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Samenvatting

In 2008 is de MIRT-verkenning 'Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar',met als
werknaam 'Rotterdam Vooruit, gestart. Een MIRT-verkenning is een studie op hoofdlijnen naar
de knelpunten en oplossingen voor de bereikbaarheidsproblemen in de Rotterdamse regio. Dit
gebied wordt ook wel aangeduid als 'de Ruit van Rotterdam.

Achtergrond
Rotterdam Vooruit maakt onderdeel uit van Randstad Urgent. Randstad Urgent is één van de
tien projecten uit het coalitieakkoord. Doel van het programma is het verminderen van bestuur-
lijke drukte en het versnellen van besluitvorming. Camiel Eurlings is verantwoordelijk pro-
grammaminjster.

Op 27 oktober 2008 hebben de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de Stadsregio Rot-
terdam en de minister van Verkeer en Waterstaat als bestuurlijk trekkersduo de formele start
gemarkeerd van de verkenning door ondertekening van het Randstad Urgent contract.

Inhoud
De MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit kenmerkt zich door een brede en samenhangende
benadering van autoverkeer, openbaar vervoer en fiets en goederenvervoer. Daarnaast zijn
het beter benutten van bestaande, de aanleg van nieuwe infrastructuur en de bereikbaarheid,
ruimtelijke ordening en duurzaamheid (milieu) belangrijke onderdelen van deze verkenning.
Eind 2009 moet dit uitmonden in een bestuurlijke voorkeur die wordt vastgelegd in een zoge-
noemd Masterplan. Dit is een ontwikkeHngsvisie voorzien van een concreet pakket aan maat-
regelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid. De betrokkenen overheden voor Rotter-
dam Vooruit zijn de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM, Stadsregio Rotterdam,
gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Dit Masterplan vormt de basis voor een
robuust en duurzaam mobiliteitssysteem voor de periode 2020-2040.
Vanaf de beginfase worden stakeholders en inwoners geconsulteerd. Om dat zo goed mogelijk
te kunnen doen, volgt Rotterdam Vooruit de adviezen van commissie Eiverding'.

Het studiegebied
Binnen de regio zijn drie deelgebieden onderscheiden:
. Het havengebied langs de Nieuwe Waterweg, Voorne Putten en Hoeksche Waard (World

Ports);
. Het centrale, stedelijke gebied binnen en nabij de ruit van Rotterdam (World City);

. Het gebied tussen Rotterdam, Den Haag en Gouda (Metropoolregio) is nog onderverdeeld

in:

I,

o Tussengebied Rotterdam - Den Haag;

o A20 zone;

o Oostflank.

1 De commissie Elverding bepleit een betere organisatie van het besluitvormingsproces en het aanpassen

van de regelgeving. Daarnaast vindt de commissie dat de besluiten qua inhoud en procesgang van een
zodanige kwaliteit moeten zijn, dat ze maatschappelijk zo breed mogelijk worden gedragen. Om snelheid

te maken, is van belang dat een gedegen verkenning wordt uitgevoerd, welke wordt afgesloten met een

politiek gedragen voorkeursbesluit of voorkeursalternatief.
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Wat is een planmer en waarom is een planmer nodig?
Voor Rotterdam Vooruit wordt een zogenaamde "planmer" doorlopen'. Tijdens de planmer
wordt onderzocht wat de gevolgen van het Masterplan zijn op natuur en milieu. De resultaten
van de plan mer-studie worden gepubliceerd in de vorm van een Milieueffectrapport (plan-
MER).

De planmer kent een aantal vereisten:
. Openbare bekendmaking;

. Raadpieging overheden en belanghebbenden;

. Opstellen van het Milieueffectrapport (pianMER) waarin systematisch de te verwachten

milieueffecten van de diverse alternatieven worden beschreven en de keuze van het VQor-
keursbesluit is gemotiveerd.

Na het tot stand komen van het Masterplan en het Milieueffectrapport zullen de rapporten ter
visie worden gelegd. Dit wordt verwacht in het najaar van 2009.

In de MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit vervult de plan mer twee functies:
. Het systematisch documenteren/in beeld brengen van de milieugevolgen van het plan;

. Er toe bijdragen dat de milieugevolgen tijdig meewegen bij de afweging van de alternatie-

ven, keuze van het voorkeursalternatief en in de (verdere) plan- en besluitvorming na
vaststelling van het Masterplan.

Wat is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau?
Voordat het Milieueffectrapport wordt opgesteld, stelt het bevoegde gezag een notitie Reikwijd-
te en Detailniveau op. Deze notitie geeft een beeld en de afbakening van de voorgenomen
plannen, van te onderzoeken alternatieven en milieueffecten hiervan.
De Notitie vormt de basis voor de raadpleging. De notitie wordt gebruikt voor de advisering
door de commissie voor de milieueffectrapportage over de reikwijdte en detailniveau van het
Masterplan en de planmer.

2 procedure van de milieueffectrapportage voor plannen en programma's op een hoog abstractieniveau
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Voortgang
De decentrale overheden worden geraadpleegd via het Breed Bestuurlijk Overleg. Hierin wor-
den de overheden geïnformeerd over de voortgang van het Masterplan en de planmer ( en
meer specifiek over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau).
Maatschappelijke organisaties en stakeholders worden tijdens de consultatieronde actief geïn-
formeerd over de voortgang van het Masterplan en de planmer.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding voor het project

Uit verkeersprognoses blijkt dat de Ruit van Rotterdam (de snelwegen rond Rotterdam) on-
danks alle maatregelen die reeds voorzien zijn in de periode 2020-2040 nog steeds niet vol-
doet aan de normen die daarvoor gesteld zijn ten aanzien van doorstroming en goede bereik-
baarheid.
Daarom hebben in oktober 2007 portefeuillehouder Verkeer en Vervoer voor de Stadsregio
Rotterdam mevrouw Baljeu (tevens wethouder Verkeer en Vervoer van Rotterdam) en Minister
Eurlings van Verkeer en Waterstaat afgesproken om in 2008 een verkennende studie te star-
ten naar oplossingen voor de bereikbaarheidsproblematiek op de Ruit van Rotterdam, in com-
binatie met de binnenstedelijke bereikbaarheid van Rotterdam en de ontsluiting van de haven.
De minister heeft aangegeven de aanpak van deze problematiek als prioriteit te beschouwen
voor de ZuidvleugeL. Om een duurzame bereikbaarheid van de Rotterdamse regio te garande-
ren, zijn vooral op de (middel)lange termijn aanvullend forse investeringen in een robuust mo-
biliteitsysteem noodzakelijk.

Op 27 oktober 2008 hebben mevrouw Baljeu en Minister Eurlings de start gemarkeerd van de
uitvoering van een (MIRT)verkenning naar mogelijke oplossingen van deze problematiek door
ondertekening van het Randstad Urgent contract. De MIRT verkenning moet eind 2009 leiden
tot een Masterplan, waarin neergelegd één bestuurlijke voorkeur en één helder beeld dat leidt
tot een breed gedragen investering- en actieprogramma voor de Rotterdamse regio dat tot
2040 op duurzame wijze bijdraagt aan mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit van de regio's en past
binnen de (inter)nationale milieueisen en gezamenlijk gedefinieerde financiële kaders.

In april 2008 is het advies van de Commissie 'Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Pro-
jecten' verschenen. De Commissie bepleit een drastische aanpassing van het werken aan in-
frastructurele projecten. Het kabinet heeft de aanbevelingen van de Commissie integraal over-
genomen en in oktober 2008 het Actieplan Sneller en Beter naar de Tweede Kamer toegezon-
den. In dit actieplan staan een groot aantal acties opgenomen gericht op de implementatie van
de adviezen van de Commissie. Eén van de acties is gericht op het in de komende 2 jaar uit-
voeren van nieuwe verkenningen conform de aanbevelingen van de Commissie. Gezien het
belang dat wordt gehecht aan het project Ruit Rotterdam is besloten om de reeds in 2008 ge-
starte verkenning zoveel mogelijk langs deze lijnen uit te voeren.

Daarbij wordt aangetekend dat, aangezien het huidige juridische kader nog niet in lijn is met
het actieplan 'Sneller en Beter', daarbij gezocht moet worden naar een zorgvuldige combinatie
van het oude en het nieuwe regime. Zolang er geen nieuw regime is, zal voldaan moeten wor-
den aan de vigerende wetgeving.
Conform het actieplan 'Sneller en Beter' wordt als startpunt van de verkenning daarom alsnog
een startbeslissing genomen. Dit document geeft invulling daaraan en beoogt een aanvulling
te zijn op het reeds in oktober 2008 ondertekende Randstad Urgent-contract (bijlage Cl.
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1.2 Waarom een plan mer?

De MIRT-verkenning heeft de status van een verkenning conform de terminologie van de
Commissie 'Versnellng Besluitvorming Infrastructurele Projecten'. Zie ook de Startbeslissing:
bijlage D.

Voor het op te stellen Masterplan geldt geen verplichting om een pianMER' op te stellen. Ech-
ter in de onderbouwing van de keuze in het Masterplan zullen wel argumenten van duurzaam-
heid en milieu een rol spelen. Hiervoor is een systematische studie naar milieueffecten vereist.
Ook voor de eventuele vervolgprocedures is een gedegen argumentatie inclusief beoordeling
en afweging van milieueffecten van belang. Dit betekent dat inhoudelijk dezelfde informatie
nodig is als voor een pianMER. Derhalve is in deze MIRT-verkenning gekozen om de milieuef-
fectenstudie in de vorm van een vrijwillige ptanmer uit te voeren.
In de MIRT-verkenning vervult de planmer twee functies:
. Het systematisch documenteren/in beeld brengen van de milieugevolgen van het plan;

. Er toe bijdragen dat de milieugevolgen tijdig meewegen bij de afweging van de alternatie-

ven, keuze van het voorkeursalternatief en in de (verdere) plan- en besluitvorming na
vaststelling van het Masterplan.

De plan mer voor deze MIRT-verkenning wordt uitgevoerd volgens de Europese richtlijn
2001/42/EG met inachtneming van de bepalingen in de Wet milieubeheer. De resultaten hier-
van worden gepubliceerd in een Milieueffectrapport, dat onderdeel uitmaakt van het Master-
plan.

Notitie Reikwijdte en Detai/niveau

De planmer start met een openbare bekendmaking (zie bijlage A). Daarmee start ook de raadple-
ging of consultatie over de planmer. De Projectorganisatie organiseert een consultatieronde (be-

stuurlijk/ambtelijk, stakeholders, burgerpanel) voor de zomervakanties van 2009. Deze Notitie
Reikwijdte en DetaIlniveau is uitgangspunt voor het begin van de planmer (bij het Masterplan) en

van de advisering door de Commissie voor de milieueffectrapportage over reikwijdte en detailni-
veau van Masterplan en planmer.

De notitie reikwijdte en Detailniveau heeft geen formele status en fungeert alleen als hulpmiddel bij
de consultatieronde en advisering door de Commissie voor de milieueffectrapportage.

1.3 Opdrachtgevers

Als opdrachtgevers namens alle betrokken partijen treden op: Minister van Verkeer en Water-
staat en portefeuilehouder Verkeer en Vervoer van de Stadsregio Rotterdam.
Initiatiefnemers en direct betrokken partijen zijn het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Provincie Zuid Holland, Stadsregio
Rotterdam, Gemeente Rotterdam.

1.4 Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken wordt invulling gegeven aan:
. De probleemanalyse en afbakening (hoofdstuk 2);

. De alternatieven (hoofdstuk 3);

. Effectbeschrijving en beoordelingskader (hoofdstuk 4);

.3 pianMER (het milieueffectrapport)

planmer (procedure van de milieueffectrapportage voor plannen en programma's op een hoog abstractie-

niveau)
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. Milieueffectrapport (hoofdstuk 5);

. Besluitvorming en processtappen van de planmer (hoofdstuk 6).
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2 Probleemanalyse en afbakening

2.1 Problematiek

2.1.1 Algemeen

Uit de Landelijke Markt en Capaciteits Analyse (LMCA) wegen is gebleken, dat de bereikbaar-
heidsdoelstellingen uit de Nota Mobiliteit (NoMo) op de Ruit van Rotterdam zonder extra maat-
regelen in 2020 en daarna niet worden gehaald. Daarbij is ervan uitgegaan dat de geplande
wegenprojecten (zoals de A4 Delft- Schiedam, de A 13/16 en de A 15 MaVa) zijn gerealiseerd
en Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) is ingevoerd.

De probleemanalyse van het openbaar vervoer heeft in hoofdlijnen de volgende problemen
aan het licht gebracht:
. In een aantal delen van de regio is sprake van onvoldoende samenhang in het OV-

netwerk;
. Gewenste verplaatsingen op een aantal relaties binnen de regio worden met het huidige

OV-aanbod onvoldoende bediend;
. Verschilen in kwaliteit OV-bereikbaarheid tussen Rotterdam Centrum en andere knoop-

punten vanuit woongebieden in Rotterdam en regio.

De Stadsregio en de gemeente Rotterdam hebben hun ruimtelijk beleid en het verkeers- en
vervoersbeleid vastgelegd in het RR2020, de Stadsvisie, het RWP en WPR. Hierin staan
economische sterke stad en regio die aantrekkelijk zijn om te wonen, een verbetering van de
internationale concurrentiepositie en goede bereikbaarheid centraal. De noodzaak van een
goede bereikbaarheid in deze regio wordt ook onderschreven door analyses en adviezen van
de OESO en de commissie Kok. Uit deze en andere analyses blijkt dat er juist grote zorgen
zijn ten aanzien van de bereikbaarheid in deze regio.

Daarbij komt dat er grote zorgen zijn ten aanzien van de eenzijdige ontsluiting van de Rotter-
damse haven en daarmee de kwetsbaarheid van de wegverbinding naar de haven. De afwik-
keling van het verkeer van en naar de haven verloopt thans voornamelijk via de A 15.

Vanuit de ambities van duurzaamheid zoals die zijn vastgesteld in het regeerakkoord en de
visie van de gemeente Rotterdam op Duurzaamheid (Rotterdam Climate Initiative) moet duur-
zaamheid ook een belangrijke pijler worden van de oplossing. Het gaat daarbij om duurzaam-
heid in ecologische zin, maar de oplossing zal ook robuust en toekomstvast moeten zijn.

De te maken keuzes voor het oplossen van deze problematiek hebben een zeer grote invloed
op de verdere ontwikkelingen binnen de regio Rotterdam. Omgekeerd zijn de ruimtelijke ambi-
ties in deze regio (zie de diverse plannen/ontwikkellocaties in par 4.2) mede bepalend voor de
aard en omvang van de druk op het netwerk.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
18 juni 2009

15



2.1.2 Problematiek wegennet

Op basis van gegevens uit verschillende studies is een probleemanalyse voor het wegverkeer
gemaakt. Deze probleemanalyse heeft betrekking op reistijden, capaciteit van het wegennet en
betrouwbaarheid/kwetsbaarheid. De verschillende bronnen geven niet altijd dezelfde knelpun-
ten op het hoofdwegennet. Een aantal komt uit alle bronnen en studies naar voren. Andere zijn
afhankelijk van economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Grofweg zijn er vier soorten te on-
derscheiden, in aflopende ernst.

Knelpunten uit de LMCA en de Netwerkanalyse die zich in 2020 bijna a/tijd voordoen:
Er zijn knelpunten die zich altijd voordoen, zelfs in het ruimtelijk-economische scenario met
krimp van de bevolking en werkgelegenheid en uitgaande van het uitvoeren van alle maatrege-
len conform de Nota Mobiliteit, inclusief Anders Betalen voor Mobiliteit. Er zijn ook knelpunten
die zich alleen bij hogere economische groei voordoen:
. Ongeacht de economische groei (LMCA, alle WLO-scenario's) komt de Beneluxcorridor

(A4 Kethelplein - Beneluxplein) als knelpunt in 2020 en 2030 naar voren. De basiskwaliteit
wordt hier in geen enkel scenario gehaald;

. Bij hoge economische groei (LMCA, WLO - scenario GE) wordt deze reistijdverhouding
1,25 ook niet gehaald op de hoofdverbindingsassen A4 Delft- Schiedam, A 12 Den Haag
- Gouda, A20 Terbregseplein - Gouda en de A16 Ridderkerk - Klaverpolder (Moerdijk);

. Prins Clausplein en aansluitingen A4 Leidschendam - Voorburg, A20 SChieplein, A4 Vijfs-

luizen, A20 Spaanse Polder (uit RVMK - analyses) en A20 Mallingeweg hebben onvol-
doende capaciteit (RVMK - analyses).

Knelpunten die uit de planstudies naar voren komen en zich in 2020 bijna altijd voordoen:
. A20-00st en N57;

. Afhankelijk van ruimtelijke en economische ontwikkeling en het gehanteerde model de

A13 Den Haag Rotterdam, de A20-west en de A13116 (als 2x2) en A16 Dordrecht - Moer-
dijk;

. Aansluitingen N219 - A12 (uit RVMK - analyses) en N219 - A20 (uit RVMK - analyses);

. Hoofdinvalswegen Rotterdam Noord binnen de Ruit: meerdere knelpunten mede als ge-

volg van verdichting Binnenstad;
. Hoofdinvalswegen Rotterdam Zuid: capaciteitsknelpunten rond Zuid plein;
. Capaciteit stedelijke oeverkruisingen: knelpunten Maastunnel en aanlanding Erasmusbrug

(de laatste lijkt oplosbaar in kader van binnenstadsplan);
. Aansluiting A20 Rotterdam Alexander en aansluitende wegvakkenlkruispunten Capelse-

weg-Hoofdweg en Hoofdweg-Alexanderlaan: capaciteitstekort op kruispunten;
. Kralingseplein, van Rijkevorselweg, Capelse plein en Algeracorridor: capaciteitstekort op

kruispunten en pleinen;
. N471 Pijnacker- Doenplein (N209);

. Aansluitingen Voorne Putten op de A15: op alle wegen I knooppunten vanuit Voorne Put-

ten naar het noorden en oosten wordt de capaciteit overschreden.

Knelpunten die afhankelijk zijn van de gehanteerde maatstaven enlof uitgangspunten:
. Afhankelijk van ruimtelijke en economische ontwikkeling en het gehanteerde model, de

A 13 Den Haag Rotterdam, de A20-west en de A 13/16 (als 2x2) en A 16 Dordrecht - Moer-
dijk;

. Aansluiting A15 Barendrecht (IJsselmondse knoop), onder andere afhankelijk van ontwik-

keling Reijerwaard en A15 - Reeweg, is al knelpunt in 2020. Vergroting van de problema-
tiek op lange termijn is afhankelijk van de ontwikkeling van Stadshavens en A16 IJssel-
monde: afhankelijk van ontwikkeling van Stadionpark;
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. Aansluiting A20 Westerlee - Oranjesluisweg (uit RVMK - analyses), A20 Westerlee-

N223 (uit RVMK - analyses), A20 Westerlee - N213 Veilingroute (uit RVMK - analyses)
en A20 Maassluis West (uit RVMK - analyses).

