Notitie Reikwijdte
en Detailniveau
Samenvatting

MIRT-verkenning regio Rotterdam

Regio Rotterdam
goed bereikbaar,
nu en in de toekomst.
Regio Rotterdam goed bereikbaar, nu en in de toekomst. Dat is het doel
van de MIRT-verkenning. De MIRT-verkenning wordt uitgevoerd door
de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag en het Rijk. Samen zijn wij de vier initiatiefnemers
die aan de hand van vijf hoofddoelen, zes voorgenomen maatregelen
onderzoeken. Hiervoor doorlopen we onder andere een m.e.r.
(milieueffectrapportage)-procedure.
De regio groeit en wordt drukker, terwijl het aantal huidige oeververbindingen
beperkt is. Dit levert steeds vaker knelpunten, files en overvolle OV-lijnen op.
Bovendien komen er in regio Rotterdam 50.000 woningen bij tot 2040. Om
als regio te kunnen blijven groeien, is bereikbaarheid cruciaal. Het pakket
aan voorgenomen maatregelen maakt dat inwoners en bezoekers zich soepel
kunnen verplaatsen, de regio zich economisch ontwikkelt en mensen meer
kansen krijgen. Een nieuwe oeververbinding is een van zes voorgenomen
maatregelen die een belangrijke rol spelen in de toekomstige bereikbaarheid
van Rotterdam en omgeving.

Vijf hoofddoelen
1.
2.
3.
4.
5.

Het verbeteren van de bereikbaarheid via de weg.
Het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV.
Het faciliteren van verstedelijking (wonen en economische toplocaties)
Het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit.
Het vergroten van kansen voor mensen.

Zes voorgenomen maatregelen
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1.	Een nieuwe multimodale oeververbinding tussen
Kralingen en Feijenoord in Rotterdam.
2. Een treinstation Stadionpark.
3.	Een Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding tussen
Zuidplein en Kralingse Zoom.
4.	Een Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding tussen
Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel.
5. Maatregelen op de A16 Van Brienenoordcorridor.
6. Maatregelen op de Algeracorridor.
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Uit de pre-verkenning is gebleken dat deze zes voorgenomen maatregelen
het meest bijdragen aan de vijf hoofddoelen. De maatregelen zijn:
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Kansrijke alternatieven

Pre-verkenning en
de MIRT-verkenning
Voorkeursalternatief
Voor elke voorgenomen maatregel ontwikkelen we bouwstenen. We onderzoeken
en beoordelen de bouwstenen. We ‘zeven’ ze door op basis van dit onderzoek
te bepalen wat de meest logische en kansrijke alternatieven zijn. De meest
logische en kansrijke alternatieven worden nog gedetailleerder onderzocht in
een tweede ‘zeef’. Zo bepalen we welk alternatief het meeste bijdraagt aan de
doelstellingen. Dit resulteert in een keuze voor het voorkeursalternatief. Die
voorkeur wordt beschreven in een ontwerp-Voorkeursbeslissing. De ontwerpVoorkeursbeslissing is een officieel document, waarop belanghebbenden
zienswijzen kunnen indienen. Het eindresultaat van de MIRT-verkenning is dus
een voorkeursalternatief en een milieueffectrapportage waarin de effecten
van de verschillende alternatieven worden beschreven. Na de afronding
van de verkenning werken we het voorkeursalternatief concreet uit in een
planuitwerking en volgt de realisatie.

In figuur 1 is het project in stappen gevisualiseerd. De pre-verkenning gaat
vooraf aan de MIRT-verkenning. In de pre-verkenning hebben we, op basis van
eerder onderzoek1 , de vijf hoofddoelen geformuleerd. Ook hebben we in de
pre-verkenning onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het zoekgebied
van de nieuwe oeververbinding.
Uit de afgeronde pre-verkenning is gebleken dat een combinatie van de zes
voorgenomen maatregelen het meest bijdraagt aan de vijf hoofddoelen. Daarom
hebben we afgesproken om deze maatregelen verder uit te werken in een
gezamenlijke MIRT-verkenning.
NRD
In de MIRT-verkenning onderzoeken we per maatregel verschillende
bouwstenen, die samen moeten zorgen voor het waarmaken van de vijf
hoofddoelen. Hoe breed (reikwijdte) en diep (detailniveau) het onderzoek gaat,
staat beschreven in de NRD. De NRD bepaalt dus wat we gaan onderzoeken
en hoe het onderzoek in de MIRT-verkenning wordt uitgevoerd. De NRD is de
eerste stap in de m.e.r.-procedure. In de m.e.r.-procedure worden onder andere
de effecten op het milieu onderzocht van de zes voorgenomen maatregelen.
Het doel van een m.e.r. procedure is om het milieu een plaats te geven in de
besluitvorming.

De MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit (2011) en
het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag (2017)
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Initiatieffase

Besluit start en
verkenning,
zoekgebied west
afgevallen

Startfase
(huidig)

Analytische fase

Beoordelingsfase

Besluitvorming
Op weg naar de
voorkeursbeslissing

Planuitwerkingsfase

Beoordeling van kansrijke
alternatieven en keuze
voorkeursalternatief

Afronding
MIRT-Verkenning

Het vervolg richting
realisatie en beheer
van de zes
maatregelen

Documenten
• MER
• KBA
• Planvorm (concept
Omgevingsvisie)

Documenten
• Planvorm (concept
Omgevingsvisie)
• Voorkeursbeslissing

Selectie van kansrijke
alternatieven (zeef 1)

Keuze voorkeursalternatief
(zeef 2).

Keuze tussen zoekgebied
Oost en Oost-Oost

Nader onderzoek naar
bouwstenen en uitwerking van
alternatieven

Documenten
• Startbeslissing
• Notitie Reikwijdte en
Detailnveau

Documenten
• Notitie Kansrijke
Oplossingsrichtingen
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Twee jaar
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Figuur 1 stappen MIRT-verkenning nader bekeken

De maatregelen
en de bouwstenen
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Per maatregel werken we bouwstenen uit en onderzoeken
we deze op (milieu)effecten, kosten en hun bijdrage aan
de vijf hoofddoelen.

Openbaar vervoer
De knelpunten in het openbaar vervoer, onder andere bij de Erasmusbrug,
worden opgelost aan de hand van drie voorgenomen maatregelen:
•	
Een regulier bediend treinstation Stadionpark.
•	
•	
Een Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding tussen
Zuidplein en Kralingse Zoom
•	
•	
Een Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding tussen
Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel.

De nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord wordt multimodaal.
Dit betekent dat deze geschikt is voor meer dan één verkeersvorm, variërend
van auto en OV tot fietsend en lopend verkeer. We onderzoeken ook de
mogelijkheid van een brug of een tunnel voor alleen OV. Daarnaast bestuderen
we de mogelijkheden voor fietsers en voetgangers.

Naast het type vervoersmiddel bestaan de bouwstenen ook uit het aantal
vervoersmiddelen en de frequentie ervan. De snelheid en frequentie van het OV
zijn erg bepalend bij het verlichten van druk op het metronetwerk. Maar snelheid
en frequentie zorgen mogelijk ook voor impact op de kwaliteit van het gebied.
Daarom nemen we deze aspecten mee in ons aanvullende onderzoek naar
oplossingen voor het OV. Daarnaast onderzoeken we het gebruik van innovatieve
vervoerssystemen.
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De bouwstenen voor een nieuwe multimodale oeververbinding zijn een brug of
een tunnel. We bekijken wat binnen het zoekgebied de meest logische locaties
zijn: meer richting de Van Brienenoordbrug of juist meer naar het westen. We
houden daarbij onder andere rekening met de scheepvaart, zodat schepen goed
en veilig kunnen doorvaren. Ook houden we rekening met de plek waar de brug
of tunnel aan land komt en of de verbinding kan aansluiten op de al bestaande
infrastructuur.

De bouwstenen voor de HOV-verbindingen, bestaan uit verschillende typen
vervoersmiddelen. We onderzoeken welk type vervoersmiddel het meest
bijdraagt aan de vijf hoofddoelen. De bouwstenen kunnen bijvoorbeeld een bus,
metro of (snel)tram zijn.
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Een nieuwe multimodale
oeververbinding

Voor een regulier bediend treinstation Stadionpark kijken we naar welke
dienstregeling in de toekomst haalbaar is. We doen daarvoor onder andere
onderzoek naar het aantal treinen per uur.

A16 Van Brienenoordcorridor
Het knelpunt op de A16 Van Brienenoordcorridor wordt kleiner door een nieuwe
oeververbinding. Maar er zijn aanvullende maatregelen nodig om de knelpunten
op dit gedeelte van de A16 te ontlasten.
De bouwstenen om de knelpunten op de A16 Van Brienenoordcorridor aan te
pakken, zijn een aantal basisprincipes om verkeersdruk te verminderen:
• Het scheiden en/of samenvoegen van verkeersstromen.
• 	Het verminderen van elkaar kruisend verkeer door het anders
organiseren van verkeersstromen.
• Het beter scheiden van doorgaand en stedelijk verkeer.

