan is voor de bestaande 

doelgroepstrook. Voor oudere constructies worden bestaande uitzonderingen gedoogd. Echter, in het geval 

van de Algerabrug is het onduidelijk of de ombouw van het fiets-/voetpad tot rijstrook voor autoverkeer een 

‘bestaande situatie’ is of dat dit een nieuwe functionaliteit is die aan de Eurocode moet voldoen, als gevolg 

waarvan de gehéle Algerabrug aan de Eurocode moet voldoen en dus sterker moet worden gemaakt.  

 

Deze versterking -en dus verzwaring- kunnen de hoofdliggers niet dragen, waardoor deze ook moeten 

worden versterkt en daarmee mogelijk ook de onderbouw moet worden versterkt. Dit geldt zowel voor het 

vaste deel als het beweegbare deel. Voor het beweegbare deel geldt aanvullend dat het val zwaarder (en 

breder) wordt, als gevolg waarvan de bewegingswerken mogelijk moeten worden aangepast, die dan weer 

mogelijk niet passen in de basculekelder, waardoor deze ook moet worden vergroot. 

 

Alternatief 2b 

Op de Algerabrug wordt de bovenbouw (stalen brugdelen) vervangen, zowel het beweegbare deel (het val) 

als het vaste deel (vakwerk). De delen zijn zwaarder dan de bestaande brugdelen. Hierdoor dient de 

onderbouw te worden aangepast en in gewicht minder zwaar te worden gemaakt. Mogelijk moet ook de 

fundering worden versterkt. Een zeer complexe opgave met nog veel risico's en onzekerheden.  
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Voor het beweegbare deel geldt aanvullend dat het val zwaarder wordt, daardoor de bewegingswerken 

moeten worden aangepast, die dan weer niet passen in de basculekelder, waardoor deze ook moet worden 

vergroot en mogelijk de fundering moet worden verzwaard. Gezien de locatie van de Krimpenerwaard 

zonder andere ontsluitingen nabij, is het tijdelijk afsluiten van de Algerabrug, voor variant 2B een half jaar tot 

een jaar niet eenvoudig. Mogelijk is een tijdelijke brug nodig. 

 

 

6.1.2 Beoordeling van de effecten 

 

Tabel 6.1 geeft de beoordeling van de effecten van de kansrijke alternatieven op technische haalbaarheid / 

maakbaarheid weer.  

 

 

Tabel 6.1 Beoordeling technische haalbaarheid/maakbaarheid 
 

 Alternatief 1a Alternatief 1b Alternatief 2a Alternatief 2b 

beoordeling 0 0 -- -- 

toelichting alternatief 1a en 1b zijn 

het meest gunstige 

alternatief op 

technische 

haalbaarheid / 

maakbaarheid 

alternatief 1a en 1b zijn 

het meest gunstige 

alternatief op 

technische 

haalbaarheid / 

maakbaarheid 

onzekerheid over 

gevolgen Eurocode in 

relatie tot het 

versterken van 

fietspad op 

Algerabrug tot rijbaan 

Mogelijk is een tijdelijke 

brug nodig tijdens de 

werkzaamheden aan de 

bestaande Algerabrug 

 

 

6.2 Realisatietermijn 

 

6.2.1 Beschrijving van de effecten 

 

Deze paragraaf beschrijft de effecten van de realisatietermijn. 

 

Alternatief 1a 

Realisatietermijn met name rond de ombouw van het Capelseplein, naar verwachting 0,5 tot 1 jaar. 

 

Alternatief 1b 

Voor de realisatie geldt dat de ombouw van het Capelseplein langer zal duren dan in alternatief 1A, naar 

verwachting 1,5 tot 2 jaar. 

 

Alternatief 2a 

Voor de realisatie geldt dat de ombouw van het Capelseplein langer zal duren dan in alternatief 1A, naar 

verwachting 1,5 tot 2 jaar. 

 

Wat betreft de versterking van de Algerabrug is nog onvoldoende duidelijk wat de impact is voor 

wegverkeer, maar de versterking zal ook hinder voor de scheepvaart veroorzaken. 

 

Alternatief 2b 

Voor de realisatie geldt dat de ombouw van het Capelseplein langer zal duren dan in alternatief 1A, naar 

verwachting 1,5 tot 2 jaar. 