Knelpunten die pas op langere termijn (2030-2040) ontstaan:
. Op het Hoofdwegennet is de A 15 Maasvlakte - Ridderster in 2030 conform de doelstel-

lingen van de Nota Mobiliteit een mogelijk knelpunt (afhankelijk van het scenario);
. Aansluitingen - N209 - A13/16 (uit RVMK - analyses);

. Het onderzoek naar kwetsbaarheid van het HWN (RWS-AW, 2006, opgenomen in de At-

las Hoofdwegennet 2006) wijst uit dat in de Zuidvleugel op het HWN één traject op het
hoofdwegennet tot de top 10 van kwetsbare trajecten behoort: de A 16 Dordrecht - Moer-
dijkbrug. De A4 Kethelplein - Beneluxplein (Beneluxcorridor) hoort bij de 30 meest kwets-
bare trajecten. Op basis van de in dit onderzoek gehanteerde criteria (toename voertuig-
verliesuren bij het wegvallen van één rijstrook) hoort de A15 Maasvlakte - Beneluxplein,
hoewel de enige autosnelweg die toegang biedt tot de Rotterdamse haven, hier niet bij;

. Bij hoge economische groei (LMCA, WLO - scenario GE) vormen naast de Beneluxcorri-

dor ook de Brienenoordcorridor en de A4 passage bij Den Haag een knelpunt: Bij lage
economische groei zijn de wegen geen knelpunt in termen van reistijdverhouding conform
de Nota Mobilteit: Ook bij NRM planstudies zijn de wegen een knelpunt;

. De hogere kwaliteit voor doorgaand verkeer in 2028 conform de Mobiliteitsaanpak (reis-

tijdverhouding 1,25 ofwel trajectsnelheid 80 km/u) wordt ongeacht de economische groei

(LMCA, alle WLO-scenario's) niet bereikt op de vier hierboven genoemde verbindingen
(allemaal deel van hoofdverbindingsassen), en ook niet op de hoofdverbindingsas A15
Maasvlakte - Beneluxplein.

I'

2.1.3 Problematiek openbaar vervoer

Bij het in beeld brengen van de problematiek in het OV in Rotterdam Vooruit zijn in eerste in-
stantie resultaten van bestaande studies benut: Het betreft de LMCA Spoor (2007) LMCA Re-
gionaal OV (2007) en de Netwerkanalyse Zuidvleugel (2006). Aanvullend is gebruik gemaakt
van bevindingen in de functionele analyse van het av, welke in een eerder stadium van de
verkenning Rotterdam Vooruit is uitgevoerd, en regionale OV-studies.

De uitgevoerde probleemanalyse OV heeft geresulteerd in een eerste overzicht van knelpun-
ten en vraagstukken in het OV, waarbij integraal gekeken is naar spoor, metro en belangrijke
tram- en busverbindingen. De analyse van de problematiek dient in de komende fase van het
project verder te worden uitgewerkt en op onderdelen nader (kwantitatief) te worden onder-
bouwd om de meest kansrijke maatregelen in kaart te kunnen brengen.
Bij die uitwerking zal in het bijzonder aandacht uitgaan naar de ontwikkelingen in de vraag
naar OV (op de middellange en lange termijn) en de relatie met ambities ten aanzien van de
duurzame, ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio in de periode tot 2040. Ook zal uit
die analyses blijken in hoeverre er op het netwerk rond 2020 (on)voldoende vervoerscapaciteit
is om de ontwikkeling van vervoervraag na 2020 te kunnen verwerken.

I

De geconstateerde knelpunten en vraagstukken in het OV zijn onder te verdelen in een drietal
typen problemen:
. Capaciteitsknelpunten: de te leveren vervoerscapaciteit en/of infrastructuur kan de vraag

naar vervoerdiensten niet verwerken en/of biedt onvoldoende ruimte voor een betrouwba-
re afwikkeling van de vervoerdiensten;

. Kwaliteitstekorten: (bundels van) herkomst-bestemmingsrelaties of schakels in het OV-

netwerk met voldoende vervoervraag waar de kwaliteit van het DV onvoldoende is om de
gestelde bereikbaarheidsambities te realiseren;
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. 'Witte vlekken': (bundels van) herkomst-bestemmingsrelaties of schakels in het OV-

netwerk waar een aantoonbare (latente) vraag naar OV bestaat die niet wordt gedekt door
kwalitatief voldoende aanbod.

Daarnaast is onderscheid te maken tussen knelpunten en vraagstukken die zich in hoofdzaak
voor 2020 of na 2020 zullen manifesteren. Hoewel veel van de voor 2020 te verwachten knel-
punten in bestaand beleid al geheel of gedeeltelijk worden geadresseerd (zie referentienet-
werk OV in paragraaf 2.5.2 voor een overzicht van de belangrijkste toevoegingen in het OV-
netwerk tot 2020), kunnen o.a. door ruimtelijk beleid al voor 2020 extra knelpunten ontstaan.
Daarnaast zijn er vraagstukken die naar verwachting pas na 2020 zullen gaan spelen als ge-
volg van verdergaande ontwikkelingen in mobiliteitspatronen en gebruik van het openbaar ver-
voer, al dan niet in samenhang met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Capaciteit
Uit de LMCA-Spoor is gebleken dat de vervoervraag per spoor tot 2020 hoger is dan aanvan-
kelijk in de Nota Mobiliteit werd aangegeven. De grenzen van de capaciteit van het spoornet-
werk worden daardoor eerder bereikt dan in de Nota Mobiliteit tot 2020 was voorzien. Zonder
capaciteitsuitbreiding kan de groei in de markt niet worden geaccommodeerd. Binnen de Rot-
terdamse en Haagse regio zou dit tot 2020 op de Oude Lijn tot capaciteitsproblemen en een
verminderde kwaliteit van het trein product voor de reiziger kunnen leiden. Op de Goudse Lij-
nen (Rotterdamse tak) zullen dergelijke knelpunten zich naar verwachting in een later stadium
manifesteren (na 2020), aangezien de marktvraag zich op deze corridor tot aan Gouda ver-
deelt tussen de takken vanuit Den Haag en Rotterdam.

De in de LMCA-spoor geconstateerde knelpunten hebben er toe geleid dat er in het MIRT
2009 een aantal planstudies is gestart, onder de noemer Programma Hoogfrequent Spoorver-
voer (PHS). Deze zijn erop gericht de capaciteit van het spoornet waar nodig te vergroten voor
het groeiende personen- en goederenvervoer. Voor de regio Rotterdam en Zuidvleugel voor de
periode tot 2020 relevant: de planstudie Den Haag-Rotterdam (en verder) en de planstudie
toekomstvaste routestrategie voor het goederenvervoer.

In de planstudie Den Haag-Rotterdam worden twee varianten uitgewerkt die invullng geven
aan de ambitie van hoogfrequent spoorvervoer op de Oude Lijn. Een 6/maatwerk-variant en
een 6/6-variant (aantal intercity's/sprinters per uur), waarbij ook de mogelijkheden van het
nieuwe station Schiedam-Kethel worden meegenomen. Deze varianten borduren voort op de
dienstregeling die in de Zuidvleugel ontstaat bij ingebruikname van de HSL-Zuid en andere
infraprojecten (zoals de Hanzelijn). In 2020 rijden t.o.v. huidige dienstregeling (2009) in de
varianten 6/maatwerk en 6/6 extra treinen tussen Den Haag CS en Rotterdam CS (momenteel
rijden er 4 treinen per uur tussen beide "hubs"), wat een verbetering van het aantal verbindin-
gen per uur tussen beide knooppunten oplevert.
De beschikbare MIRT-middelen voor PHS (ad €4,5 miljard) maken een 6/maatwerk-variant
mogelijk. De 6/maatwerkvariant is voor deze verkenning dan ook als referentie te beschouwen,
met als variatie daarop een 6/6 model op de Oude Lijn (deze werkwijze is ook voor de verken-
ning Haaglanden aangehouden).

De planstudie toekomstvaste routestrategie voor het goederenvervoer beziet twee varianten
voor de routering van het goederenverkeer in de Rotterdamse regio. Een belangrijk verschil
tussen beide varianten vormt de hoeveelheid goederentreinen via de Goudselijn c.q. de Betu-
weroute. Hiervoor zijn de varianten Spreiden en Bundelen in onderzoek (waarbij keuzes af-
hangen van een afweging op het totale netwerkniveau en niet alleen in de Zuidvleugel).
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Voor de zomer 2010 zijn op basis van de planstudies PHS besluiten voorzien. Dan zal duidelijk
worden welke maatregelen tot 2020 waar nodig en mogelijk zijn binnen de beschikbare finan-
ciele middelen. Daarmee wordt duidelijk in hoeverre de in de LMCA-Spoor geconstateerde
knelpunten op het spoornetwerk kunnen worden opgelost.
Specifiek voor het stedelijke OV zijn de volgende capaciteitsknelpunten geïdentificeerd:
. De centrale delen van het huidige metronet (Calandlijn en Erasmuslijn) zullen, uitgaande

van de verwachte autonome groei in het OV-gebruik (12 procent groei ten opzichte van
2006), rond 2020 tegen de grenzen van hun huidige vervoerscapaciteit oplopen bij de hui-
dige wijze van exploitatie. Door investeringen in het bestaande metronel (zoals langere
treinen, nieuw beveiligingssysteem, uitbreiding perrons) is in het bestaande metrosysteem
ook na 2020 nog enige groei mogelijk. In de periode 2020-2040 zullen - mede door verde-
re stedelijke verdichting in combinatie met een vanuit duurzame mobiliteit benodigde mo-
dal shift - naar verwachting de capaciteitsgrenzen op de centrale trajecten van het be-
staande metronetwerk worden bereikt;

. De Erasmusbrug is de enige verbinding tussen de tramnetwerken op de linker en rechter
maasoever, waardoor dit een zwaar belaste schakel is en er weinig flexibiliteit in het net-
werk voorhanden is. De aanlandingen van de Erasmusbrug - Wilhelminaplein (zuid) en
Vasteland I Boompjes (noord) - spelen een cruciale rol in het verkeers- en vervoersnet-
werk van Rotterdam. Het zijn reeds in de huidige situatie kruispunten die dagelijks zeer
veel verkeer te verwerken hebben en dit zal in de toekomst als gevolg van de autonome
OV-groei en de binnenstedelIjke verdichtingsopgaven nog toenemen. Het kruispunt bij de
noordelijke aanlanding (aansluiting Vasteland I Boompjes) zit momenteel reeds aan - en
vaak over - zijn verwerkingscapaciteit. Dit geldt voor alle richtingen en alle verkeersdeel-
nemers. Uitgaande van de huidige prioriteit voor de trams op deze kruisingen (absolute
prioriteit op Wilhelminaplein en hoge prioriteit - extra groenmoment - op Vasteland I
Boompjes), zal een toename van het aantal rivierkruisende trams per uur deze knelpunten
vergroten. Dit zal zich uiten in langere wachttijden voor zowel trams als overig verkeer en
langdurige wachtrijvorming, met name ter hoogte van de noordelijke kruising van de
Erasmusbrug.

Betrouwbaarheid
. De spoorlijnen naar Delft, Gouda en Dordrecht worden door verschillende treinsoorten

gebruikt (personen- en goederenvervoer) Bij frequentieverhogingen op de middellange
termijn kunnen - afhankelijk van de dienstregeling - de grenzen van de vervoerscapaciteit
worden bereikt en ontstaan er conflicten tussen de verschilende treinproducten die van
dezelfde spoorinfrastructuur gebruik maken. In de Willemspoortunnel bestaat een over-
eenkomstige problematiek: daar worden twee sporen per richting gebruikt door 4 trein-
soorten: sprinter, IC/sneltrein, hogesnelheidstrein en goederentreinen. Deze problematiek
is in onderzoek in de genoemde planstudie Den Haag-Rotterdam (en verder);

. Naast snelheid en frequentie is ook een hoge betrouwbaarheid van belang. De hoge in-

tensiteiten op het railnet in de regio Rotterdam - zowel spoor als metro en belangrijke
tramlijnen - en het feit dat vervangende verbindingen onvoldoende vervoerscapaciteit
kunnen leveren, maken het netwerk potentieel kwetsbaar voor verstoringen (die doorwer-
ken op verschillende netwerkdelen);

. Naast het oplossen van infrastructurele knelpunten op het spoor zijn ook de inzet van

nieuw Sprintermaterieel en een robuust dienstregelingsontwerp relevant voor een be-
trouwbare dienstregeling op het landelijke spoornetwerk;

. De capaciteit en betrouwbaarheid van het metrosysteem (in samenhang met Randstadrail)

wordt negatief beïnvloed door de opzet van de lijnvoering. Het netwerk kent vele lijnver-
takkingen en daardoor veel in- en uitvoegpunten (Capelsebrug, Alexander, Schiedam,
Tussenwater, Leidschenveen, Laan van NOl). Daarnaast zijn er enkele trajecten met een
niet-autonome verkeersafwikkeling, waardoor vertragingen kunnen optreden (sneltramge-
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deelte door Prins Alexander, Hoekse lijn met brugopeningen en goederentreinen, straat-
trajecten Randstadrail in Den Haag). Dit leidt ertoe dat relatief veel reservecapaciteit moet
worden ingebouwd en dat verstoringen op één baanvak zich snel voortplanten over het
gehele netwerk. Mogelijke oplossingen om de betrouwbaarheid en capaciteit van het me-
trosysteem, als drager van het regionale OV, te verbeteren worden nader onderzocht.

Kwalieit
Bij de toetsing van de kwaliteit van het openbaar vervoer aanbod is gekeken naar de volgende
aspecten:
. Algemene kwaliteitsaspecten (informatievoorziening, schoon, heel en veilig);
. Deur tot deur reistijden;

. Functionele kwaliteit van het netwerk (structuur, lijnen en knopen);

. Aansluiting op de gewenste ruimtelijke economische ontwikkeling.

Kwaliteitstekorten treden op waar gestelde normen of ambities niet gehaald worden. De huidi-
ge analyse is grotendeels gebaseerd op kwalitatieve inschattingen in expertsessies; voor wat
betreft deur-tot-deur-reistijden is gebruik gemaakt van kwantitatieve gegevens uit de Netwerk-
analyse. Het ligt in de bedoeling om in de komende periode ook de overige aspecten van een
nadere, waar mogelijk kwantitatieve, onderbouwing te voorzien.

Algemene kwaliteitsaspecten
Het gaat hier om algemene kwaliteitsaspecten zoals de promotie, kwaliteit van de, reisinforma-
tie, gebruiks- en betaalgemak, schoon, heel en veilig. Op dit terrein is nog veel winst te beha-
len. Omdat deze kwaliteitsaspecten het gehele systeem betreffen, zijn zij niet aan specifieke
vervoerders of overheden te koppelen. Maatregelen zijn dan ook grotendeels organisatorisch
van aard en vergen goede samenwerking tussen verschillende partijen. Hiervoor zijn diverse
plannen in ontwikkeling, zoals in het kader van het actieplan groei op het spoor, het actiepro-
gramma regionaal OVen keten- en reisinformatieplannen van diverse partijen. Hoewel hier in
bestaand beleid dus al de nodige aandacht voor is, wordt in de probleemanalyse Rotterdam
Vooruit geconstateerd dat aanvullende inspanningen op dit terrein nodig zijn.

Deur tot deur reistijden
In de Netwerkanalyse zijn de deur tot deur reistijd van het openbaar vervoer van hoogstedelij-
ke centra (Rotterdam centrum) naar belangrijke locaties en van woonconcentraties naar be-
langrijke werklocaties onderzocht.
. Van de 256 onderzochte relaties tussen grote woonconcentraties en werklocaties in de

Zuidvleugel zijn er 63 (25%) die niet aan de reistijdeisen voldoen. De daarbij gehanteerde
reistijdnorm gaat uit van maximaal 60 minuten, met als streefwaarde 45 minuten;

. Voorbeelden van dergelijke relaties zijn verbindingen tussen kleinere stedelijke centra die
verder van grote centrale NS-stations liggen, bijvoorbeeld Schieveen - Zoetermeer, Schie-
veen - Den Haag Zuidwest, Zuidplein - Ypenburg, Rotterdam Zuid - Den Haag Congres-
gebied, etc.;

. Langere afstanden. Hier gaat het met name om relaties waarbij onderweg een of meer

grotere steden worden gepasseerd. Bijv. Dordrecht - Den Haag Zuidwest, Dordrecht-
Zoetermeer, Ridderkerk - Leiden, etc.;

. Daarnaast voldoen nagenoeg alle relaties met de Zuidplaspolder niet aan de eisen;

. Bij een aantal relaties over kortere afstanden is de verwachte reistijd wel binnen de 60

minuten, maar kan de vraag worden gesteld of de verwachte reistijd in relatie tot de af-
stand wel van voldoende kwaliteit is. Bijv. Rotterdam Centrum - Dordrecht (39 minuten),
Rotterdam Alexander - Rotterdam Zuid (43 minuten) of Delft - Rotterdam Zuid (58 minu-
ten).
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Functionele kwalieit

Voor de beoordeling van de functionele kwaliteit van het OV-netwerk wordt gekeken naar het
gehele netwerk in de metropoolregio Rotterdam - Den Haag. Het bestaande openbaar vervoer
netwerk in dit gebied kent een sterk radiale opbouw die in belangrijke mate gericht is op de
centra van Rotterdam en Den Haag (met de beide centrale stations als belangrijkste vervoers-
knopen). Daarnaast zijn er enkele tram- en buslijnen die tangenlile verbindingen in de stad en
regio bieden. In veel gevallen is er sprake van een goede OV-kwaliteit wanneer het de bedie-
ning van relaties van en naar het centrum van Rotterdam en Den Haag (vanuit de 'eigen'
stadsregio) betreft. Ontwikkeling van Stedenbaan en Randstadrail geven al een belangrijke
versterking van de relaties tussen beide stadsregio's en zetten in op verbetering van de gehele
reisketen. Door de (historisch gegroeide) centrumgerichte netwerkoriëntatie is het netwerk
echter nog onvoldoende toegesneden op het meervoudige oriëntatiepatroon, het ontstaan van
stedelijke zones met relatief lage dichtheden en de steeds diffusere verplaatsingspatronen
binnen het huidige 'daily urban system'. Op relaties waar dergelijke kwaliteitstekorten optre-
den, komt dit tot uiting in relatief lange reistijden en benodigde overstappen (omwegen via het
centrum) op niet-centrumgerichte (tangentiële) relaties.