Algeracorridor
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Het knelpunt op de Algeracorridor vraagt om een pakket aan maatregelen. We
hebben twee maatregelenpakketten uitgewerkt die de bouwstenen vormen
voor de verbetering van de bereikbaarheid op de corridor. Welke alternatieve
maatregelenpakketten of combinaties van maatregelen mogelijk zijn gaan we in
de verkenning onderzoeken.
• 	Een maatregelenpakket met de focus op het opwaarderen van de corridor,
zoals het aanpassen van de Algerabrug naar vier rijstroken.
• 	Een maatregelenpakket met de focus op de verandering van de vervoerswijze,
zoals betalen voor toegang van de corridor en het verbeteren van de
fietsroutes en fietsenstallingen.
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Deze bouwstenen onderzoeken we en werken we in de verkenning verder uit.
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Kansrijke
alternatieven

In de analytische fase van de MIRT-verkenning werken we toe naar een
selectie van kansrijke alternatieven. Hoe die selectie in zijn werk gaat,
is te zien in figuur 2.
Combinaties: logische alternatieven
De bouwstenen per voorgenomen maatregel worden geanalyseerd en
doorontwikkeld. Hieruit ontstaan combinaties van bouwstenen, die we logische
alternatieven noemen. De logische alternatieven worden aangescherpt en zo
goed mogelijk gemaakt. Dit doen we samen met mensen uit de omgeving, met
klankbordgroepen en expertgroepen. Samen met deze groepen halen we kennis
op en creëren we ideeën die we verder uitwerken.
Eerste zeef: kansrijke alternatieven
De uitgewerkte, logische alternatieven gaan door een eerste zeef, die
bestaat uit kwalitatieve analyses en een kwantitatieve effectbeoordeling. We
onderzoeken doelbereik, kosten, techniek, inpasbaarheid, milieueffecten en
belevingswaarde. Zo komen we tot een selectie van kansrijke alternatieven. De
vier initiatiefnemers besluiten vervolgens welke kansrijke alternatieven verder
worden onderzocht. Voor het onderdeel Algeracorridor beslissen de gemeenten
Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel hierover
mee. Zij dragen voor dat deel bij aan de bekostiging. De kansrijke alternatieven
worden beschreven in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen.
Tweede zeef: één voorkeursalternatief
Voor de tweede selectieronde wordt gedetailleerder onderzoek gedaan
naar de (milieu)effecten van de kansrijke alternatieven. De uitgebreidere set
beoordelingscriteria bestaat uit doelbereik, milieueffecten en overige aspecten.
Aan het einde de tweede zeef ligt er gedetailleerde informatie, waaronder een
MER en een kostenbatenanalyse. Op basis van alle beschikbare informatie over
de onderzochte kansrijke alternatieven nemen de initiatiefnemers een besluit
over het voorkeursalternatief.

Stap 1 Analyse mogelijke bouwstenen tot kansrijke alternatieven
Invetariseren bouwstenen

Analyse
Selecteren kansrijke bouwstenen

Analyse
Samenstellen mogelijke alternatieven

Zeef 1
Stap 2 Beoordelen kansrijke alternatieven
Ontwerpproces
Ontwerpen

Milieu effectbeoordeling

Kostenramingen

Stap 3 Besluitvorming
Besluitvorming voorkeursalternatief
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Selectie voorkeursalternatief
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Zeef 2

Figuur 2. Selectieproces kansrijke alternatieven
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Participatie
en zienswijzen

Informele participatie
Bij de informele participatieaanpak willen we gezamenlijk kennis verzamelen
en analyseprocessen doorlopen. Dit noemen we Joint Fact Finding. We doen
dit door belanghebbenden actief te betrekken, op verschillende niveaus
(participeren, consulteren en informeren) en in diverse vormen.
Participeren
• 	We organiseren werksessies met experts vanuit bestuurlijke partners en uit
de omgeving. Op die manier willen we zoveel mogelijk kennis verzamelen en
expertise uit de regio bijeenbrengen en inzetten.
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Zienswijzen: wat vindt u?
In een zienswijze beschrijft u met welke punten in de NRD u het wel of niet eens
bent en waarom. Wilt u hulp bij het schrijven van uw zienswijze? Kom dan naar
een van onze informatiebijeenkomsten. Zienswijzen indienen kan digitaal via de
website www.oeververbindingen.nl, via een mail naar zienswijze@
dcmr.nl en via een brief naar het postadres van de DCMR: Postbus 843,
3100 AV, Schiedam. Tot zes weken na publicatie kunnen zienswijzen worden
ingediend. We gebruiken de zienswijzen bij het opstellen van het MER. Na
verwerking van de zienswijzen wordt de definitieve NRD vastgesteld. Mensen
die een zienswijze indienen, ontvangen altijd persoonlijk bericht over de
afhandeling.
Aan het einde van de verkenning is het opnieuw mogelijk om zienswijzen
in te dienen op de ontwerp Voorkeursbeslissing.