 

Voor de vervanging van de Algerabrug (zowel het vaste als het beweegbare deel) moet de onderbouw naar 

verwachting ook worden aangepast. Dit zal significante hinder geven voor zowel het wegverkeer 

(daadwerkelijk langdurige stremming) als de scheepvaart. 
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6.2.2 Beoordeling van de effecten 

 

Tabel 6.2 geeft de beoordeling van de effecten van de kansrijke alternatieven op maakbaarheid weer. 

 

 

Tabel 6.2 Beoordeling maakbaarheid  
 

 Alternatief 1a Alternatief 1b Alternatief 2a Alternatief 2b 

beoordeling 0 - - -- 

toelichting dit is de 

referentiesituatie 

met een verwachte 

realisatietermijn 

van circa 0,5 tot 1 

jaar 

verwachte 

realisatietermijn 

van circa 1,5 tot 2 

jaar door 

ombouw 

Capelseplein 

verwachte 

realisatietermijn van 

circa 1,5 tot 2 jaar door 

ombouw Capelseplein 

en ombouw Algerabrug 

verwachte realisatietermijn 

van circa 1,5 tot 2 jaar door 

ombouw Capelseplein + 

ombouw Algerabrug 

mogelijk gevolgen 

scheepvaart door 

vervanging brug 

 

 

6.3 Onderhoud 

 

6.3.1 Beschrijving van de effecten 

 

Deze paragraaf beschrijft de effecten van onderhoud. 

 

Alternatief 1a 

De hoeveelheid te onderhouden asfalt blijft per saldo ongeveer gelijk aan de huidige situatie.  

 

Voor kunstwerken is er een toename, met name door de nieuwe langzaamverkeerbrug Capelle-Krimpen en 

de fietstunnel bij de grote kruising. 

 

Alternatief 1b 

De hoeveelheid te onderhouden asfalt blijft per saldo ongeveer gelijk aan de huidige situatie.  

 

Voor kunstwerken is er een toename met name door de nieuwe langzaamverkeerbrug Capelle-Krimpen en 

de ongelijkvloerse kruising op het Capelseplein. 

 

Alternatief 2a 

De hoeveelheid te onderhouden asfalt blijft per saldo ongeveer gelijk aan de huidige situatie. Lokaal komen 

er extra rijstroken bij. Daar staat tegenover dat bij de Ketensedijk de aansluiting naar de wisselstrook vervalt 

en dat aan de kant van Krimpen de gehele wisselstrook vervalt.  

 

Voor kunstwerken is er een toename ten opzichte van de huidige situatie, met name door de ongelijkvloerse 

kruising op het Capelseplein en een separate fiets-/voetbrug naast de Algerabrug.  

 

In dit alternatief is de langzaamverkeerbrug tussen Capelle en Krimpen niet opgenomen. 

 

Alternatief 2b 

De hoeveelheid te onderhouden asfalt blijft per saldo ongeveer gelijk aan de huidige situatie. Lokaal komen 

er extra rijstroken bij. Daar staat tegenover dat bij de Ketensedijk de aansluiting naar de wisselstrook vervalt 

en dat aan de kant van Krimpen de gehele wisselstrook vervalt.  

 

Voor kunstwerken is er een toename ten opzichte van de huidige situatie, met name door de ongelijkvloerse 

kruising op het Capelseplein en een iets bredere Algerabrug.  

 

In dit alternatief is de langzaamverkeerbrug tussen Capelle en Krimpen niet opgenomen. 
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6.3.2 Beoordeling van de effecten 

 

Tabel 6.3 geeft de beoordeling van de effecten van de kansrijke alternatieven op onderhoud weer. 

 

 

Tabel 6.3 Beoordeling onderhoud 
 

 Alternatief 1a Alternatief 1b Alternatief 2a Alternatief 2b 

beoordeling - -- -- -- 

toelichting toename in 

onderhoud door de 

nieuwe 

langzaamverkeerbrug 

Capelle-Krimpen 

toename in onderhoud 

door de nieuwe 

langzaamverkeerbrug 

Capelle-Krimpen en de 

ongelijkvloerse kruising 

Capelseplein 

toename in onderhoud 

door ongelijkvloerse 

kruising Capelseplein en 

separate fietsbrug naast 

de Algerabrug 

toename in 

onderhoud door 

ongelijkvloerse 

kruising 

Capelseplein en 

bredere Algerabrug 

 

 

6.4 Samenvatting van de effecten 

 

Tabel 6.4 geeft de beoordeling van de effecten van de kansrijke alternatieven op technische haalbaarheid, 

maakbaarheid en onderhoud weer. 