Netwerksamenhang
Het OV-netwerk in de Rotterdamse regio kent in grote lijnen een goede en robuuste basis-
opbouw, met de bestaande spoorlijnen/Stedenbaan en de beide metrolijnen met regionale uit-
lopers als "backbone", onderling verknoopt op CS en op een aantal subknopen zoals Schie-
dam en Alexander. Desondanks zijn in de netwerksamenhang nog een aantal tekortkomingen
geconstateerd, die zich op een aantal (met name niet-centrumgerichte) relaties uiten in onno-
dig overstappen, onlogische routes en te lange reistijd in verhouding met de afstand. Op regi-
onaal niveau zijn de volgende vraagstukken geïdentificeerd:
. Onvoldoende bereikbaarheid van Zuid op bovenregionaal schaal niveau, m.n. vanuit de

richting Dordrecht en verder naar het zuiden. Rotterdam Zuid is in de huidige situatie on-
voldoende direct aangesloten op het bovenregionale intercitynet, doordat een IC-station
op Zuid met daaraan gekoppeld vervoerknooppunt binnen het Zuidvleugelnet ontbreekt.
Voor snelle verbindingen met het zuiden is men aangewezen op de IC-stations ten noor-
den van de Maas (namelijk Blaak en Centraal Station);

. Er zijn binnen Rotterdam gebieden die niet of slecht met tram en metro ontsloten zijn (zo-
als bijvoorbeeld het Waal- en Eemhavengebied) met potentieel grote vervoerstromen. Er
zijn daardoor verschillen in de kwaliteit van de openbaar verboer bereikbaarheid van het
centrum vanuit het stedelijk gebied;

. Daarnaast zijn Spijkenisse en Nesselande op zodanige afstand van centrum en CS gele-

gen, dat de reistijd met via de huidige metroroutes relatief lang is, zeker in aansluiting op
een langere reis per IC. Bij Spijkenisse komt daar nog bij dat het ook fungeert als 'aanlan-
dingspunt voor de bussen uit Voorne-Putten;

. Voor tangentiële verplaatsingen tussen het noordoostelijke en het noordwestelijke deel

van de agglomeratie (bijvoorbeeld tussen Rotterdam Alexander en Schiedam en verder
naar Delft enlof Spijkenisse) is altijd een overstap en/of lange reistijd noodzakelijk. Ook op
de relatie tussen Rotterdam Alexander en Zoetermeer doet dit zich voor;

. De ZoRo-buslijn Zoetermeer-Rodenrijs en de doorverbinding van RandstadRail en Eras-

muslijn brengen al een belangrijke verbetering in de relatie tussen Zoetermeer en Rotter-
dam Centrum. Door het geïsoleerd functioneren van ZoRo-buslijn blijft echter op niet-
centrumgerichte relaties (vaak aan beide zijden) extra overstappen noodzakelijk;

. Relatie bij Gouda tussen spoorlijn uit Rotterdam, en spoorlijn naar Zoetermeer-Den Haag

en de Rijngouwelijn naar Alphen aan den Rijn: voor overstap is altijd omweg via station
Gouda vereist;

. Op het internationale en randstedelijke niveau blijft na in dienststelling van de HSL Zuid

de verbinding richting het oosten (Utrecht en verder richting en naar Duitsland) een aan-
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dachtspunt. Door een frequente treindienst naar Utrecht kan weliswaar via een overstap in
Utrecht een goede reistijd worden geboden. Er ontbreekt echter een rechtstreekse verbin-
ding tussen Rotterdam en Duitsland.

Kwalieit knooppunten
Doordat binnen het OV-systeem overstappen nu eenmaal onvermijdelijk is, vormen goede
knooppunten een essentieel onderdeel van de kwaliteit van het OV. De kwaliteit van knoop-
punten is het resultaat van een samenspel van veel deelaspecten. Complicerende factoren
hierbij vormen organisatorische en afstemmingsproblemen tussen de verschillende beheerders
en vervoerders op een knooppunt. Juist voor overstappunten geldt dat een veelheid aan acto-
ren zeggenschap heeft over en belang heeft bij verschillende aspecten en onderdelen van het
knooppunt. Dit maakt een heldere afbakening van verantwoordelijkheden vaak complex.
Meer specifiek zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:
. Lijnvoering en frequenties OV: niet altijd is een knooppunt per OV vanuit verschilende

richtingen goed bereikbaar. Voorbeelden zijn Alexander vanuit de richting Zoetermeer,
Zuidplein vanuit zuid- en noordoostelijke richting en Rotterdam Airport vanuit alle richtin-
gen;

. Het knooppunt zelf voldoet vaak niet aan functioneel-vervoerskundige eisen qua compact-

heid, informatie, looproutes, wachtgelegenheid, etc.;
. Exploitatie en onderhoud van het knooppunt (schoon, heel, veilig) is vaak een zwak punt.

Dit uit zich bijvoorbeeld in vaak niet functionerende roltrappen, kapot meubilair, etc.;
. Ruimtelijke kwaliteit van knooppunt zelf en de looproutes in omgeving laat vaak sterk te

wensen over, bijvoorbeeld Rotterdam Alexander of Kralingse Zoom;
. Op knooppunten is vaak een gebrekkige informatievoorziening, vooral als die informatie

operationele grenzen moet overschrijden. Zo hangt aan de NS-kant van station Zoeter-
meer een kaart van natransport in Zoetermeer waarop Randstadrail nog niet is ingete-
kend.

. Om een kwalieitsverbetering van de knooppunten te bereiken is een integrale en geza-
menlijke aanpak van die knooppunten noodzakelijk; initiatieven die hiervoor worden ont-
wikkeld door de stadsregiolgemeente, kunnen al op korte termijn eerste verbeteringen op-
leveren.

Aansluiting OV op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen
. In de periode tot 2030 zal binnen het bestaande stedelijke gebied van Rotterdam een

grootschalige programmatische verdichting plaatsvinden, gericht op een sterkere econo-
mie en een aantrekkelijkere leefomgeving. Uitvoering van het vigerende beleid zal resulte-
ren in de realisatie van zo'n 56.000 woningen binnenstedelijk, naast het toevoegen van
andere functies zoals kantoren en voorzieningen. Deze verdjchtingsopgave en de daaruit
voortkomende grootschalige ontwikkelingslocaties (m.n. in de Binnenstad en op Zuid)
brengen nieuwe bereikbaarheidsambities en vraagstukken met zich mee. Het openbaar
vervoer zal door betere benutting van het bestaande netwerk aangevuld met kansrijke
nieuwe verbindingen, de nieuwe vervoerpatronen moeten faciliteren die ontstaan door
ontwikkeling van de verdichtingslocaties. Wanneer de geboden kwaliteit van het huidige
OV-systeem onvoldoende aansluit op de bereikbaarheidsprofielen van de nieuwe verdich-
tinglocaties, kunnen nieuwe OV-knelpunten ontstaan;

. Met name Rotterdam Zuid is op dit moment onvoldoende aangesloten op het bovenregio-

naal en Randstedelijk OV-netwerk. De intercitystations liggen op de noordoever van de
Maas en de rivier vormt een barrière. De metro Erasmuslijn biedt voor een specifiek deel
van Zuid wel een directe verbinding met Rotterdam Centraal en zo verder de Randstad in.
Richting het zuiden is dit niet het geval. Zo is bijvoorbeeld Ahoy per metro wel direct aan-
getakt op het Randstedelijke (Intercity)netwerk via Rotterdam Centraal, maar is de OV-
bereikbaarheid van deze bestemming vanuit de gebieden ten zuiden van de regio Rotter-
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dam van onvoldoende kwaliteit (reizigers uit het zuiden - een belangrijke doelgroep voor
Ahoy - moeten reizen via een omweg over het centraal station);

. Op Zuid liggen veel wijken die zich niet in de directe invloedssfeer van metro of tramplus

bevinden en zijn daardoor kwalitatief onvoldoende zijn aangesloten op het regionale net-
werk. Oud Charlois, de Wielewaal, delen van Carnisse, Tarwewijk en Pendrecht, de Waal-
haven Oostzijde, Katendrecht-west en Oud IJsselmonde en de Zuidelijke Tuinsteden wor-
den niet direct ontsloten met OV op subregionaal of hoger schaalniveau. Hetzelfde geldt in
de huidige situatie voor woon- en!of werklocaties als het Waal-Eemhavengebied en de
Kop van Feijenoord;

. De geplande programmatische invulling van grootschalige verdichtingslocaties op Zuid als
Stadshavens, Stadionpark en het Maasstad Ziekenhuis (inclusief zorgboulevard) gaat ge-
paard met bereikbaarheidsambities op het bovenregionale (Randstedelijke) schaalniveau.
In deze gebieden voldoet de huidige OV-structuur niet aan de eisen die aan locaties met
dergelijke functieprofielen worden gesteld. Dit leidt tot nieuwe vraagstukken ten aanzien
van de kwaliteit en dekking van het OV-netwerk. Deze worden in samenhang met de ge-
biedsontwikkelingen opgepakt.

Vervolgproces problematiek openbaar vervoer
Zoals aangegeven, verdienen diverse onderdelen van de probleemanalyse DV in de komende
periode nog nadere uitwerking en onderbouwing. Dit vervolg proces omvat verschillende typen
activiteiten:
. Een meer gedetailleerde beschrijving van het referentienetwerk 2020, waarbij het niet al-

leen gaat om de nieuwe infrastructuur, maar ook om de resulterende kwaliteit van het
netwerk (bijv. frequenties). Er kan daarbij onderscheid gemaakt worden naar 'harde pro-
jecten' (vanwege opname in het beleid van alle betrokken partijen als vaststaand te be-
schouwen) en minder harde beleidsonderdelen. Er zal op dit punt ook afstemming plaats-
vinden met initiatieven in de lopende MIRT-verkenning Haaglanden;

. Het ontwikkelen van een toetsingskader voor de netwerkkwaliteit van het OVen op basis

hiervan een toetsing van het oplossend vermogen van mogelijk kansrijke OV-maatregelen;
. Analyse van de vraagontwikkeling op middellange termijn, waarin de ontwikkeling van OV-

vraag en -aandeel op verschillende typen relaties (bijv. radiaal/kriskras, kortellange af-
stand) inzichtelijk wordt gemaakt. Op basis hiervan is een analyse van mogelijke 'wille
vlekken' in het OV-aanbod mogelijk;

. Analyse van de functie van het OV in relatie tot ruimtelijk-economische en sociaal-
maatschappelijke ontwikkelingen, duurzame mobiliteit en duurzame stadsontwikkeling, fi-
legevoelige wegcorridors, etc. in beschouwing genomen. Op basis daarvan kan een beeld
worden afgeleid van de rol! potentie van het OV in het bereiken van de gestelde ambities
in de periode tot 2040.

2.1.4 Ketenmobilteit en fiets

. De omvang van de auto-openbaar ketenverplaatsingen is nog zeer gering vergeleken met
de aandelen auto, openbaar vervoer en fiets in de verplaatsingenmarkt;

. In inspanningen met betrekking tot P+R locaties zijn nu vooral gericht op locaties direct
aan de binnenkant van de ruit. De planvorming van grote nieuwe P+R locaties, die een
substantiële bijdrage leveren aan minder autoverkeer naar de binnenstand is een moei-
zaam proces;

. Er zijn nog nauwelijks plannen voor P+R op lange afstand, om het autoverkeer op de Ruit

en de toeleidende wegen te verminderen;
. De bereikbaarheid en de bekendheid van P+R terreinen is nog onvoldoende, de reisinfor-

matie ontbreekt en de omgeving en de looproutes zijn vaak onaantrekkelijk;
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. Het fietsgebruik in de regio en zeker in de stad Rotterdam is laag. Dit wordt deels ver-

klaard door bevolkingssamenstellng en de hoge kwaliteit van het openbaar vervoer op
een aantal verbindingen. De maaswijdte van het rivierkruisende fietsnetwerk is te grof. Dit
is vanuit netwerk perspectief een belangrijk knelpunt De fietser heeft behoefte aan een
fijnmaziger netwerk;

. Stallingen bij OV: in lijn met het vigerende stadsregionale beleid worden de stallngsvoor-

zieningen aanzienlijk uitgebreid (tlm 2010). Indien de groei van het openbaar

(spoor)vervoer doorzet (rijksambitie 5% per jaar voor de NS) is een extra inspanning op
deze locaties gericht op realisatie van aanvullende capaciteit zeker noodzakelijk.

2.1.5 Ruimtelijke ontwikkeling

De (toekomstige) problemen op het wegennet en in het openbaar vervoer hangen samen met
de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Rotterdamse regio. Er is sprake van een we-
derkerige relatie tussen infrastructuur en ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Zo kan een
nieuw havengebied leiden tot extra mobiliteit in een gebied of op een verbinding. Anderzijds
kan een nieuwe weg of ov-verbinding ruimtelijk-economische processen, bijvoorbeeld bedrijfs-
vestigingen, juist uitlokken. In de voorgaande analyses zijn deze relaties al aangestipt. De
ruimtelijk-economische ontwikkelingen van de regio Rotterdam zijn onderzocht in het kader
van RR2020. Het gewenste ontwikkelingsprogramma wat betreft wonen en werken uit het
RR2020 is voor deze verkenning als input genomen.
Daarnaast verdienen een aantal ruimtelijke ontwikkelingsopgaven in deze regio expliciete
aandacht in deze MIRT-verkenning:
. Zwakke wijken in de regio;

. Groen binnen bereik;

. Strategische ontwikkelingslocaties na 2020.

Zwakke wijken in de regio
Sociaal-economisch gezien vertonen wijken aan de zuid- en westkant van de regio Rotterdam
een achterstand met de rest van Nederland. Rotterdam Zuid, Schiedam, Vlaardingen en ook
delen van de Drechtsteden hebben te maken met een relatief laag opgeleide beroepsbevolking
en een relatief hoge werkloosheid. Rotterdam Zuid vormt de grootste concentratie van achter-
standswijken. Momenteel wordt intensief door verschillende partijen (met name in het kader
van Pact op Zuid) samengewerkt om door een combinatie van fysieke, sociale, culturele en
economische trajecten de sociaal-economische structuur van deze gebieden te versterken.
Het gaat daarbij om een verbinding tussen het aanpakken van urgente problemen en het bie-
den van een perspectief op de lange termijn. Voor dit perspectief op de lange termijn spelen
ontwikkelingslocaties als Stadshavens en Stadionpark een belangrijke roL. Het doel is om be-
woners die zich ontwikkelen en meer gaan verdienen te verleiden om op Zuid te blijven wonen
en nieuwe bedrijven en bezoekers aan te trekken. Een knelpunt is de relatief slechte bereik-
baarheid van het zuidelijk deel van de regio, met name ten opzichte van het centrum, het
noordoostelijke deel van de regio en de belangrijkste knooppunten in de randstad.

Groen binnen bereik
Veel mensen in de regio ervaren een tekort aan groen en hebben het gevoel dat het landschap
verrommelt. De regio ligt in potentie prachtig in de delta, met grootse rivieren, uitgestrekte
veen- en polderlandschappen van twee nationale landschappen en een natuurgebied van uit-
zonderlijke allure en De Biesbosch. Helaas wordt dat nu niet zo ervaren. Dit komt mede door-
dat verstedelijking en infrastructuur domineren in deze regio en het landschap dat er is vaak
slecht toegankelijk is. Tegelijkertijd wordt een aantrekkelijk en bereikbaar landschap een
steeds belangrijkere vestigingsfactor voor (inter)nationale bedrijven en kenniswerkers. Daarom
liggen er twee infra-gerelateerde opgaven ten aanzien van regionaal groen:
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. We moeten uiterst terughoudend zijn met nieuwe stedelijke ruimteclaims in het landschap
en nieuwe doorsnijdingen met grootschalig infrastructuren;

. We moeten het landschap beter toegankelijk maken voor de stedeling om daarmee de
functionele relatie tussen stad en landschap te versterken.

Strategische ontwikkelings/ocaties
Het bereikbaarheidsprofiel van een aantal strategische ontwikkelingslocaties in de regio is on-
voldoende om de gewenste ruimtelijk-economische ontwikkelingen op de lange termijn moge-
lijk te maken. Voor een deel komen deze opgaven ook in de probleemanalyses van weg en
openbaar vervoer naar voren, aangezien het ontwikkelingsprogramma voor wonen en werken
uit het RR2020 als input is gebruikt. De meeste strategische ontwikkelingslocaties in de regio
hebben echter een planhorizon die verder reikt dan 2020. Bovendien zijn 'nieuwe' inzichten
rond Stadshavens en ParkstadlStadionpark, die nog niet in netwerkanalyses meegenomen.

Hieronder staan de belangrijkste ontwikkelingslocaties met grote bereikbaarheidsopgaven op
de lange termijn:
. Rotterdam centrum:

De groeipotenties van de binnenstad zijn groot, zie ruimtelijk kader. Om deze potenties
waar te maken zal op termijn de capaciteit van zowel openbaar vervoer als wegontsluiting
een probleem gaan vormen. Wat betreft de autobereikbaarheid is deze opgave gekoppeld
aan de opgave om de leefbaarheid langs de stadswegen richting centrum te verbeteren.

. Stadshavens:

Ook de ontwikkelingspotenties van Stadshavens zijn groot. Niet voor niets wordt Stadsha-
vens XL voorgedragen als nieuw Sleutelproject voor de periode na 2020. Ook hier geldt
dat zowel de bereikbaarheid van OVen weg op termijn een knelpunt vormt voor de moge-
lijke ontwikkelingen. Wat betreft de autobereikbaarheid kan deze opgave gekoppeld wor-
den aan de opgave om de ruit te ontlasten van laeaal verkeer.

. Knooppunt Alexander:

De bereikbaarheid van Alexander is goed, maar de koppeling tussen OWN en HWN vormt
een knelpunt, die een gewenste verdere ontwikkeling van Alexander naar het westen be-
perkt.

. Rotterdam AirportlSchieveen (Airpark):

Met de A 131A 16 en de verbrede Doenkade wordt zwaar geïnvesteerd in de autobereik-

baarheid van dit gebied. De OV-bereikbaarheid is echter onvoldoende om de gewenste
ambities van een internationale luchthaven voor de metropool regio Rotterdam Den Haag
en een bijbehorend programma waar te maken.

. Knooppunt ParkstadlStadionpark:

Stadionpark kan zich ontwikkelen tot een Randstedelijk knooppunt met een internationaal
stadion en daarmee Rotterdam Zuid een nieuwe boost geven. De huidige bereikbaarheid,
zowel weg als openbaar vervoer, is daar nog niet op toegesneden.

. Ridderster:

Er is extra druk komen staan op de ontwikkeling van Ridderster als regionaal bedrijventer-
rein, nu het bedrijventerrein in de Hoekse Waard in de koelkast is gezet. De aansluiting
tussen OWN en HWN vormt echter een knelpunt.

In de MIRT-verkenning zal vanuit de invalshoek van ruimtelijke economische ontwikkelingen
de kansen en risico's in kaart worden gebracht voor de periode 2020-2040"

4 De kaartbeelden zoals În hoofdstuk 3 worden gepresenteerd zijn netwerk-alternatieven. Parallel hieraan

zal een visie op de gewenste ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio worden uitgewerkt. In het

Masterplan zal een synthese vanuit beide invalshoeken worden gemaakt.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
18 juni 2009

25



2.1.6 Duurzaamheid

Uit de evaluatie van duurzaamheid door het Planbureau voor de leefomgeving (PBL, 2009)
komt een analyse die duurzaamheidvraagstuk focust op drie issues.
1. Klimaatverandering;
2. (milieu)Kwaliteit van de leefomgeving;
3. Biodiversiteit.

Ook voor de probleemanalyse van de MIRT-verkenning is deze focus goed bruikbaar, te meer
daar deze issues ook sterk gerelateerd zijn aan verkeer en infrastructuur.