Informeren
We houden betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte van het project
via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en via de projectwebsite:
www.oeververbindingen.nl
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Formele participatie
In het formele traject kan iedereen een reactie geven op de NRD. Dit gebeurt
via het indienen van zogenaamde zienswijzen. Wij nodigen iedereen uit
om op de NRD te reageren en zijn vooral benieuwd naar zienswijzen op de
participatieaanpak, de bouwstenen en de effectbeoordeling en -beschrijving.
Dit zijn de belangrijkste punten uit de NRD.
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Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom om mee te denken over de
nieuwe oeververbinding en de andere voorgenomen maatregelen, zodat we
tot een goede afweging en zo mogelijk een breed gedragen beslissing komen.
Het betrekken van de omgeving in het onderzoek doen we in een formeel en
een informeel participatietraject.

Consulteren
• 	Via klankbordgroepen betrekken we belanghebbenden, die het Joint Fact
Finding proces willen volgen en willen meedenken. Zij krijgen tussentijdse
resultaten voorgelegd en bespreken informatie uit de onderzoeken.
• 	Het Omgevingsberaad bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties met
een maatschappelijk karakter, die een collectief belang vertegenwoordigen.
De leden van het Omgevingsberaad denken actief mee bij belangrijke
processtappen in de verkenningsfase en brengen advies aan ons uit.
• 	Als er behoefte is aan een gesprek kan de projectorganisatie hier een
passende invulling aan geven. Bijvoorbeeld met ‘op-maat-gesprekken’.
• 	Via een meningspeiling worden reacties gevraagd van belanghebbenden op
de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. Dit geeft inzicht in het draagvlak
voor het voorgenomen besluit en de aandachtspunten voor de volgende fase,
waarin de kansrijke alternatieven verder worden onderzocht.

Alle begrippen op een rij
De MIRT-verkenning: de MIRT is een
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte
en Transport, uitgevoerd door het Rijk en
lokale overheden. Het richt zich op financiële
investeringen in ruimtelijke programma’s en
projecten. In de MIRT-verkenning worden
mogelijke oplossingen voor gezamenlijk gestelde
doelen onderzocht. In dit geval gaat het om
mogelijke oplossingen voor de zes voorgenomen
maatregelen.
Pre-verkenning: het vooronderzoek naar
doelstellingen, benodigde maatregelen en het
mogelijke zoekgebied voor een oeververbinding
in de regio Rotterdam. Dit is de fase die vooraf is
gegaan aan de start van de MIRT-verkenning.
Multimodale oeververbinding: geschikt voor meer
dan één verkeersvorm, variërend van auto en OV
tot fietsend en lopend verkeer.
m.e.r.-procedure: in de milieueffectrapportageprocedure (m.e.r.) worden onder andere
de effecten van de alternatieven, die zijn
samengesteld uit de bouwstenen van de zes
voorgenomen maatregelen, op het milieu
onderzocht. We onderzoeken en beoordelen de
bouwstenen. We bekijken daarna wat de beste
combinatie van deze bouwstenen is. Deze beste
combinatie van bouwstenen noemen we de
kansrijke alternatieven.
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MER: in het milieueffectrapport (MER) beschrijven
we de effecten van de kansrijke alternatieven, die
uit de m.e.r.-procedure komen. Op basis van het
MER en andere beslisinformatie, kiezen we een
voorkeursalternatief.
Voorkeursalternatief: het meest logische en
kansrijke alternatief om het pakket van de
voorgenomen zes maatregelen uit te voeren.

Voorkeursbeslissing: het voorkeursalternatief
leggen we vast in een ontwerpVoorkeursbeslissing. Het is een officieel document
met daarin het voorkeursalternatief beschreven,
waarop zienswijzen kunnen worden ingediend.
Bouwstenen: voor elk van de zes voorgenomen
maatregelen ontwikkelen we bouwstenen. Met die
bouwstenen bouwen we aan logische en kansrijke
alternatieven. Bouwstenen zijn mogelijkheden
om de voorgenomen maatregelen waar te maken,
zoals een brug of een tunnel voor de nieuwe
oeververbinding.
Planuitwerking: na afronding van de MIRTverkenning volgt de MIRT-planuitwerking. In
de MIRT-planuitwerking vullen de partijen het
ontwerp zo concreet in dat het project klaar
is voor een uitvraag aan marktpartijen om het
project te realiseren.
Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen: in dit
openbare document wordt door de bestuurders
vastgelegd welke kansrijke alternatieven verder
worden onderzocht.
Zoekgebied: een gebied waarin de mogelijkheden
worden onderzocht voor de voorgenomen
maatregelen.
Verkeersstromen: een verkeersstroom bestaat
uit een groot aantal voertuigen dat zich in één
richting beweegt. Verschillende verkeersstromen
komen bij elkaar op grote kruisingen en op
verkeersknooppunten.
Kostenbatenanalyse: een kostenbatenanalyse is
een afweging tussen de verwachte inkomsten en
de verwachte uitgaven. Het doel is om te bepalen
of beide in de juiste verhouding tot elkaar staan.
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Initiatiefnemers