 

 

Tabel 6.4 Effectbeoordeling techniek, realisatietermijn en onderhoud 
 

 Alternatief  

Criterium 1a 1b 2a 2b Toelichting 

technische 

haalbaarheid/ 

maakbaarheid 

0 0 -- -- alternatief 2a en 2b zijn negatief sterk onderscheidend ten opzichte van 

1a en 1b op technische haalbaarheid/maakbaarheid. Dit komt met name 

door de benodigde aanpassingen aan de Algerabrug. Waarbij in dit 

stadium nog veel onzeker is over de Eurocode en de noodzaak voor een 

tijdelijke brug in alternatief 2b 

realisatietermijn 0 - - -- alternatief 1a heeft de kortste realisatietermijn van circa 0,5 tot 1 jaar. De 

aanlegfasering die in de alternatieven 1b, 2a en 2b nodig is vanwege de 

ombouw van het Capelseplein naar een ongelijkvloerse knoop, zal naar 

verwachting meer hinder opleveren voor het verkeer. Daar komt in de 

alternatieven 2a en 2b nog bij dat daar ook werkzaamheden aan de 

Algerabrug zelf plaatsvinden 

onderhoud  - -- -- -- de langzaamverkeerbrug tussen Capelle en Krimpen zorgt voor een 

negatieve score op onderhoud voor de alternatieven 1a en 1b. Hierbij 

komt nog een extra negatief effect op onderhoud door de ongelijkvloerse 

kruising op het Capelseplein bij 1b. De langzaamverkeerbrug is niet 

opgenomen in de alternatieven 2a en 2b. Echter, door een toename in 

kunstwerken en de aanpassing/versterking van de Algerabrug is het effect 

op onderhoud voor 2a en 2b ook sterk negatief 
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MITIGATIE EN COMPENSATIE: welke maatregelen kunnen de effecten op techniek, 

realisatietermijn en onderhoud verminderen of voorkomen? 

 

 

7.1 Mogelijke mitigatie  

 

Beschrijving welke mitigerende maatregelen mogelijk zijn om de sterk negatieve en/of sterk 

onderscheidende effecten te voorkomen of beperken (niet voor alle minnetjes maatregelen bedenken, het 

gaat in deze fase vooral om hoe de echt grote, bepalende effecten gemitigeerd kunnen worden). 

 

 

Tabel 7.1 Mitigerende maatregelen 
 

 Beschrijving mitigerende 

maatregel 

Effect op welk 

criterium? 

Toelichting effect Nieuwe 

beoordeling 

criterium 

alternatief 

1a 

de langzaamverkeerbrug 

tussen Capelle en Krimpen 

uitvoeren in 

onderhoudsarme 

materialen, bijvoorbeeld 

composiet 

onderhoud de mate en kosten van het onderhoud 

kunnen hiermee substantieel beperkt 

worden. Negatieve score kan niet 

geheel ongedaan worden gemaakt, 

omdat er altijd enige mate van 

onderhoud blijft 

- 

de langzaamverkeerbrug 

tussen Capelle en Krimpen 

uitvoeren in 

onderhoudsarme coating 

onderhoud de mate en kosten van het onderhoud 

kunnen hiermee substantieel beperkt 

worden. Negatieve score kan niet 

geheel ongedaan worden gemaakt, 

omdat er altijd enige mate van 

onderhoud blijft 

- 

alternatief 

1b 

beperken van de duur van 

de verkeershinder, door 

verkorting van de bouwtijd 

maakbaarheid een kortere bouwtijd leidt per definitie 

tot een verkorting van de duur van de 

verkeershinder en daarmee tot 

substantieel minder oponthoud 

(filedruk = lengte x tijd). Negatieve 

score kan niet geheel ongedaan 

worden gemaakt, omdat er altijd enige 

mate van hinder blijft 

- 

optimaal gebruik maken van 

alternatieve routes van en 

naar de A20 (via Prins 

Alexanderlaan en N219) 

maakbaarheid het tijdelijk gebruik kunnen maken van 

andere routes van en naar de A20 zal 

dit knooppunt ontlasten. Negatieve 

score kan niet geheel ongedaan 

worden gemaakt, omdat er altijd enige 

mate van hinder blijft. Ook is het risico 

dat ná de bouw de alternatieve routes 

als voorkeursroute blijven bestaan 

- 

optimaal gebruik maken van 

de beschikbare 

(berm)ruimte op en rondom 

het bestaande verkeersplein, 

maakbaarheid het gaat hier om de aanleg van 

tijdelijke rijbanen in de huidige 

buitenbermen van het verkeersplein. 