Klimaat en energie

Klimaatverandering is een evident probleem dat op wereldschaal speelt, maar met regionale
consequenties. Hoewel het een mondiaal probleem is, ontslaat ons dit niet van de verantwoor-
delijkheid om op nationaal en regionaal niveau zo veel mogelijk te anticiperen op noodzakelijke
aanpassingen en maatregelen ("Schoon en zuinig", Rotterdam Climate Initiative). Bij de aan-
pak van de klimaatproblemen zijn twee richtingen te onderscheiden: klimaatadaptatie en kl i-

maatmitigatie. Het is hier geen kwestie van een keuze voor één van de richtingen, maar beide
zijn noodzakelijk.
Het klimaatprobleem is deels op te vangen door te leren leven met veranderend klimaat (kli-
maatadaptatie) zoals een hogere zeespiegel, periodes met grotere droogte of intensieve neer-
slag, hogere temperaturen resulterend in hittestress met name in stedelijk gebied. Deze pro-
blemen lijken geen relatie te hebben met de MIRT-verkenning, omdat de keuzes vooralsnog de
maatregelen voor klimaatadaptatie noch verbeteren noch verslechteren.
De klimaatmitigatie kan voor de MIRT-verkenning worden toegespitst op vermindering eo,-
emissie. Vanaf 2020 zal het leeuwendeel van de broeigassen uit het verkeer uit CO, bestaan.
De vermindering van de eO,-emissie is ook gekoppeld met het probleem van de afhankelijk-
heid van fossiele brandstoffen. De eindigheid van de reserves aan olie en beschikbaarheid van
een deel van de oliereserves in gebieden die politiek niet zeer stabiel zijn, leidt tot de wens om
de afhankelijkheid van olie te verminderen.
Voor de langere termijn (na 2020) zal naar verwachting een hoger reductiepercentage nodig
zijn om de klimaatverandering binnen verantwoorde perken te houden.

(mileu)Kwa/iteit van de leefomgeving
De milieukwaliteit wordt met name in stedelijke gebieden als een probleem ervaren. Het gaat
dan om geluidhinder, luchtkwaliteit, drukte en onveiligheid. De kwaliteit van de leefomgeving
wordt ook bepaald door de omvang van de verkeersstroom (drukte, verkeersonveiligheid en
barriérewerking). Met name langs de hoofdinvalsroutes zoals de Pleinweg en A 13 bij Over-
schie wordt de leefbaarheid als een probleem ervaren.
Hoewel het beleid voor de komende decennia er opgericht is om de knelpunten op te lossen
en geen nieuwe knelpunten (overschrijding van normen) te laten ontstaan, blijft ook voor de
langere termijn het verbeteren van de milieukwaliteit een opgave.

Natuur & landschap

Nederland wordt steeds eenvormiger en daarmee verdwijnen nog meer soorten planten en
dieren uit Nederland en staat de biodiversiteit onder druk (Planbureau Leefomgeving 2009).
Door nieuwe woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en infrastructuur veranderen veel gebie-
den in stedelijk gebied en verdwijnen karakteristieke landschappen. In de regio Rotterdam zijn
de afgelopen decennia veel gebieden getransformeerd tot een stedelijk landschap. Verdere
aantasting van natuur en landschap wordt -zeker gezien de relatieve schaarste in de regio- als
een probleem ervaren (burgerraadpleging MIRT-verkenning).
Voor een deel is achteruitgang van natuur en landschap toe te schrijven aan verkeer en infra-
structuur.
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In de MIRT-verkenning zal dit onderwerp derhalve aandacht verdienen. In de regio gaat het
specifiek om:
. Natura 2000 gebieden zoals Oude Maas (Rhoonse en Carnisse grienden);

. Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Provinciale EHS;

. Karakteristieke landschappen zoals Krimpenerwaard, Hoeksche Waard, Midden Delfland.

2.1.7 Veilgheid

Het risicocijfer voor de verkeersveiligheid beschrijft de kans op ernstige ongevallen gerelateerd
aan de verkeersprestatie op wegvakken.
Op de volgende locaties in de corridor worden relatief de hoogste risicocijfers geconstateerd:
. A 13 (Rotterdam-Delft);

. A16 (Terbregseplein-Ridderkerk);

. A20 (Kleinpolderplein-Kethelplein).

Voor het externe veiligheidsbeleid geeft het Vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) aan dat
voor transport van gevaarlijke stoffen de doelstellingen uit de Nota Risiconormering Vervoer Ge-

vaarlijke Stoffen overgenomen worden. In de Circulaire Risiconormering 'vervoer gevaarlijke stof-
fen' worden normen vastgelegd en verduidelijkt. Momenteel wordt gewerkt aan een regelgeving
Basisnet weg, water en spoor. Deze treedt volgens de huidige planning na de zomer in 2009 in
werking.

Binnen risicocontouren gelden beperkingen ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen als er
sprake is van een te hoog risico. In feite zijn dit situaties waarin kwetsbare objecten, zoals
woonbebouwing, te dicht langs de transportroute zijn gesitueerd. Het grootste knelpunt op het
hoofdwegennet doet zich voor de A 16 Terbregseplein - Ridderkerk.
Een vaak voorkomend argument in de discussie over de ontsluiting van Maasvlakte 1 en 2 is
het ontbreken van een robuuste vluchtroute in geval van calamiteiten.
Met name bij OV speelt het onderwerp van sociale veiligheid. Blijkens de opinie van de deel-
nemers aan de publieksparticipatie behoeft dit onderwerp veel aandacht.

2.2 Begrenzing van het studiegebied

Het studiegebied voor de verkenning beslaat uit het gebied van de Stadsregio Rotterdam, het
Westland en de Hoeksche Waard.
Aan de scope van deze verkenning wordt ten opzichte van het bestuurlijk vastgestelde plan
van aanpak de bereikbaarheidsproblematiek A20-00st (Terbregseplein - Gouwe- aquaduct)
toegevoegd. Uit de netwerkanalyse Zuidvleugel en de LMCA wegen is gebleken dat dit wegvak
voor de lange termijn een knelpunt is. Daarnaast is er een sterke relatie met Haaglanden en
Drechtsteden.
Het studiegebied is weergegeven op figuur 1.

Voor bepaalde onderdelen van de planmer kan het onderzoeksgebied ruimer zijn dan het aan-
gegeven studiegebied. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de invloed van nieuwe infrastruc-
tuur effecten heeft op natuurgebieden buiten het studiegebied.
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Figuur 1: Studiegebied voor de verkenning
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2,3 Afbakening van de vervoersmodaliteiten

De inhoudelijke scope van de studie is gericht op verschillende onderdelen relevant bij het
oplossen van de geconstateerde problematiek voor personen- en goederenvervoer. Het gaat
daarbij om de bereikbaarheid van de haven en stad & regio met de vervoermodaliteiten (weg,
rail en water), prijsbeleid (anders betalen voor mobiliteit), ruimtelijke inrichting en verkeers-
/mobiliteitsmanagement.
Hierbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen het niveau van het gehele plan en deelplan-
nen/gebieden, zie ook paragraaf 2.2.
Goederenvervoer via spoor en binnenvaart wordt niet meegenomen in het project omdat de
aanpak hiervoor bij de ontwikkeling van Maasvlakte 2 tot stand is gekomen en nog steeds up-
to-date is.

2.. Afstemming met andere lopende projecten/verkenningen

De MIRT-verkenning heeft niet tot doel om een breder kader te stellen aan alle lopende plan-
processen en daarmee een heroverweging te forceren. In tegendeel, deze planprocessen
hebben hun eigen traject doorlopen en moeten nu voorvarend tot uitvoering worden gebracht.
De MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit veronderstelt daarom een aantal projecten als zijnde
uitgevoerd en begint de analyse vanuit dit gegeven. Concreet gaat het dan om de volgende
projecten:

MfRT-pfanstudieprojecten
. A4 Delft - Schiedam;

. A13-16;

. A 15 Maasvlakte-Vaanplein.

Randstad Urgent projecten
. PMR (2e Maasvlakte);

. Container Transferium Rotterdam;

. Aanpak zwakke schakels kust Compartimentering case 'centraal Holland;
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. Havengerelateerd bedrijventerrein;

. Natte as; robuuste natuurverbinding tussen de Zeeuwse Delta en het Lauwersmeer via o.a.

de Alblasserwaard;

. Stadshavens Rotterdam.

Bestuurlijke afspraken
. Top 5 Programma aansluitingen;

. Projecten Mobiliteitsaanpak.

De volgende beleidsplannen en visies zijn uitgangspunten voor deze verkenning:
. Nota Mobiliteit, Beleid inzake Anders betalen voor mobiliteit en Mobiliteitsaanpak VenW;

. Nota Ruimte en Langetermijnvisie Randstad 2040;

. Rijksbeleid reductie emissies C02: "schoon en zuinig";

. Stadsvisie 2030, RR 2020 (inclusief uitvoeringsprogramma), Havenplan 2020;

. Uitvoeringsagenda RWP (stadsregio), WPR (gemeente), PWP (provincie);

. Beleidsbrief Duurzame mobiliteit (gemeente Rotterdam);

. Advies Deltacommissie "Samen werken met water".

Er is sprake van samenhang met 2 andere MIRT-verkenningen die opgestart zijn, te weten de
MIRT-verkenning Haaglanden en de MIRT-verkenning Rotterdam - Antwerpen.

2.5 Referentiesituatie

Om de effecten van de planalternatieven te kunnen beoordelen, is een duidelijke referentiesi-
tuatie nodig. Dit is de verwachte ruimtelijke situatie in het planjaar zonder uitvoering van voor-
genomen projecten/activiteiten. Als toekomst jaar voor de referentie is 2020 (middellang ter-
mijn) en 2020-2040 (lange termijn) gekozen.
In de verkenning wordt uitgegaan van de verwachte situatie in 2020. De situatie 2020 omvat:
1 Het dan bestaande weginfrastructuur netwerk;

2 Het dan bestaande openbaar vervoer netwerk en bediening;

3 De verwachtingen ten aanzien van belasting van de netwerken.

Hieronder wordt puntsgewijs en in detail ingegaan op bovengenoemde situatie in 2020. Voor
wat betreft de belasting van de netwerken wordt voor de snelwegen in het gebied uitgegaan
van uitkomsten van de berekeningen in het kader van de planstudies voor de A4 en de
A 13/A 16. In voorliggende notitie wordt hier verder niet op ingezoomd.

2.5.1 Infrastructuur netwerk in 2020

Onder vastgestelde infrastructurele plannen worden hiér projecten verstaan waarover bestuur-
lijk commitment is en die financieel gedekt zijn. Dit zijn bijvoorbeeld planstudies die in het
MIRT-projecten boek of regionale investeringsprogramma's zijn opgenomen en voor 2020 ge-
realiseerd zullen worden. Uitgangspunt wordt gevormd door het huidige netwerk, waaraan toe-
gevoegd de nieuwe verbindingen of capaciteitsverruimingen, opgenomen in vigerende afspra-
ken en lopende programma's (waaronder MIRT, ZSM-1 en -2, Programma aansluitingen Zuid-
vleugel, Randstad Urgent-projecten, Mobilteitsaanpak en regionale plannen).

Landelijk niveau
In de referentiesituatie zijn harde plannen opgenomen. "Hard" is in dit kader plannen die in het
MIRT 2008 opgenomen zijn in categorie 0 (projecten waarvoor een uitvoeringsbesluit is geno-
men en de financiering rond is) en 1 (de start van de realisatie van het project is voorzien in de
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periode tot en met 2014). De lijst met de meest relevante uitbreidingen in het studiegebied voor de
referentiesituatie 2020 zijn opgenomen in tabel 1.

Tabel 1: WeClproiecten OP landelii~ niveau
:~._~d ..,'~:' -i:~;¡i-./ ;,",;,_;!--\.;~'..~~'.- ,..,;' ',. ,f :'ü""P.miecteniboJaodeliik niveau .."~:.--,,,',." .. "". "-'.

MI RT -Planstudies A4 Delft-Schiedam
A13-A16
A 15 Maasvlakte-Vaanolein

ZSM-1 projecten Plusstrook A13 tussen de aansluitingen Zestienhoven en Delft-Zuid
in de richting van Delft-Zuid
Plusstrook A27 tussen de aansluitingen Knooppunt Gorinchem en
Noordeloos in de richting van Noordeloos
Plusstrook A12 Zoetermeer Oost - Zevenhuizen in beide richtingen
Plusstrook A12 Zevenhuizen -Gouwe in beide richtingen
Plusstrook A 12 Woerden-Gouwe in de richting Gouda
Buffer A12 tussen het Pr. Clausplein en de aansluiting Voorburg in
de richting van Voorburg
Buffer Pr. Clausplein tussen de aansluiting Leidschendam tot in het
Pro Clausplein (sluit aan op de buffer A12)
Buffer A20 onder het Terbregseplein vanaf de aansluiting Pr.
Alexander tot net voorbij het Terbregseplein in de richting van het
T erbreaseolein

ZSM-2 projecten Plusstrook A 12 Gouwe-Woerden in de richting Woerden
A 15 Papendrecht-Hardinxveld Giessendam alleen richting Hardinx-
veld Giessendam
A12/A20 Knooppunt Gouwe (incl. aansluiting Moordrecht): aanslui-
ting Moordrecht wordt naar noorden verschoven, inclusief ongelijk-
vloerse sooorkruisina

Programma aansluitin- A15-N3
gen Zuidvleugel A16-N3

A16-Dordrecht
Prins Clausplein
N57-Groene Kruisweg
A20-Schieolein

"k
I

(boven)Regionaal en stedelijk niveau
Voor wat betreft het onderliggend wegennet zijn de belangrijkste nieuwe infrastructuurprojec-
ten in de referentiesituatie voor 2020:
. Realisatie van de N470/471 (Rotterdam - Delft - Zoetermeer) als 2x1 verbinding;

. Verbreding N209 tussen A13 en de Boterdorpseweg naar 2x2 (Doenkade);

. Realisatie van de omleiding Zevenhuizen (N219) als 2x2;

. Realisatie van de Moordrechtboog als 2x2.

De lijst met de meest relevante uitbreidingen in het studiegebied (exclusief bovengenoemde vier)
voor de referentiesituatie 2020 zijn opgenomen in tabel 2.
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'0 S'a e
Harmsenbrug
N218: optimalisatie Hartelcorridor
N57-Groene Kruisweg (ongelijkvloerse kruising)
3-in-1 project Westland (verlenging Veilingroute, reconstructie
knooppunt Westerlee, 2' Ontsluitingsweg Hoek van Holland)
N456: korte omleiding v.a. aansluiting MoordrechtlA20 (ZSM-2)
Zuidelijke Randweg Gouda
N209/ A12 Bleiswijk-Zoetermeer Oosterheem
N211: reconstructie aansluitingen Harnaschknooppunt en Wateringen
N217: omleiding Oud-Beijerland en parallelweg Maasdam

Projecten op stedelijk
niveau

Tjalklaan (aansluiting Franselaan/Spaanseweg)
Parklaan - fase 2B (Vierhavenstraat)

Verlengde Zuiderparkweg

Verlengde Zuiderparkweg - kruising A 15
2' ontsluiting RDM-Iocatie (Heijplaat)
Aansluiting Waal haven Oostzijde - Groene Kruisweg
Ontsluiting Stadshavens Noord
Posthumalaan Rotterdam

Reconstructie Waalhaven Oostzlde

2.5.2 Openbaar vervoer netwerk in 2020

Het referentienetwerk OV omvat het huidige openbaar vervoernetwerk aangevuld met de pro-
jecten die in 2020 gereed zullen zijn, c.q. waarvan realisatie voor 2020 denkbaar is passend bij
de beschikbaar middelen in MIRT en BDU. Vanzelfsprekend is voor de reiziger niet alleen de
beschikbare infrastructuur, maar het gehele pakket aan aangeboden vervoerdiensten relevant
voor de vervoerwijzekeuze.

Het OV-netwerk in het onderzoeksgebied van de verkenning Rotterdam Vooruit is opgebouwd
uit de volgende onderdelen:
. Spoorlijnen van/naar/via de regio Rotterdam, te weten de Oude Lijn richting Den Haag en

richting Dordrecht en de Goudse Lijn richting Gouda/Utrecht. Op deze netwerkonderdelen
worden HST-, IC- en Sprinterdiensten aangeboden;

. RandstadRail (incl. doorkoppeling bij Rotterdam CS op metro Erasmuslijn);

. Metro Erasmus- en Calandlijn;

. Diverse hoogwaardige Tram(Plus)- en busverbindingen (streek- en stadsbus), het ontslui-
tende bus netwerk en het netwerk van OV over Water;

. Meerdere (boven)regionale OV-overstappunten in de vorm van Stedenbaan-, Rand-

stad Rail- en metrohaltes: centrale stations, belangrijke OV-haltes in de centra en bij ver-
schillende subcentra. Op alle treinstations en belangrijke regionale OV-haltes zijn fietsstal-
lingsvoorzieningen aanwezig. Bijna alle stations en veel belangrijke OV haltes bieden
daarnaast parkeergelegenheden voor de auto (P+R).

Tot 2020 is - aanvullend op de geplande uitbreiding van OV-infrastructuur - sprake van verbe-
teringen in de kwaliteit van diensten op zware corridors. Deze verbeteringen zijn in de vorm
van verbetering en vernieuwing van materieel, verbetering van toegankelijkheid, reisinformatie
en ketenvoorzieningen.
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Voor wat betreft het openbaar vervoer zijn de meest prominente wijzingen voor 2020 ten opzichte
van de huidige situatie:

. Hoge SnelheidsLijn Amsterdam-Schiphol-Rotterdam-BelgieIFrankrijk;

. Spoortunnel Delft;

. Dienstregeling spoor Oude Lijn 2020, incl. Stedenbaan met frequentie 6lmaatwerk;

. RandstadRail (koppeling met Erasmusmetro);

. TramPlus Ridderkerklijn;

. ZoRo-lijn: HOV-bus tussen Zoetermeer en Rotterdam.

I.

De lijst met de relevante uitbreidingen in het studiegebied voor de referentiesituatie 2020 is
opgenomen in tabel 3.

Tabel 3: OV-nroiecten

Oll-=oiecten" -e..' ;..-' -', " .',;., ";;'-" ;__ "",':',.. ..,~.....'.-i. .',' ,0. ,.~", . ' ,
OV (inter)nationaal HST Amsterda m-Sch iphol-Rotterdam-Brussel-Parijs

HST-shuttle Den Haag-Rotterdam-Breda-Brussel (8x pld) en Den
Haag-Rotterdam (8x pld)
Betuweroute
NSP Rotterdam
NSP Den Haag

Spoortunnel Delft
Kernnet spoor cf. dienstregeling 2020, incl. Stedenbaan: halteringen
en frequentie 61maatwerk op Oude Lijn (1)

OV Regionaailstedelijk Rijn GouweLijn Oost
Doortrekking Oosterheemlijn (Zoetermeer) naar spoorlijn Gouda-Den
Haag
MerwedeLingeLijn (4x plu in spits en nieuwe halten bij Baanhoek,
Giessendam-West, Boven-Hardinxveld en GorinchemlNoordl
Papland)
TramPlus Rotterdam (Schiedam-Vlaardingen, Ridderkerklijn, Tram-
Plus Vasteland-A20)
OV-netwerk over water (Snel)busdiensten o.a. ZoRo-bus en lijn 37
Haaglanden
Haaose Tramnet (onder andere liin 19 en 16)

P+R P+R Beverwaard
P+R Kralingse Zoom fase 1 (inclusief doelgroepenstrook)
P+R Kralingse Zoom fase 2 I P+R-garage
P+R Lombardijen
P+R Schieveste fase 1
P+R Meiiersnlein

(1) Mogelijk gereed voor 2020 (afhankelijk van definitieve resultaten en besluitvorming planstu-

dies Programma Hoogfrequent Spoorvervoer in 2010):
PHS-dienstregeiing frequentie 6/6 op Oude Lijn in 2020, inclusief Steden baan en bijbehorende
maatregelen waaronder viersporigheid Spoortunnel Delft en opening station Schiedam-Kethel

(wordt naast 61maatwerk als variant onderzocht in Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, in
MIRT-Planstudie Den Haag-Rotterdam).
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2.5.3 Verstedelijkingsopgave 2010.2030

Geoei woninavoorraad Zuidvleuae/lAfsaraken BPZ mei 2006)
2010 - 2020: 115.000

2020 - 2030: 50.000
Totaal 2010 - 2030: 165.000

waarvan in de stadsreaio Rofterdam

2010 - 2020: 40.000 (waarvan 7.000 in de Zuidplas Polder (ZPP), huidig
3.200\
2020 - 2030: 16.700 (waarvan 8.400 in de ZPPL

Totaal 2010 - 2030: 56.700 (waarvan 15.400 in de ZPP)

Met bandbreedtes voor Stadshavens en ZPP:
. Bandbreedte Woningbouw ZPP:

. Bandbreedte woningbouw Stadshavens:

15.000 tot 30.000
7.000 tot 13.000

2.6 Passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet
1998

Uit de Natuurbeschermingswet 1998 vloeit voort dat voor plannen, projecten of maatregelen
met mogelijk effecten op Natura-2000 gebieden een passende beoordeling moet worden uit-
gevoerd. Een passende beoordeling is aan de orde indien het project significante negatieve
gevolgen kan hebben bezien vanuit de instandhoudingsdoelen van een speciale bescher-
mingszone die is aangewezen in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (dit wordt het Na-
tura 2000-gebied genoemd). In deze fase van de planvorming worden nog geen besluiten
voorzien die tot concrete projecten of maatregelen leiden waarop een passende beoordeling
kan worden uitgevoerd. Om echter te anticiperen op mogelijke passende beoordelingen die in
planstudies aan de orde zijn, wordt in deze pianMER een voortoets uitgevoerd.
Binnen het studiegebied gaat het om de volgende Natura 2000-gebieden:
. Oude Maas (Rhoonse en Carnisse Grienden);

. Voornse duin;

. Hollands Diep;

. Nationaal Park Biesbosch: Zuidhollandse Biesbosch ligt in het studiegebied, Brabantse

Biesbosch grenst aan het studiegebied;
. Oudeland van Strijen;

. Solleveld en Kapiltelduinen.
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3 Alternatieven

3.1 Aanpak via Kernkwesties

In deze paragraaf worden de alternatieven' beschreven die in deze pianMER en de daaraan
gekoppelde verkeersstudies en financieel-economische analyses worden uitgewerkt en beoor-
deeld. Bij de vormgeving van deze alternatieven wordt aangesloten op de gebiedsgerichte
aanpak. Daarin staan verwachte knelpunten in en ontwikkelingsambities (kern kwesties) van
het gebied centraal. Deze knelpunten en ambities hebben betrekking op alle relevante aspec-
ten: bereikbaarheid, leefbaarheid, ecologie, sociale aspecten en economie. Dit maakt het mo-
gelijk om de samenhang tussen auto, OVen fiets, tussen benutten en bouwen en tussen be-
reikbaarheid en ruimtelijke (gebieds-)ontwikkeling optimaal tot uitdrukking te brengen.

In deze fase worden de alternatieven geformuleerd voor drie deelgebieden. Gebruik makend
van de uitkomsten van de studies per deelgebied worden in een latere fase beleidsalternatie-
ven voor het hele plangebied ontwikkeld als basis voor de bestuurlijke afwegingen.

Als deelgebieden worden onderscheiden:
. Het havengebied (vanaf de Waal-/Eemhaven tot en met de Maasvlakte) en Voorne-Putten

(World Ports);
. Het centrale stedelijke gebied: het gebied binnen en nabij de ruit van snelwegen A4

(west), A20 (noord), A16 (oost) en A15 (zuid) (World City);
. Het gebied tussen Rotterdam, Den Haag en Gouda (Metropoolregio); hierbinnen worden

onderscheiden het gebied tussen de A4 en de Rotte (Tussengebied), de A20-zone Rotter-
dam - Zuidplaspolder/Gouda en het gebied Capelle - Krimpen (Oostflankgebied).

5 De kaartbeelden zoals in dit hoofdstuk worden gepresenteerd zijn netwerk-alternatieven. Parallel hier-

aan zal een visie op de gewenste ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio worden uitgewerkt. In

het Masterplan zal een synthese vanuit beide invalshoeken worden gemaakt.
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Figuur 2: Deelgebieden verkenning
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lf Nieuw station

Voor de verbetering van de bereikbaarheid is in principe een aantal verschillende maatregelen mo-
gelijk:

. Maatregelen in de ruimtelijke ordening, zoals de locatiekeuze voor woningen, bedrijven en

voorzieningen en de inrichting van het stedelijk gebied;
. Het optimaal benutten van de bestaande infrastructuur, met name door mobiliteits- en/of

verkeersmanagement;
. Het uitbreiden van de weg- en OV/rail-infrastructuur.

Voor de uitbreiding van weg- en OV-capaciteit zijn veel mogelijkheden denkbaar. Deze kunnen
en zullen in deze MIRT-verkenning niet allemaal (uitgebreid) beschreven en beoordeeld kun-
nen worden. In deze MIRT-verkenning is gekozen voor de uitwerking van drie ontwerpprinci-
pes. De resultaten van de uitwerking en beoordeling van deze principes geven naar verwach-
ting voldoende informatie voor de keuzes die in het Masterplan aan de orde zijn.
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De drie ontwerpprincipes zijn:
. Capaciteitsuitbreiding van bestaande railijnen en (snel-)wegen ("versterken");

. Aanleg van nieuwe verbindingen in het rail en- snelwegennel ("opschalen");

. Aanleg van nieuwe provinciale en/of stedelijke wegen en metro- en/of tramplusverbindin-
gen ("verbinden").

In deze paragraaf wordt per deelgebied ingegaan op:

. De belangrijkste kernkwesties bij de ontwikkeling van het betreffende deelgebied;

. De belangrijkste problemen ten aanzien van de bereikbaarheid;

. Denkbare opties voor betere benutting van de bestaande wegen en raillijnen;

. Denkbare opties voor de uitbreiding van het wegennet;

. Denkbare opties voor de uitbreiding van het OV-netwerk.

De beschreven alternatieven worden ondersteund met kaartbeelden. Voor deze kaart-
beelden geldt uitdrukkelijk dat het een impressie geeft van een mogelijk te verbeteren
vervoersrelatie via de weg of met av. Het is nadrukkelijk niet een weergave van een be-
oogd tracé. Daarom zijn de lijnen op de kaarten dik en robuust. Uit de ligging van de
lijnen mogen geen conclusies worden getrokken over (on)gewenst traceringen.

3.2 Deelgebied World Ports

Kernkwesties
Voor het functioneren en de verdere ontwikkeling van het havengebied en Voorne-Putten is
het belangrijk dat:

. De bereikbaarheid van de haven van en naar het achterland op orde blijft;

. De bereikbaarheid van Voorne-Putten van en naar Rotterdam op orde blijft;

. Het gebied ook bij langdurige stremming van de A 15 over de weg bereikbaar blijft c.q. een

langdurige stremming zoveel mogelijk wordt beperkt/voorkomen;
. Bewoners van omliggende woongebieden en mensen die werkzaam zijn in de haven bij

calamiteiten het gebied tijdig kunnen verlaten en bij calamiteiten de bereikbaarheid voor
hulpdiensten gegarandeerd is;

. Oe reistijd voor het woon-werkverkeer van de mensen die werkzaam zijn in de haven niet

te lang wordt;
. De verbinding tussen de haven (met name Maasvlakte) en het glastuinbouwgebied in het

Westland, bij Bleiswijk en in de Zuidplaspolder wordt vergemakkelijkt.

Probleemanalyse
De probleemanalyse kan als volgt worden samengevat:
. Congestie op de ruit (Van Brienenoord- en Beneluxcorridor) hindert verkeer van en naar

de haven;

. De capaciteit van de A 15 (Maasvlakte-Ridderster) is na 2030 (na realisatie van de verbre-

ding van de A15, die nu in voorbereiding is) afhankelijk van het scenario mogelijk een
knelpunt. Dit vanwege de verwachte groei van de activiteiten op Maasvlakte 2 en de ont-
wikkelingen op Voorne-Putten in die periode;

. Er is thans geen alternatief voor het autoverkeer bij stremming van de A 15 ten westen van

de Beneluxster;
. De doorstroming op de A 15 het oosten van Rotterdam verslechtert op lange termijn. Dit

geldt ook voor routes naar het zuiden: A16 (Dordrecht-Moerdijk) en A29;
. Het verkeer tussen het glastuinbouwgebied in het Westland en de Maasvlakte moet een

grote omweg maken; het verkeer van/naar de tuinbouwcentra bij Bleiswijk en in de Zuid-
plaspolder wordt gehinderd door de congestie in de Van Brienenoord- en Beneluxcorridor;
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. Een goede doorstroming van het verkeer van de Waal-/Eemhaven (Reeweg) en van het

haven gebonden bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard naar de A 15 is niet verzekerd;
. De capaciteit van de oeververbindingen over het Hartelkanaal en Brielsemaas vormen op

langere termijn een knelpunt in de bereikbaarheid van Voorne;
. Het havengebied is niet ontsloten C.q. niet te ontsluiten door OV;
. De reistijden voor het OV tussen Voorne en andere delen van de regio Rotterdam zijn

lang.

Aanpak benutting
. Bij de ontwikkeling van de Maasvlakte 2 wordt fors ingezet op modal shift goederenver-

voer (meer goederenvervoer via binnenvaart of over het spoor);
. Verkeermanagement en mobiliteitsmanagement conform aanpak Verkeersonderneming.

Ontwerpprincipes weg

deel ebied World Ports

Versterken
Verbreding van de A15, de
A29 en de A4/Benelux-
corridor; verbreding van be-
staande wegen in het West-
land en de Kruithuisweg in
Delft (N470).

Aanleg van de Oranjetunnel in
combinatie met de aanleg van
de A54 naar de A4 bij de Har-
naschknoop (verlenging en
verbreding Veilingroute )
en/of aanleg A4 tussen de
Beneluxster en de
A29/Klaaswaal (A4-Zuid) in
combinatie met uitbreiding
tussen de Beneluxster en het

Kethelplein.

Subvariani: oostelijke ontslui-
ting Spijkenisse via een ste-
delijke weg richting Benelux-
tunnel (N4).

'ér. ¡h~ en¡,ré...,~,;.-'.'~Eg;;_-;t:,.~"".:;. ;n.,~.

Aanleg van de Blanken-

burgtunnel in combinatie met
de Welplaatverbinding (tussen
A 15/Botlek en

A29/Klaaswaal).

Aanleg van een (stedelijke)
wegverbinding tussen het Ket-
helplein en de A13/16-
Doenkade.

Uitbreiding van het wegennet
in het Westland.
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Figuur 3: World Ports: opschalen weg
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Figuur 4: World Ports: versterken weg
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Figuur 5: World Ports: verbinden weg
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3.3 Deelgebied World City

Kernkwesties
Voor het functioneren en de ontwikkeling van het stedelijk gebied binnen en nabij de ruit (met
name het centrum, bestaande bedrijvenconcentraties, nieuwe ontwikkelingslocaties, zoals
Stadshavens,Schieveste, Rotterdam Airport, Hoboken, Stadionpark, Zuidplein, Alexander en
Brainpark centrum) en van de sociaal economisch zwakkere gebieden in Rotterdam - Zuid en
Schiedam) is het belangrijk dat:
. Er voldoende en directe/snelle weg- en OV-verbindingen met de grotere centra binnen de

randstad beschikbaar zijn;
. De verschillende delen van het stedelijk gebied onderling direct en snel verbonden zijn via

het OV, de fiets en de auto. Hierbij ligt de prioriteit bij het centrum;
. Zowel het verkeer binnen en van/naar de regio als het doorgaande verkeer voldoende snel

wordt afgewikkeld;

. Een goede bereikbaarheid samen gaat met een goede woon- en leefkwaliteit.

Probleemanalyse weg
De probleemanalyse voor het wegennet kan als volgt worden samengevat:
. Veel autoverplaatsingen binnen en van/naar het stedelijke gebied gaan tenminste voor

een deel over de ruit. De doorstroming van het verkeer op belangrijke delen van de Ruit

(bijvoorbeeld de A20 Ketelplein-Klein Polderplein en A4 Benelux-corridor) en de aanslui-
tingen richting stad (Schieveste, Giessenplein, Schieplein, Kralingseplein, IJsselmondse
knoop) voldoet niet aan de normen;

. Ook de doorstroming van het verkeer vanaf de ruit naar de binnenstad en naar andere

belangrijke locaties (zoals Stadshavens) is ontoereikend;
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. Door het beperkte aantal oeververbindingen en de afstand tussen deze oeververbindingen
is er bij verplaatsingen tussen "noord" en "zuid" sprake van een soms grote omweg. De
lengte van de feitelijke verplaatsing is relatief lang ten opzichte van de hemelbrede af-
stand. Dit geldt ook voor de verbindingen tussen "zuid" en de belangrijkste bestemmingen
binnen de randstad;

. De hinder van het verkeer op de A20, A13 en hoofdinvalsroutes, zoals de Pleinweg voor

de omliggende woongebieden is groot.

Probleemanalyse OV
Voor het openbaar vervoer komen de volgende punten naar voren:
. De bereikbaarheid van het centrum vanuit een aantal woongebieden is onvoldoende (reis-

tijd, frequentie);
. De capaciteit van het metronetwerk schiet op termijn te kort (beperkte restcapaciteit);
. Door het beperkte aantal oeververbindingen voor trein, metro en tram/bus en de afstand

tussen deze oeververbindingen is er bij verplaatsingen tussen "noord" en "zuid" sprake
van een soms grote omweg c.q. relatief lange verplaatsingen ten opzichte van de hemel-
brede afstand. Dit geldt ook voor de verbindingen tussen "zuid" en de belangrijkste be-
stemmingen binnen de randstad;

. De treinverbindingen met de belangrijkste bestemmingen in de Zuidvleugel en de Rand-

stad zijn in veel gevallen erg tijdrovend. Dit heeft te maken met de vaak lange (voor- en
natransport) afstanden naar Rotterdam Centraal, de lage sneltreinfrequentie bij de stati-
ons Schiedam, Blaak en Lombardijen en de gebrekkige aansluiting van stoptreinen op IC-
treinen op Rotterdam Centraal;

. Veel bestaande of in ontwikkeling zijnde bedrijvenlocalies en/of voorzieningencentra

(Spaanse Polder, Alexandrium, Brainpark/Rivium, Hoofdweggebied, Schieveen, Nieuw
Reijerwaard, Stadionpark e.a.) zijn niet of onvoldoende met OV bereikbaar C.q. er is bij de
ontwikkeling onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheden voor goede OV-
bereikbaarheid. Andersom: er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de locaties rondom
metro en NS-stations;

. Het huidige OV-netwerk is sterk op het centrum gericht. Tangenlile verbindingen (bij-
voorbeeld van "oost" (inclusief Krimpen) naar "zuid" (inclusief Ridderkerk) of van "oost"
naar "noord(rand)" ontbreken nagenoeg. Ook de OV verbinding Alexander - Schiedam
verloopt ofwel met een omweg (Calandlijn) ofwel via een omweg/overstap via Rotterdam
Centraal (NS). Mede daardoor sluit het OV-netwerk onvoldoende aan op huidige spreiding
van bedrijven en voorzieningen.

Oplossingsrichting benutten

. Snel/frequent OV systeem tussen bedrijvenlocaties etc. naar nabijgelegen station NS,
RandstadRail en/of metro;

. Aanpak gericht op het benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden van stationslocaties;

. Uitbreiding gebruikersvriendelijk P+R;

. Hogere frequentie sneltreinen en stoptreinen (Stedenbaan-concept).
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Ontwerpprincipes weg

Tabel 5 OntwerDPrinciDes weg deelqebied World Cit

Versterken Jd.êriliîidli"''''',..' .' '.' ...,.......,:..,,;..,,, 

Het aanleggen van wegen parallel aan de ruit Het ontwikkelen van een fijnmaziger stedelijk
"west" (A4), de ruit "noord" (A20) en de ruit netwerk binnen Ruit (rasterstructuur): meer
"oost" (A16) inclusief een extra Beneluxtunnel verbindingen van en naar de ruit en door-
en een extra Brienenoordbrug. gaande routes door de stad. Routes ingepast

in stedelijk gebied door tunnels op noord

(Stadhoudersweg) en zuid (Vaanweg-
Pleinweg).

Capaciteitsuitbreiding van (enkele) hoofdin-
valsroutes voor een snellere verbinding tus-
sen de Ruit en de binnenstad: Maasboule-
vard, StadhouderslStatenweg, Vaanweg,
Dorpsweg, VierhavenstraatlWestzeedijk. Rou-
tes ingepast in stedelijke gebied door tunnels
op noord (Stadhoudersweg) en zuid (Vaan-
olein-Pleinweal.

Het realiseren van nieuwe rivierkruislngen
binnen Ruit, naast Brienenoord en bij het
Stadshavensgebied.

Figuur 6: World City: versterken weg ~
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Onlwerpprincipes OV

Marktverkenning naar rechtstreekse verbin-
ding Gouda - Alexander - Schiedam en ver-
der naar Delft en/of Spijkenisse.

Tramplus verbinding Rotterdam Centraal -

Rotterdam Airport en andere thans slecht ont-
sloten locaties.

Rail verbinding Rotterdam Centraal - Zoeter-
meer (ZoRo-Rail, aantakking op RandstadRail
Den Haag).

De aanleg van een nieuwe metroverbinding
vanaf Kralingsezoom via het Stadion park, het

Zuidplein en het Stadshavensgebied naar
Schiedam.