Negatieve score kan niet geheel 

ongedaan worden gemaakt, omdat er 

- 
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 Beschrijving mitigerende 

maatregel 

Effect op welk 

criterium? 

Toelichting effect Nieuwe 

beoordeling 

criterium 

om verkeer óm de bouwput 

te leiden 

altijd enige mate van hinder blijft. Ook 

moeten de negatieve effecten van de 

tijdelijke rijbanen beperkt worden 

de langzaamverkeerbrug 

tussen Capelle en Krimpen 

uitvoeren in 

onderhoudsarme 

materialen, bijvoorbeeld 

composiet 

onderhoud de mate en kosten van het onderhoud 

kunnen hiermee substantieel beperkt 

worden. Negatieve score kan niet 

geheel ongedaan worden gemaakt, 

omdat er altijd enige mate van 

onderhoud blijft 

- 

alternatief 

2a 

bouw van nieuwe brug 

(alternatief 2b) 

technische 

haalbaarheid 

Eurocode is niet aan te passen, 

daarom kan enkel de bouw van een 

nieuwe brug (alternatief 2b) als 

mitigerende maatregel worden gezien. 

Negatieve score blijft evenwel 

-- 

voor Capelseplein: zie 1b 

 

aanleg van tijdelijke fiets- en 

voetgangers brug naast 

Algerabrug 

maakbaarheid voor Capelseplein: zie 1b 

 

bij een tijdelijke fiets-

/voetgangersbrug kan de bestaande 

fiets-/voetgangersstrook worden 

omgebouwd naar een rijstrook 

- 

voor langzaamverkeerbrug: 

zie 1a 

 

voor Algerabrug geen 

mitigerende maatregel 

mogelijk 

onderhoud  voor langzaamverkeerbrug: zie 1a 

 

 

onderhoud aan stalen brug blijft 

hetzelfde 

-- 

alternatief 

2b 

bouw van een tijdelijke brug 

op een andere locatie 

technische 

haalbaarheid 

voor vervanging van de gehele brug 

dient elders een vervangende brug te 

worden gebouwd, omdat er geen 

alternatieve oeververbinding is. 

Negatieve score blijft hetzelfde, omdat 

de tweede brug ook sterk negatieve 

effecten heeft 

-- 

voor Capelseplein: zie 1b 

 

voor Algerabrug geen 

mitigerende maatregel 

mogelijk 

maakbaarheid voor Capelseplein: zie 1b 

 

voor vervanging van de gehele brug 

dient elders een vervangende brug te 

worden gebouwd, omdat er geen 

alternatieve oeververbinding is. 

Negatieve score blijft hetzelfde, omdat 

de tweede brug ook sterk negatieve 

effecten heeft 

-- 

voor langzaamverkeerbrug: 

zie 1a 

 

voor Algerabrug: toepassen 

van onderhoudsarme 

materialen en coating 

onderhoud  voor langzaamverkeerbrug: zie 1a 

 

 

de mate en kosten van het onderhoud 

kunnen hiermee substantieel beperkt 

worden. Negatieve score kan niet 

geheel ongedaan worden gemaakt, 

omdat er altijd een bepaalde mate van 

onderhoud blijft 

- 
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LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE: wat zijn onzekerheden met betrekking tot de 

gebruikte informatie? 
 

- Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van de Eurocode hebben voor de werkzaamheden aan de 

Algerabrug; 

- er is nog onvoldoende informatie beschikbaar om de gevolgen voor de Algerabrug in alternatief 2a en 

2b volledig inzichtelijk te krijgen. 
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BIJLAGE: TERMINOLOGIE 

 

 

Tabel 8.1 Terminologie 
 

Begrip/afkorting Definitie 

MER milieueffectrapport. Doelt op het product (rapport) 

m.e.r. milieueffectrapportage. Doelt op de procedure (het proces) 

VKA voorkeursalternatief 

Wm Wet milieubeheer 
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