I

i

~~~'~¡Otll~tr'~l;l\1J~~~
er15igäen

Uitbouw van het tramplus-netwerk door o.a.
extra tramverbindingen oost-west, noord-zuid

(nieuwe rivierkruisingen tram bij Stadshavens,
Willemsbrug en Brienenoordcorridor) en op
zuid.

OV verbindingen over water.

De Goudse Lijn beter integreren in het regio-
nale OV-net (onder andere naar Delft) in com-
binatie met metroverbinding Rotterdam Cen-
traal -A20zone - Alexander - Nesselande (-
Zuidplas): diverse mogelijkheden, goede OV-
verbinding met bedrijvenlocaties langs A20 en
verbetering verbinding Rotterdam Noord-Oost
met het centrum.
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Figuur 8: World City: opschalen OV
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Figuur 9: World City: verbinden OV
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3.4 Deelgebieden binnen de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag

Kernkwesties
De schaalvoordelen van de metropoolregio Rotterdam - Den Haag worden onvoldoende benut,
omdat het OV- en autonetwerk op het niveau van de Metropoolregio hier niet toereikend is. In
de zone Rotterdam, Delft, Den Haag staan wel al veel investeringen op stapel, die van belang
zijn om deze schaalvoordelen te kunnen benutten (Spoorverdubbeling, A4 Delft-Schiedam en
A 13/A 16). Deze investeringen bieden echter onvoldoende ontlasting voor de overvolle verbin-
dingen aan de noord- en oostzijde van de Rotterdamse regio. Nieuwe oplossingsrichtingen
moeten tevens een versterking van de regionale groenstructuur mogelijk maken.
Hierna wordt ingezoomd op drie deelgebieden die vallen binnen de scope van deze MIRT-
verkenning en die ieder een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van de Metro-
poolregio:
. A20-zone;

. Tussengebied;

. Oostflank.

Voor de mobiliteit in het gebied tussen Rotterdam, Den Haag en Gouda is het belangrijk dat:
. De belangrijkste bestemmingen binnen Den Haag, Delft, Zoetermeer en Gouda ook vanuit

Rotterdam en omgeving met de auto en per OV goed bereikbaar zijn. Hierdoor wordt het
aanbod van werkgelegenheid en voorzieningen zowel kwalitatief als kwantitatief groter en
er ontstaan meer keuzemogelijkheden. Belangrijk is ook dat Rotterdam en Den Haag zich
hierdoor samen ook internationaal beter profileren;

. De verplaatsingen over langere afstand door dit deelgebied (Amsterdam/Schiphol - Den

Haag - Rotterdam - Brabant/Antwerpen en Rotterdam-Utrecht) goed kunnen worden af-
gewikkeld;

. de diverse (bestaande/toekomstige) woon- en bedrijvenlocaties in dit deelgebied goed

verbonden zijn met elkaar en met het stedelijk gebied van Rotterdam en Den Haag.
. Voor wat betreft de Krimpenerwaard enerzijds de verkeersdoorstroming van het verkeer

van en naar Krimpen op niveau wordt gebracht, anderzijds de druk om veel te bouwen in
de Krimpenerwaard niet toeneemt.

3.4.1 A20-zone

Probleemanalyse
De probleemanalyse kan als volgt worden samengevat:
. De capaciteit van de A20 tussen Nieuwerkerk en Gouda schiet tekort;

. De capaciteit van de aansluitingen op de A20 is ontoereikend: Alexanderknoop, Nieuwer-

kerk/Zuidplas;
. De capaciteit van de NS-lijn naar Gouda ("Goudse Lijn") voor het personenvervoer wordt

beperkt door de functie van die lijn voor het goederenvervoer;
. De ontwikkelingsmogelijkheden langs Goudse Lijn zijn beperkt door eisen vanuit externe

veiligheid (check), geluidhinder en het waterbeheer in de Zuidplaspolder;
. Voor de verplaatsingen tussen de vele woonlocaties en de bedrijventerreinen (Hoofdweg-

gebied) in deze zone is de Goudse lijn van beperkt belang. Een OV-netwerk dat wel aan-
sluit op het (diffuse) verstedelijkingspatroon ontbreekt grotendeels.

Oplossingsrichting benutten
. Snel/frequent OV systeem tussen bedrijvenlocaties etc. naar nabijgelegen station NS,

RandstadRail en/of metro;
. Aanpak gericht op het benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden van stationslocaties
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. Uitbreiding gebruikersvriendelijk P+R;

. Hogere frequentie sneltreinen en stoptreinen (Stedenbaan-concept).

Ontwerpprincipes weg

Verbinding tussen A20 bij
Maassluis en A 13 bij aan-
sluiting A 13/A 16.

deel ebied Metro oolre ia A20-zone

Versterken
Ring (A20 en A 16) krijgen loka-
le parallelstructuur (OWN).

\Yérbin'den' ."'.

Nieuwe verbinding Kethelplein
- A13/16 bij Doenkade.

Verbreding A20/Gouda in de
vorm van een parallel structuur

(aparte rijbanen voor het door-
gaande en regionale verkeer).

Ring noord A20 en A13 afwaar-
deren (functie voor lo-
kaal/regionaal verkeer).

Aanleg parallelstructuur langs
A20.

Figuur 10: Metropoolregio A20.zone: opschalen weg
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Figuur 11: Metropoolregio A20~zone: versterken weg
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Figuur 12: Metropoolregio A20-zone: verbinden weg
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ebied Metro oolre io A20.zone
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Metroverbinding Spijkenisse - Gouda
via Schiedam - Rotterdam Centraal - Rotte-
tracé - Alexander NS - Nesselande en de
Zuidplas, of via Erasmuslijn - St Franciscus-
knoop - Alexander NS - Nesselande en de

Zuidplas.

Ontwerpprincipes OV

Marktverkenning naar rechtstreekse verbin-
ding Gouda - Alexander - Schiedam en ver-
der naar Delft enlof Spijkenisse.

Realiseren van een OV-knooppunt nabij het
SchiepleinlSt. Franciscusziekenhuis (spoorlijn
Rotterdam - Gouda en RandstdRailltramplus).

Tramplus verbinding Rotterdam Centraal -
Rotterdam Airport en Rotterdam Centraal -
Zoetermeer (ZoRo-Rail, aantakking op Rand-
stad Rail Den Haag).

!

Uitbouw HOV-busnetwerk: TUDlTechnopolis -

SchieveenlRotterdam Airport - Alexander en
Schiedam - Rotterdam Airport - Lansingerland
- Zoetermeer (met focus op Rotterdam Air-
port-Meijersplein ).

Tramplusverbinding Ommoord - Kralingse-
zoom (vertramming metrotracé Alexanderlaan)
en verder naar Rotterdam Zuid.
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Figuur 14: Metropoolregio A20-zone: verbinden ov
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3.4.2 Tussengebied Rotterdam - Den Haag

Probleemanalyse
De probleemanalyse kan als volgt worden samengevat:
. De ontwikkeling van het wegennet blijft achter bij de ruimtelijke ontwikkeling (groei wo-

ningbouw, bedrijfsterreinen, tuinbouw) en de groter wordende wisselwerking tussen Rot-
terdam en omgeving enerzijds en Den Haag en omgeving anderzijds;

. De capaciteit van wegennet schiet tekort. In de Noord-Zuid richting gaat het na 2020 om

de A4 Den Haag - Schiedam en het verbindingen tussen Rotterdam en Zoetermeer

(N209, N470/471);

. De capaciteit van de spoorlijn Rotterdam - Delft - Den Haag is niet toereikend;

. De OV hoofdstructuur (spoorlijn resp. RandstadRailverbinding Rotterdam - Den Haag
aangevuld met de ZoRo-bus) kan maar een deel van de verplaatsingen binnen en
van/naar het gebied voor zijn rekening nemen. Veel woon- en bedrijfslocalies (Schieveen,
Technopolis) liggen op relatief grote afstand van de hoofdverbindingen. Met name oost
west gerichte verbindingen ontbreken, waardoor vooral de verbindingen tussen Delft, Zoe-
termeer, Schiedam en Prins Alexander te kort schieten;

. De bereikbaarheid Rotterdam Airport met OV is onvoldoende.

Oplossingsrichting benutten
. Snel/frequent OV systeem tussen bedrijvenlocaties etc. naar nabijgelegen station NS,

RandstadRail en/of metro;
. Aanpak gericht op het benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden van stationslocaties;
. Uitbreiding gebruikersvriendelijk P+R;

. Hogere frequentie sneltreinen en stoptreinen (Stedenbaan-concept).
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Ontwerpprincipes weg

Aanleg A14 tussen A13/A16
en A4 bij Leidschendam (wes-
telijk langs Zoetermeer).

Versterken
Verbreden N209 tussen de
A12 en de A13/A16.

Verbreden N470/471.

¡\lertl deo",-, ""i.'. ,.R

Nieuwe schakel N471 Pijnac-
ker - Leidschendam in com-
binatie met verbreding van de
N471 Pijnacker - Rotterdam
en of aanleg N 14 tussen

Leidschendam en de N209 bij
Bergschenhoek, in combinatie
met verbreding N209 Berg-
schenhoek.

Aanleg verlenging A16 vanaf
A13/A16 tot A12 respectieve-
lijk tot A4 bij Zoeterwoude

(oostelijk langs Zoetermeer).

Verbreden A 12 Zoetermeer-
Den Haag.

Figuur 15: Metropoolregio Tussengebied: opschalen weg

METROPOOLREGI ~TUSSENGEBIED '"~~
Opschalen

L
/ I

50 Notitie Reikwijdte en Detailniveau
18 juni 2009



Figuur 16: Metropoolregio Tussengebied: versterken weg
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Figuur 17: Metropoolregio Tussengebied: verbinden weg

METROPOOLRE~10 ,
TUSSENGEBIED

L

verbinden

\. "ñÇO\' ,~~\" ,, ,--, '..' ....' ,., ", ,.!ti ..'

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
18 juni 2009

.

/ i

51



Ontwerpprincipes OV

Spoorlijn Rotterdam - Den Haag volledig vier-
sporig maken.

" ~-':l ;-,",~:". \"":..~...,,,. :-'.~';~1;;'_,..~:'_"

Marktverkenning naar rechtstreekse verbin-
ding Gouda - Alexander - Schiedam en ver-
der naar Delft en/of Spijkenisse.

Realiseren van een OV-knooppunt nabij het
Schieplein/St. Franciscusziekenhuis (spoorlijn
Rotterdam - Gouda en RandstadRail / tram-
plus).

Tramplusverbinding Rotterdam Centraal-

Rotterdam Airport - Schieveen -
TUDlTechnopolis (aansluiting op HTM-tram
1 g).

Tramplus verbinding Rotterdam Centraal -

Rotterdam Airport- TD Delft Technopolis en
Rotterdam Centraal - Zoetermeer (ZoRo-Rail,
aantakkin 0 RandstadRail Den Haa .

Tramplusverbinding Schiedam-Kethel - Delft-
Zuid (aansluiting op HTM tram 1).

Figuur 18; Metropoolregio Tussengebied: opschalen ovi ø¡~ i i
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3.4.3 Oostflank

Probleemanalyse
De probleemanalyse voor de Oostflank kan als volgt worden samengevat:
. De capaciteit A16Nan Brienenoordbrug en van de N210/Algeracorridor schiet tekort;

. De capaciteit aansluitingen A16 (met name Kralingseplein, IJsselmondseplein) is te be-

perkt;
. De OV-ontsluiting van Brainpark/Rivium is ontoereikend (afstand tot Metro Kralingse Zoom

en trampluslijn 21);
. OV-verbindingen vanuit het gebied Prins Alexander, Capelle en Krimpen met "noord" en

"zuid" ontbreken nagenoeg;
. Locale verbindingen ontbreken of zijn ontoereikend: Krimpen aan den IJssel - Alexander

NS, verbindingen IJsselland ziekenhuis, De Esch/Honingerdijk - Kralingse Zoom.

Oplossingsrichting benutten
. Aanvullend (collectief) vervoer vanaf Kralingse Zoom/Capelse brug naar Brainpark, Rivium

en Woudestein;
. P&R- en lIexkantoor faciliteiten in de Krimpenerwaard (vòòr de Algerabrug).
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Ontwerp principes weg

Verlenging A 15 c.q. A38
vanaf Ridderster via
Krimpenerwaard naar
A20 bij Nieuwerkerk
a.d. I'ssel.

deel ebied Metro oolre io Oostflank

Versterken
Nieuwe parallelstructuur voor
stedelijk verkeer 8rienenoord-
corridor en A20 oost.

._(k

Nieuwe rivierkruising Ridderster -
Krimpen in combinatie met het
verbreden van de Algeracorridor
en Van Rijckevorsel-
we ISchielandwe .

Figuur 20: Metropoolregio Oostflank: opschalen weg
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Figuur 21: Metropoolregio Oostflank: versterken weg
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Figuur 22: Metropoolregio Oostfank: verbinden weg
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Ontwerpprincipes OV

Metroverbinding tussen Kralingse Zoom en
Zuidplein en verder.

,v¡. "'-¡¡If"" ""- . ., i...i....."., ~'"'' .-,',',
Sneltram Ommoord-Kralingse Zoom wordt
doorgetrokken naar Rotterdam-Zuid.

Metroverbinding naar Krimpen vanaf Kralingse
Zoom c.q. Capelsebrug .

Optimalisatie tramplus-/busnet Kralingen -
Srainpark - De Esch - Rivium - Kralingse

Zoom.

Verbetering overstap Calandlijn op sneltrein
Slaak (randstad niveau; verhoging frequentie
sneltrein).

Verbetering aanvullend OV op IC/sneltrein
Alexander.

Figuur 23: Metropoolregio Oostfank: opschalen ov
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Figuur 24: Metropoolregio Oostflank: verbinden ov
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4 Effectbeschrijving en beoordelingskader

4.1 Waar moet de effectbeschrijving aan voldoen? (kwaliteitseisen)

Voor de beoordeling van de alternatieven van een groot en complex plan zoals deze MIRT-
verkenning is het van groot belang dat de effecten van de verschillende alternatieven overzich-
telijk in beeld worden gebracht. Het overzicht van effecten wordt gebruikt om de keuze tussen
de alternatieven te maken en vervolgens ook om het voorkeursalternatief te onderbouwen.

Deze Notitie R&D geeft de spelregels voor het opstellen van het planmer. De inhoudelijke ver-
eisten van het pianMER zijn:
. Een beschrijving van de probleemanalyse en de doelstellingen van de verkenning en de

mogelijke relatie met andere verkenningen of plannen;
. Bestaande toestaand van het milieu en de te verwachten ontwikkelingen tot 2020 (= refe-

rentiealternatief) ;

. Beschrijving van de mogelijk belangrijke milieueffecten van de alternatieven. De effectbe-

paling is inzichtelijk en controleerbaar;
. Beschrijving van mogelijke gevolgen van de alternatieven op gebieden die zijn aangewe-

zen als speciale beschermingszone in het kader van de Europese Vogel- en/of Habita-
trichtlijn (Natura-2000 gebieden);

. Beschrijving van mogelijke cumulatieve en synergie-effecten;

. De effectbeschrijving mondt uit in een beoordelingskader met vooraf vastgestelde beoor-

delingscriteria;
. Een overzicht van de leemten als het gevolg van het ontbreken van kennis of informatie;

. Een voor een algemeen publiek op begrijpelijke wijze geformuleerde samenvallng.

In de volgende paragrafen van deze Notitie reikwijdte en detailniveau is concreet toegelicht
hoe met deze eisen in relatie tot het pianMER zal worden omgegaan.

De effectbeschrijving is breder dan de onderdelen die in de planmer aan de orde komen. Ook
de MKBA levert input voor de effectbeschrijving die inzicht geeft in maatschappelijk nut en de
bekostig i ngsmogelij kheden.

4.2 Duurzaamheidsmatrix als kapstok

Het uitvoeren van een plan mer voor de MIRT-verkenning "Regio Rotterdam en haven; duur-
zaam bereikbaar" vraagt om een vernieuwende aanpak ten opzichte van de "traditionele"
werkwijze van een plan mer. Dat is nodig vanwege de brede scope van de verkenning en de
tijdhorizon (2020-2040) en de bijzondere aandacht voor duurzaamheid, die speciaal genoemd
staat in de titel van de verkenning. Duurzaamheid is een breder begrip dan milieu; dat bete-
kent dat de planmer ook breder van opzet is dan alleen een onderzoek naar de milieueffecten
van de alternatieven.

De eerste belangrijke stap om de effecten van de alternatieven te beschrijven en te beoorde-
len, is het opzetten van een structuur voor de effectbeschrijving (beoordelingskader). De PPP

(people, planet, profit) benadering (3x3 duurzaamheidsmatrix) is als kapstok gebruikt om tot
een beoordelingskader te komen.
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Tabel 13' 3x3 duurzaamheidsmatrix

Peoole Planet Profit

Hier & Nu

Later

Elders

Naast het theoretische spoor is een pragmatisch spoor gevolgd om daadwerkelijk tot een toet-
sing van de effecten te kunnen komen. Daartoe is bekeken welke onderwerpen relevant zijn
voor deze MIRT-verkenning. Op basis van de probleemanalyses, gebiedsanalyses en de bur-
gerraadpleging is een lijst opgesteld van relevante criteria.
De te hanteren criteria moeten in verschillende niveaus worden weergegeven om het beoorde-
lingskader hanteerbaar te houden. In eerste instantie worden de criteria in kernbegrippen
weergegeven, herkenbaar voor alle betrokkenen.
Hieronder zijn de hoofdcriteria op een rij gezet:
1. Bereikbaarheid haven (via de weg);

2. Bereikbaarheid stad en regio (via de weg);

3. Bereikbaarheid stad en regio (OV + fiets);
4. Effecten op de ruimtelijke structuur van de regio Rotterdam;

5. Klimaatmitigatie (Energiegebruik en C02);

6. Groene omgeving (natuur en landschap);
7. Kwaliteit van de leefomgeving;

8. Maatschappelijk nut;

9. Bekostiging;

10. Veiligheid.

In deze effectbeschrijving is een integratie gemaakt van de PPP (people, planet, profil) bena-
dering met de relevante onderwerpen voor deze MIRT-verkenning.
Dit leidt tot het volgende overzicht.

Tabel 14: Overzicht inte ratie hoofdcriteria in de duurzaamheidsmatrix

Hier & nu
Regio Rotterdam

in 2020

Planet
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regio Rotterdam)
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4.3 Van criteria tot parameters

De te hanteren criteria moeten in verschillende niveaus worden weergegeven om het beoorde-
lingskader hanteerbaar te houden. In eerste instantie worden de criteria in kernbegrippen
weergegeven, herkenbaar voor alle betrokkenen.

Vervolgens zijn de hoofdcriteria onderverdeeld naar een aantalsubcriteria die vaak een uit-
splitsing zijn. Dit kan een thematische uitsplitsing zijn, maar ook een uitsplitsing naar deelge-
bieden.

Deze subcriteria zijn verder ingevuld met parameters (de meetlat waarmee de effecten worden
vastgesteld) en de wijze waarop de parameters worden gemeten/vastgesteld.
Voor de parameters gelden de volgende eisen:
. Parameters moeten waar mogelijk kwantitatief zijn, maar een goed beargumenteerde kwa-

liatieve beoordeling kan ook;
. Parameters voor kosten/baten en bekostiging zijn onderdeel van de MKBA en business

case en vormen geen onderdeel van de planmer;
. De parameters per criterium moeten samen een goede (afgewogen) beoordeling van het

criterium geven;
. De parameters moeten zo weinig mogelijk overlap hebben.

Bereikbaarheid stad
en regio

(via de weg)

Betrouwbaarheid HWN
en OWN
Reistijd tussen belang-
rijkste woon- en werkge-
bieden
Betrouwbaarheid en ca-
paciteit van OV-netwerk
en fietsnetwerk
Reistijd OV in relatie tot
reistijd auto op belang-
rijke verbindingen bin-
nen de regio
Exploitatie OV

Bereikbaarheid stad
en regio (via OVen
fiets)

Betrouwbaarheidsparameter conform

Nota mobiliteit
Rei stijdstreefwaa rden

Vervoersanalyse met Tire-
sias en RVMK
+interpretaties door ex-
perts

Betrouwbaarheidsparameter conform

Nota mobiliteit
Reistijdstreefwaa rden

Vervoersanalyse met Tire-
sias en RVMK
+interpretaties door ex-
perts

Saldo exploitatiekosten en -

opbrengsten
Aantal rejzi ers

Berekeningen op basis
van een verkeersmodel
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'Hldòfdèritériã 0- cri erià'- li;ramete fs fMeth"bèt'lWt .tWl~~'f

Effecten op ruimte- Ondersteuning van ge- Effecten op:' Expertbeoordeling
lijke structuur van wenste ruimtelijke ont- 0 Binnenstad Rotterdam

de regio Rotterdam wikkelingen 0 Stadshavens
Effecten (kansen en be- o Maasvlakte 2

dreigingen) van nieuwe 0 Brainpark centrum
infrastructuurnetwerk op 0 Ridderster
ruimtelijke ontwikkelin- 0 Stadionpark
gen 0 AhoylZuidplein
Bijdrage aan duurzame 0 Airpark (R'dam airport)
mobiliteit 0 Alexander

0 Zuidplaspolder
0 Schieveste
0 Technopolis
0 Vijfsluizen
0 Maassluis Dijkpolder
0 Wilhelminahaven Schiedam
0 StadskwekerijlVeil i ngterrei n
0 Storm polder 

0 Hoek van Holland

Klimaatmitigatie Energiegebruik Resultaten van RVMK +
C02-emissie resultaten van expertgroep

Veiligheid Toe-afname
Aantal ongevallen
Toe-afname van groepsrisico en
plaatsgebonden risico
Kans op verbetering of verslechte-
rin

*' Deze lijst is voorlopig en niet-limitatief. Tevens zal later een rangorde tussen deze locaties
worden aangebracht.

Inpassing infra in stede-
llke structuur

Verkeersveiligheid

Omvang van geiuidzones
Weglengte met overschrijding
grenswaarden van N02 en PM10

Kwalitatieve beoordeling per inpas-

sin sa ave

SRM
Saneringstooi

Kwaliteit van de
leefomgeving

Externe veiligheid

Model met inschattng ver-
keersveiligheid
Risicocontouren

Sociale veiligheid Expertbeoordeling

Maatschappelijk nut en bekostiging worden in aparte studies (MKBA respectievelijk bekosti-
gingsonderzoek) uitgevoerd en vormen geen onderdeel van de planmer.
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4.4 Methode van vergelijking

De effecten worden per alternatief in beeld gebracht en vervolgens vergeleken met het refe-
rentiealternatief.
Indien mogelijk worden de alternatieven op basis van kwantitatieve informatie over de effecten
beoordeeld. Voor de (sub)criteria waarvoor geen kwantitatieve informatie beschikbaar is, zal
gebruik worden gemaakt van kwalitatieve gegevens of expertbeoordelingen.

4.5 Presentatievorm en beoordeling

De beoordeling van de alternatieven wordt in een beschrijving en scoringstabel inzichtelijk ge-
maakt. Om een totaal beoordeling van de alternatieven in één oogopslag mogelijk te maken,
worden de afzonderlijke scores geaggregeerd tot een beoordeling op de hoofdcriteria. De sco-
res worden per alternatief omgezet naar een rangorde voor de alternatieven. De presentatie
van de scoringstabel wordt ondersteund met een kleur. Een fictief voorbeeld hiervan is weer-
gegeven in onderstaande tabeL.
Niet alle genoemde criteria vormen onderdeel van de plan mer. Tijdens het werkproces zal na-
der worden vastgesteld op welke wijze de resultaten van de verschillende onderwerpen (crite-
ria) worden gerapporteerd.

Bereikbaarheid haven

(via de weg)

Bereikbaarheid stad
en regio (via de weg)

Bereikbaarheid stad
en regio (via OVen
fiets)

Effecten op ruimtelijke
structuur van de regio
Rotterdam

Klimaatmitigatie

Behoud van groene
omgeving (natuur en
landscha

Betrouwbaarheid HWN
naar achterland en Green-

orts
Reistijd haven -
belan rlkste werk ebieden
Betrouwbaarheid HWN en
OWN

Reistijd tussen belangrijk-
ste woon- en werkgebie-
den
Betrouwbaarheid en capa-
citeit van OV-netwerk en
fietsnetwerk
Reistijd OV in relatie tot
reistijd auto op belangrijke
verbindingen binnen de
re io

Ondersteuning van ruimte-
llke 0 aven
Effecten (kansen en be-
dreigingen) van nieuwe
infrastructuurnetwerk op
ruimtellke ontwikkelin en
Energiegebruik
COi-emissie
Natura-2000-gebieden

(risico op significante ne-
atieve effecten

g¡~.'1 1'!r'.,,,.;,~~¡
~~I:- ~f(lifl'tb ..: ~,;:'~
~, .: "" ~=;l'-"~,-.'),- . ~tf1'""'-:--;""
"~~.; J"~r~i ",". ~
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Kwaliteit van de
leefomgeving

Veiligheid

EHS (aantasting-behoud-
versterkin
Waardevolle landschappen

(aantasting-behoud-
versterkin
Geluid

Luchtkwaliteit

Inpassing infrastructuur in
stedeli'ke structuur
Verkeersveili heid

Externe veili heid
Sociale veili heid

2

~l~¡t~~L~~"! " i¡1( ';.~

;2 '~~t-;.~.~:~_ .~ ,'. ~l~;~:~;j;''''

~/.t~.' 2~~~~
~.?,~¡:'~i7'"
1I~""~'l~~1.; 2

2

2,
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5 Milieueffectrapport

Het milieueffectrapport van de planmer (het pianMER) dient de informatie te bevatten die rede-
lijkerwijs mag worden verwacht, rekening houdend met:
. De huidige stand van kennis en beoordelingsmethoden;

. De fase van het besluitvormingsproces waarin het project zich bevindt, en;

. De mate waarin bepaalde aspecten beter op een ander niveau van dat proces kunnen

worden beoordeeld, teneinde overlappende beoordelingen te vermijden.

De voortoets van de passende beoordeling zal onderdeel uitmaken van het mileueffectrapport:
pianMER.
Het milieueffectrapport zal deel uitmaken van de verkenning.

Het milieueffectrapport zal de volgende onderdelen/hoofdstukken bevatten:

. Samenvatting en conclusies;

. Inleiding;

. Werkwijze;

. Beknopte beschrijving van de alternatieven (waaronder het referentiealternatief);

. Beschrijving van de effecten;

. Beoordeling van de alternatieven;

. Voortoets voor de passende beoordeling;

. Leemtes in kennis.
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6 Besluitvorming

6.1 Algemeen

Besluitvorming over het Masterplan vindt plaats in de vorm bestuurlijke overeenstemming tus-
sen het Rijk (V&W in samenwerking met VROM), de Stadsregio Rotterdam, Gemeente Rotter-
dam en Provincie Zuid-Holland in het kader van Bestuurlijk Overleg MIRT in het najaar van
2009. Deze overeenstemming heeft betrekking op:
. De beschrijving van de problematiek;

. De te ontwikkelen visie;

. De te kiezen oplossingsrichting(en)/projecten;

. De financiële onderbouwing;

. De randvoorwaarden voor het vervolg proces;

. De opzet van besluitvorming in het vervalgproces (o.a. wel/geen structuurvisie).

6.2 Betrokkenheid van andere overheden, organisaties en burgers

Rotterdam Vooruit heeft een brede scope (weg en OV, personen- en goederenvervoer en een ruim

studiegebied) en de ambities met betrekking tot de kwaliteit van en het draagvlak voor het eindresul-

taat zijn hoog.

Om aan deze brede scope én bovengenoemde ambities recht te doen, voorziet de projectaanpak6

erin om alle betrokkenen vroegtijdig te betrekken op een manier die recht doet aan zowel de project-

belangen als die van de betrokkenen. Deze betrokkenheid kan bestaan uit informeren, consulteren,

participeren. Vroegtijdig en in relatie tot de voortgang van het project.

Burgers
Door middel van een intensief participatieproces is tussen 9 februari - 9 maart 2009 aan burgers ge-

vraagd hun mening te geven over de infrastructurele problematiek rondom Rotterdam en mogelijke

oplossingsrichtingen. Uitgangspunt hiervoor was de wens van de projectorganisatie om informatie te

verkrijgen ter aanvulling op en versterking van de verdere planvorming. De focus bij de vraagstelling

lag op:

. Ervaringen van 'burgers' over de huidige bereikbaarheid;

. Vertrekpunten bij het bedenken van oplossingen zodat bestuurders straks bij het kiezen van het

beste plan rekening kunnen houden met wat 'burgers' belangrijk vinden;

. Knelpunten die 'burgers' ervaren;

. Ideeën die 'burgers' hebben om de toekomstige bereikbaarteidsproblemen op te lossen.

Het belangrijkste middel voor de participatie was de website ww.ideeënbus.nu. gekoppeld aan de

projeetwebsite, ww.rotterdamvooruit.nL Om ook mensen te bereiken die moeilijk via internet bereik-

baar zijn, ging een team van enquêteurs en projectteam leden de straat op om mensen te interviewen.
Dit gebeurde onder meer tijdens een tiental inloopbijeenkomsten in publieke gelegenheden en in of bij

openbaar vervoer. Allochtonen en jongeren werden bereikt met interviews door een multicultureel

marktonderzoekbureau door op diverse jongerenlocaties te enquêteren.

Aan het participatieproces is bekendheid gegeven door een intensieve communicatiecampagne in de

Rotterdamse regio.

6 Deze aanpak is mede gebaseerd op de aanbevelingen van de Commissie Elverding.
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Hoofdlijnen uitkomsten participatietraject.

Uit een eerste beoordeling van het participatieproces komen drie kernboodschappen naar voren:

. Neem het fietsnetwerk en -voorzieningen mee in de voorbereiding van de planvorming.

. Vervoersknooppunten (OV) en de omgeving daarvan (veiligheid) zijn belangrijk aandachtspunt.

. Dat geldt ook voor frequentie, aansluiting- en overstapmogelijkheden binnen het OV.

Tevens kwam veel informatie ter beschikking over de ervaringen van de burgers met de huidige be-

reikbaarheid en vertrekpunten die voor toekomstige besluitvorming belangrijk zijn.

De volgende fase van de verkenning behelst het toetsen en wegen van de verrijkte oplossingsrichtin-

gen. In het tweede spoor van het interactieve proces worden hierbij ook de inzichten en ideeën van de

inwoners, automobilisten en openbaar-vervoergebruikers betrokken. Een representatieve afspiegeling

van de (deel)regio's (panel) beoordeelt en weegt de oplossingsrichtingen.

Het doel hiervan is dat dit zal leiden tot breder gedragen voorkeursalternatief (Masterplan).

Kwalieit
Belangrijk is ook de kwaliteitsborging van proces en inhoud. Voor deze kwaliteitsborging wordt voor

het Masterplan gebruik gemaakt van de begeleidingsgroep van de MKBA, groepen deskundigen op

de verschillende deelaspecten en een Reflectiegroep. Voor de plan mer wordt de Commissie voor de

m.e.r. advies gevraagd over proces en inhoud. Hun diversiteit, deskundigheid en ervaring helpt de

projectorganisatie lacunes, onevenwichtigheden etc. op te sporen en te borgen.

Decenfrale overheden en maatschappelijke organisaties

De betrokkenheid van decentrale overheden krijgt gestalte via de instelling van een breed bestuurlijk

overleg, waaraan alle gemeenten in het studiegebied deelnemen. Colleges en raden van de betrok-

ken gemeenten worden periodiek geïnformeerd over de voortgang en tussenresultaten.

Vanuit het Breed Overleg Overheden wordt een bestuurlijke kerngroep gevormd (de zogeheten 'dage-

lijkse vertegenwoordiging'). Deze kerngroep zal zich inzetten voor een breed gedragen besluit waarin

de regionale ontwikkelingen ten behoeve van Rotterdam Vooruit worden gewaarborgd. De kerngroep

bestaat uit enkele bestuurders binnen het studiegebied die de verschillende kernkwesties vertegen-

woordigen.
De (inhoudelijke) betrokkenheid van maatschappelijke en koepelorganisaties, bedrijfsleven en burgers

zal gewaarborgd worden via enerzijds de (formele) inspraakprocedures en anderzijds het informatie-

en participatieproces in algemene zin.

6.3 Proces en planning

De planning is opgenomen in onderstaande tabeL.

Rêtiédèi,;¡.l'T:I;~;': lì.c:ta~::;4rW J.~iii~':,;;/. ...;,_~'~~"ú7'~",~~~';.~ ~r. ,lioelicfutiøo" """. .' '0 '-:1 " :.- ~. ..J;."-

Mei 2009 Aanvullende Startbeslissing Zie bijlage D
MIRT-verkennina

mei/juni/juii Notitie Reikwijdte en detailni- Publicatie en raadpleging'
2009 veau
September 2009 Definitieve rapportage en con-

cept Masterplan voor het MIRT-
naiaarsoverlea

Okt/nov 2009 Besluitvorming MIRT najaars- In MIRT najaarsoverleg vaststellen van
overleg bestuurlijke overeenkomst en Masterplan

Nov/dec 2009 I pianMER ter visie Toets en adviserina

* Het formele startmoment van de planmer gebeurt door middel van een openbare bekendmaking (adver-

tentie). Tegelijk wordt de notitie Reikwijdte en Detailniveau openbaar gemaakt door plaatsing op de web-

68 Notitie Reikwijdte en Detailniveau
18 juni 2009



site www.rotterdamvooruit.nl. De raadpleging van betrokken overheden en maatschappelijke organisaties

over de planmer zal gelijk oplopen met het Breed overleg overheden.

Bovenstaande planning kan door het proces aan verandering onderhevig zijn. Op de website
www.rotterdamvooruit.nl kunt u een actuele planning vinden.
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Woordenlijst

Alternatieven
In deze notitie staan alternatieven voor een samenhangend pakket van maatregelen, dat sa-
men of individueel een mogelijke oplossing vormt.

Bevoegd Gezag
De instantie die bevoegd is tot het nemen van een besluit in het kader van de Tracéwet en de
Wet Milieubeheer.

Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
Een landelijke commissie van onafhankelijke deskundigen. De commissie adviseert het Be-
voegd Gezag over de richtlijnen voor het MER en over de kwaliteit en volledigheid ervan.

Ecologische hoofdstructuur
Samenhangend stelsel van kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones
dat prioriteit krijgt in het natuur- en landschapsbeleid van de overheid.

Externe veiligheid
Het risico dat mensen op en rond de weg lopen door een ongeval van het vervoer van gevaar-
lijke stoffen over die weg.

Grenswaarde
Kwaliteitsniveau van water, bodem, lucht of geluid dat minimaal moet worden bereikt of ge-
handhaafd.

Groepsrisico
De kans dat een groep personen tegelijkertijd overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke
stoffen.

Hoofdwegennet
Stelsel van A-wegen dat de hoofdstructuur van het Nederlandse wegennet vormt. Deze wegen
worden beheerd door Rijkswaterstaat.

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Infrastructuur
Wegen, spoorwegen, vliegvelden.

Ki lometerprijs/ki lometerheffng

Een door de weggebruiker te betalen prijs per gereden kilometer, gedifferentieerd naar plaats,
tijd en milieu. Ook bekend onder de term prijsbeleid.

Kosten-batenanalyse (KBA)
Een analyse van voor- en nadelen (kosten en baten) die alle partijen in de nationale samenle-
ving ondervinden van de uitvoering van een project. De kosten-batenanalyse is een instrument
om het economische rendement van een project(alternatief) te bepalen.
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Langzaam verkeer
Fietsers en wandelaars.

mer
Milieueffectrapportage; met kleine letters. Hiermee wordt de in de wet Milieubeheer de voorge-
schreven procedure aangeduid, die bestaat uit het maken van de Startnotitie, inspraak, richtlij-
nen, adviezen, Milieueffectrapport, het beoordelen en gebruiken van het Milieueffectrapport in
de besluitvorming en de evaluatie.

MER of pianMER
Milieueffectrapport; met de hoofdletters MER. Hiermee wordt het document aangeduid waarin
de milieugevolgen van een voorgenomen activiteit en een aantal alternatieven daarvoor sys-
tematisch en objectief staan beschreven.

MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport)
Bijlage bij de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Mobiliteitsmanagement
Mobiliteitsmanagement is een verzamelnaam voor inspanningen die gedaan worden om de
mobiliteitskeuze van individuen te beïnvloeden.

Nationaal Milieubeleidsplan

In dit beleidsplan licht het kabinet het te voeren milieubeleid toe. Opgesteld door het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Nota Mobiliteit (NoMo)
Nota waarin het Nederlandse mobiliteitsbeleid is vastgelegd (2004).

Onderliggend wegennet
Alle wegen in Nederland die niet tot het hoofdwegennet behoren. Deze wegen zijn in beheer
bij andere wegbeheerders dan Rijkswaterstaat.

Ontsnippering
Het tegengaan van de versnippering van natuurgebieden door het aanleggen van ecologische
verbindingen over wegen en andere infrastructurele werken heet ontsnippering.

OV

Openbaar Vervoer

Plaatsgebonden risico

De kans dat een persoon die langdurig en onbeschermd op een plaats nabij een risicovolle
activiteit verblijft, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen.

Planmer
Milieueffectrapport voor globale plannen of programma's. Hiermee wordt de in de wet Milieu-
beheer voorgeschreven procedure aangeduid die bestaat uit een openbare bekendmaking,
raadpleging, Milieueffectrapport ter visie legging en advisering.

Prijsbeleid
De minister van Verkeer en Waterstaat is bezig met plannen om automobilisten te laten beta-
len voor automobiliteit. Ook wel bekend onder de naam kilometerheffing.
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Referentiesituatie
De situatie waarin de weg blijft zoals hij is en er niets extra's gebeurt.

Rijbaan
Aaneengesloten deel van de verkeersbaan dat bestemd is voor rijdend verkeer. De begrenzing
ervan is een kantstreep of een overgang van verharding naar onverhard.

Rijstrook
Begrensd gedeelte van de rijbaan dat breed genoeg is voor het berijden daarvan door auto-
verkeer. Een rijbaan kan meerdere rijstroken bevatten.

Risicocijfer
Het aantal slachtoffers per miljoen voertuigkilometers (verkeersprestatie: weglengte x intensi-
teit). Het risicocijfer wordt per drie jaar berekend.

Robuustheid
Het vermogen van een netwerk om verstoringen op te kunnen vangen; denk hierbij aan de
beschikbaarheid van alternatieve routes voor het geval zich calamiteiten op het wegennet
voordoen.

Sociale veiligheid
De mate waarin men zich vrij van dreiging en/of confrontatie met/zonder geweld in een be-
paalde omgeving kan bewegen.

Verkeersintensiteit
De hoeveelheid verkeer op een snelweg. Deze wordt vaak berekend met verkeersmodellen die
voor een toekomst jaar een inschatting van de hoeveelheid verkeer kunnen geven.

Voertuigverliesuren
Het aantal uren extra reistijd vergeleken met de situatie zonder vertragingen.
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Bijlagen
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A. Kennisgeving (advertentie)
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Kennisgeving
Voorbereidi n!l M..terpl. n .n pl.n-m.r
MIRT-..rl.nning R.gio Rotterd.m .n h."en:
d.......m bereikb..r (Rotwrd.m Vooruit)
Met hel plDen yin dm adle strt de he Eurllngs mlnlser
van 'Mren _..ll en de he".MI portlllehouder'Mr
en Vlr van de Stadsreio Rotrdm (\_n. _houder ".rir en

Vler en Eanomle yin de geme _rdm) op grond van de 'O
milieubeheer de prore yin de plan-mer \/r een Miir..nnlng"

'Rot.rdm en hllen: duul2.am berelii.r'.
Dez yerlnnlng moet In het naJ88rwn 2009 u~monden In een

besuurlijke vooriur die won: yartgel.gd In ..n Masterplan.

O~ Marterplan Is een ontlkkllngl'I'1e Inclusie een ainCÆt imkb!
aan mlreg.len, W8",r de berokkn o""rheden (mlnl5rf van

_ en VROM, st.dsre lo Rotrdm, gemente Rotrdm en de
prilnde 2lld-HolI.nd) hel eens llln, D~ Mostrplan ,.mi de ba~
voor de ontwkkling ..n een robuii en duurzm molllt.5)m
yoor de perlode 21l0-20~,

Acht.rgrond
U~ berekenIngen blijli i:t de "'~ YBn Rotrdm (de snelwen rond
ROItlrdm) In de perio 2020.20'0 nog rtee flleproblemen onde..

mdt door t.. -i op de ",.Iwegen DI onønki alle maafen

die Æe gepland zijn, zoals deyoorgenomen 88nleg yan de A13/A'~,
de A4 t",en Schiem en oeWt en "'rUreding van deA15 tus", d.
Maawlalre en hel vianpiein. oaarm hel de minIst van _ en
de portefIllehouder ""rir.n """".ryan de stdsreIo Roteram
In oktob.r 2008 afgeiprolon een yerinnende studie te starten
naar oplos.lngen yoor de berlirtldiprolemalek op de N~..n

ROtlrdm en de ontsu~lng van de hmn. Om een duurmme berelk-
brrh.ld van de Roteidmie ",glo te garonderen, 2ln op d. mldde~
lange termIjn (2020), m.ar ook op d. lange termijn (2040) forie
In"".terlngen nood.IoIiJk.

PI.n-mer.n Notit. R.ikwijdt. .n Det.ilni.....
Tijdens de plan-me"" word onderzch _ de g..olgen van het
Mas.rplan llJn op nauur.n mileu. De relu~lIn van de plan-m.r
studie wordn gepblicerd In de vorm van een Mnteuetropport
(he P1anMEA-", VOrd het Mllleuefctrapportwonlt opgeseld
ste~ het b..oegd gezag een Notitie Relkwtdt en Dellnlw op.
Dez not~1e ge een beld.n de iikenlng van de voorgenomen

pl.nnen, ..n te ondel2oeken altmøl""n en mllleefn hlerwn
In ond.rin d gebied.

.. ~., . . "'

I ..,¡- ¡*':~::.~'" ~ .u~.ú~, i:""!" - ~" '," I' )':.-_.~ ...: ~ ,.' ,~ ,'_'

'J 1'.., ',,'~' ;.:;.. l .~)i.'tl~.:.¡~,.. tl'~ (. ;;;.,~ ."., i .'l~l.lf ~, of Jt
,.'-' ;~... ", -"t'~ ~ ~: .4~ ,.

'Ç'. , '; ,-"";¡"l' ' ~il '"":!,,. ,./ -. '" L ,jl:~"" ~
" ..'1i .J J,,l &7~ ..~~~

,

S.m.nh.ngend. ben.d.ring
Rordm ""OfU~ i- ee bre en samehange benderli ..n:
. øutollrlr, ope-nbøar ¥el"eren flets:

. penonen- en goedrenwrYoe~

. het betlr benutn van bel1nde en de iinieg ..n nleuwelnfra
structuur,

. d.berellcoam.ld, rulmtlJIo onllclng en duurzmhei (mileu).

De drie gebied.n w..r het om g.lI:
elnnen d. "'10 zIJn dri delgebieen te onderscheidn:
. het hmngeble la ngi d. Niewe -"" VOme PUlen en
Hoeii _nl (Worldporti¡;

. het centrol.. stedlijke gebied binnen en naij de N~ van
Roerdm (Vrlddt);

. het gebie iu..n ROIteam, Den H88g en Gouda

(Mepolreio) Ii nog onderv.rdklln:
. TI..ng.bled Rotrdm - Den Hlg
-A20zone
. Oos.nk

('"~\ .,.;d .
'i /.. ~~-
'/ .... " ~..

';~,;~;\ . )'" "~v.,

"~'" .J- ~-.~,

~/'~ "\
~'-~---

.
,',.

..
,

Elk deelgebled hee merdre oploOllng.rlchlngen. Het totale ""..
zic hiervn wnt u vinden In de Not~1e Relkwtdte en oennlw.

... ~err..dpleg ing "oor.f
In d. yoorIle Is van 9 februri tot 9 maa rt 2009 een lntnsl..e
campagne gevo W8rln Inwoneri en reizIgers 2ln gevragd hun
menIng te ge""n o""r de be",l1rheld In de reio Rottlrdm en

de mogelIJlo oploitng.n.

Raadpl.ging en inipr..k
O""rhden en belangheben den worden ge(nfrmeenl .n ge..d-

plegd ""er "'lkw1j en delllnl",ou van de plan-m.r. T_n.
zal de commllsle \Or d. m,e.r. om olM.. _nl.n g..ragd

Ni het totstndluen ..n hel Malan en het MIlIeueropport
(PlanMlR) ZI lIen d. rap porten ter yi.le wordn gelegd. o~ wonlt
"",,ch In he najryan 200. U kunt dBn In een (formle) Iniprak-

procedure uw zlenww)2 op de "'1l~lIn van de MI RT-""rInnlng

gen,

Ho. komt u ...n ...r inform.tie?
op ww.rormttnlvlndurnlnfrmle""de plan-m...
U vindt da ook Informie o""r deæ radpleging.
Vlor nadere ..gen wnt u aintaet opnemen met de projedorgnliile
e-malllnfoOmtnlamvooNttnL U lent d. Notie Relkwtdte en
Oeta/lnlYeau ook opvrag.n (postbu. 556, 3O1l AN Rotteidm) of dez
dcinloaden: _w._eramvoiu1tnl.

" MI RT: Meerenprogramma InfraNctuur Ruimt en lImport

P1on-mr. Proceu", van de Mllleefetrawortag. ""or globole
plannen

""" PlanMlR: MlIeuefctiipport

.OTTI!ID~M
VOO IÆ ß! 0 'i

~
~~!J

iiix.rt li...NõII..'II.. tL_.lllr lJ ii _~ _Wll. "'iirr.iKl':a~...DC~~.IK"_m IIti...,..._ix..-...lllI 1I.,.1D M'MJISQI.._ml..l..-
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B. Lijst van te raadplegen overheden
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,.-,.'tdtn "",,;;. ,:,.),., :"", ;.

Gemeenten:
Gemeente Rotterdam

Gemeente Schiedam

Gemeente SDiikenisse

Gemeente Bernisse

Gemeente Brielle

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Barendrecht

Gemeente Canelle aan den IJssel
Gemeente KrimDen aan den IJssel

Gemeente Lansinoerland

Gemeente Maassluis

Gemeente Ridderkerk

Gemeente RozenburD

Gemeente Vlaardinoen

Gemeente Binnenmaas

Gemeente Oud-Beiierland

Gemeente Korendiik

Gemeente Striien

Gemeente Cromstriien

Gemeente 's-Gravendeel

Gemeente Westland

Gemeente Westvoorne

Gemeente Delft

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Piinacker-Nootdoro

Gemeente Alblasserdam

Gemeente Dordrecht

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Gemeente PaDendrecht

Gemeente Sliedrecht

Gemeente Zwiindrecht

Gemeente Nieuwerkerk aan den lissel

Gemeente Moordrecht

Gemeente Zevenhuizen-Moerkaoelle

,-.,,' ;'''~~;.:;,,--(:.' ,:;: :,it.":,.: 'eoitb!Y ~:'~;'\""" ~¡~i~)Lò:;""'- -::!~~','¡'.',1.,t' i.';'k.~

Postbus 70012 3000 KP Rotterdam

Postbus 1501 3100 EA Schiedam
Postbus 25 3200 AA SDiikenisse

Postbus 70 3218 ZH Heenvliet

Postbus 101 3230 AC Brielle

Postbus 13 3220 AA Hellevoetsluis
Postbus 1000 3160 GA Rhoon

Postbus 501 2990 EA Barendrecht
Postbus 70 2900 AB Canelle aan den IJssel
Postbus 200 2920 AE KrimDen aan den IJssel

Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenriis

Postbus 550 3140 AB Maassluis
Postbus 271 2980 AG Ridderkerk

Postbus 1023 3180 AA Rozenburo
Postbus 1002 3130EB Vlaardinaen
Postbus 5455 3299 ZH Maasdam
Postbus 2003 3260 EA Oud-Beiierland

Postbus 3708 3265 ZG Piershil

Postbus 5881 3290 EA Striien

Postbus 7400 3280 AE Numansdoro
Postbus 5126 3295 ZG s-GravendeeJ
Postbus 150 2670 AD Naaldwiik

Postbus 550 3235 ZH Rockanie

Postbus 78 2600 ME Delft

Postbus 1 2636 ZG Schinluiden

Postbus 1 2640 AA Piinacker
Postbus 2 2950 AA Alblasserdam
Postbus 8 3300 AA Dordrecht

Postbus 34 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Postbus 11 3350 AA Paoendrecht
Postbus 16 3360 AA Sliedrecht
Postbus 15 3330 AA Zwiindrecht

Postbus 100 2910 AC Nieuwerkerk aan den lissel

Postbus 100 2840 AA Moordrecht

Postbus 30 2760 AA Zevenhuizen

Renionaal:

Stadsoewest Haaalanden

Stadsreoio Rotterdam

Postbus 66 2501 CB Den Haao
Postbus 21051 3001 AB Rotterdam

Provincies:
Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG
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Q,verhedeii"', ,. :;," ~ " "-~""";".'~~'-.' , ". -"", !!stbus" .. Rostcødei..' lil laat'" "\'.i .'

Ministeries:
Ministerie Verkeer & Waterstaat Postbus 20901 2500 EX Den Haaa

Ministerie VROM Postbus 20951 2500 EZ Den Haao

Ministerie LNV Directie Regionale zaken West Postbus 19143 3501 DC Utrecht

H ooaheern raadschaD/waterscha D:

HoogheemraadschaD van Riinland Postbus 156 2300 AD Leiden

Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft

HooaheemraadschaD van Schieland en de Krimpenerwaard Postbus 4059 3006 AB Rotterdam

Waterschao De Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC Ridderkerk

De Unie van WaterschaDDen Postbus 93218 2509 AE Den Haao
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C. Randstad Urgent contract 27.8.2008
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..NDSTADU.G.NT lí

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZA BERE,IKBAAR
(MIRT-VERKENNING RUIT ROTTI:DAM)

DOEL

Het project REGIO ROffRDAM EN HAlEN: DJURZ BEREIKBAAR(MIRP/eriennlng Ru~ Rordam) heef

2 doele. Ten eel5e het opstellen van een bred gednien, Integrae m ul~ modale vlsie op de be..lkbaarteld van

de ~o Rord. TEf twe het vonngeven van een pakket maatrele Ef finacleingaken, waee
de belkOeicoelsllf1 u~ de Nota Moilite~ ..oren geha en ee duurz belkOeld va he

stijk gebie Ef de Rord haven op Lmge(re) taijn ..oren gegard. De verknning naar de 2e

ontsul~ng van de haven Is Integra onderdl van Ó!e venlng. De reultten va de Busnes Cas Nie..e
Waterwgverbinding van de prtvate partjen worden n".egenomen In deze Verknning Rego Rotrd en
Haven Duurz Beikbæ. Hetlfde geldt vor de reultaten van het Projec Mainport ConidorZuld (PMl.
Het Masan dat dez verknning zal opevere krjgt In fae zin de sttus van ee vasld verknning
cf. het M IRT~lrelka. D~ houdt In dat voor alle concree piq'ecten, d us ook voor een 2e onts! ui~ ng van
de Mv, en maatrele die u~ dit MasterpLm velgen diret ee M III-pLmstudie (of veelijkbaar pros) kanst.
C.mlel EurllnS'. minister Vin Vereer en Watersaa en

J..nnette Baljeu, porte1euilehouder Verkeer en Vervoer van de StadsÆglo Rotrdam

Komer overeen zich (n te spanner dat de volgende stppen ,"orden genomen:

. Ten behoe van het Besuurtljk M IRT overteg In het voo~aar200 een tus~nrapportge op te stellen

met de hoofdlijnen van het Maserplan en een opsom ming van (mogellji.) besp..ekpunten vor het

najaarsrl 2009;

. Vasstellen van hetMase~an Reg\: ~ttam en Haven Duurzam Berekbaar In het najaarvan 200.
De venl ng van de 2e ontsluiting van de haven van Roterdam mæk dee u~ va d~ Maan.
Het Masan hee de sttus van vasgeselde verien ni ng confonn MIRT splrelka. Een pakkt
van maatrele Ef bijbeornd finaclertngn ma ondee u~ va he MasrpLm.
Beslu~vonnlng hieroer zal plaatsnden In he beurtijk l\amerl In 200 over hetMIRT 2010;

. Op basis van de reltate van dez verknning afsaken te ma over de st van plandies In het

Besuurtijk Overleg MI II van het l\aa 20;

. Opleve"" van de plandie 2e ontslu~ing haven ~ttam ben 2012, ond de vOoaae dat het
Vooeursbelu~ Kanet en de bekJng In de Tweede Kamer el nd 2009 plaats nden.

De Minister van Vereer en'lIatersaa verbindt zich daart:

. Als pro;etrlnlsr op ti treen namens de R1jk:lje;

. De af'ran ni. b.t. d~ piqec namens de R1jk9eld uit ti voere;

. De saen hang te i:aken met andere geiealJrd Ra Urgent en MI II-piqec;

. de verbetertng van de bovenstande be""kbadsprobleia~ek op te nemen In de MoilIteltpa.



0. porteuillElo uder Wik..r en WlVoer van de SladsÆglo Rordam .erblnd1zlch daart:
. Op Ie IÆden naen de Æßo;

. De afspraken n1. b.t. d~ pn:Ec namens de Æßo u~ te vote beer1ligen da dez dor
de Æßcn en kika overhen ..ooen uitgoeid;

. Draagak Ie (..n in de ÆgiO voor hei Masrplln Roidam Du urzm Ilre kbaar.

De amba..ldeur van dii project I. Hans Hui. In 'i Veld



PROJECTOM5CHRUVING

Het uitvn va een M IRT-Verning. uitmndd In het Masan Reo Roidam en HaVE Duurzai
BelkO, niet multimodalitelt, Integraltelt en duurzaamheid als ultg.ngspunten. Een gedran bed van de
probletiek en daij behoÆlde ~=ingen en afsakn t: een gelijk finanlengsprograma

makn ondeidl uit van het Masan. Een doo t.ken paije gera bais bieen vor het nemen va
l:lult over het vervlg I n de vonn v.n pl.nstudies. De MIIl-~ning za conform he gedachtegd v.n
de (om missie Bven:ing woid uit.

AANLEIDING

Uit de lanijke Mart en Ca1t15na"lse (LM CA) ..ege Is gebleken, d.t de be..iktekioelsllng

uit de Nota MOOlitelt (Noo) op de Ruit v.n Rord zooder .,tr ni~1e nie woid ge"'d. Daij

Is er ult, dat de gepl.nde wegenpiqec (Zs de A4 Delf - Schieam, de A13/16 en de AlS

MaV.) zijn ge..lseen: en Anders Betalen voor Mobilltelt (ABM) Is Ingevord. Tljdens het besuu~ijk ove~eg

van cktober 20(1 hebben de besuurd geld dat de berekbadsprobletiek iond Rottrd.m prioritar Is
voo de Zuldlleugel en vraag om Integrae, multlmodale en gebledsge~chte benaderi ng.

Daaj komt dat de eenzijdige ontsluiting v.n de Roterd haven vLl de we kwets æ no Is. De
Verlennl"8 2e ootslulti"8va de ha Rord Is In '1 opnomen In het Ra Urgent proramm..
De te ma keuz hier omtÆlt hen ee zer gr Invlo op de veem onb'kkllngen binnen de reo

Roid. Juis om een Integrae benaerng te ti1I1g Is de Verlennlng 2e ootslultl"8 haven Roam

ondeE van dez M IRT-Verlnnl"8. Dez bree ""pa moet leld to ee b..der draglak en tljd..lnst In de
vdgerde fasen.

De 5tasæ¡o en de B"nte Roid hebbe hun ruimteijk beled en he ve~- en vervoeisled
vasle In het RIU020, de Stad,.sle, het RVP en'NPR Hierin st ecnomlscheS1rl st en ~ode
aat""kelljk zijn 001 te ..ooen en go beikbeid centra.
Met ooder are.. de bost bolfne, de Nota MOOlitelt en de No Rulmæ als bas Is ee pLm van

aapa voor een MIRT verlnnlng Ruit Rottam opged dit In me 208 Is In he beuuriljk overl over het
M IRT Is vasld.

DOEL

De MIRT-Verning Regb Rottam en Haven Duurz Beikb za de eers echte M IIl-Verln nlng
woid die In gezalijkhed word uitgoerd. Het doel va dee M IRT-'lrlnnlng Is om te komen tot:

. een gedraen beeld van het pitee en de ~=ingsn:htlng met multimodalItelt, Integralltelt en
duurzaam heid als ultg.ngspunt;

. een helder beeld v.n de koen en de (maatsch.ppelijke) baen van de oplossl ngen en zicht op

fin.ndering hiervan;

. vorbreden va aauiterd p1ardle- en l:lultorlrit op bas van 'saen slagvan:lg

IdQen.~

. een beeld van de bel.ngrijks milieueften (strategishe milie beeli"8).

Kor de MIRT-~nlng moet leld to ~ beuu~ljke vorlur en ee heder bed ovr het
vervdwo:es lnel. een gelijk finanlengsplOgrama; .op ..eg naY een regbMa MIRT" .



SCOPE

Het onderzbled betreft vorasnog het gebie tB grovan de Stas"'o Rordam en hetWeslad.
De definitie ~edsafb.kenlng zal bij de p~eealse naer en In 8"amenlljlceid woren vad.
Aa de scp. v.n dez ven.nnl ng word te cplchte va he beuurlijk vasld pla van ampa de
beikbeldematle A20- 1Dgd. Uit de ne.verkys luldvlegel en de LMCA wen Is
~eken dat dit weg.k voor de lange tennljn een knelpunt Is. N u de M IRT-'len.nnlng ReioRotteidam en

Haven Duurz Bereikb is ge Is het niet efflet om een vening na de A20 als sete stie uit
te voe.

De volgende beleidsplannen en visies vormen het stk.der voor deze verkenning:

o Not Mobilitat. ABvM en Moi:liteitnpak 'lrl

o Not Ruimte, Randstd 204

o Stadsvsie 2030, Ril 2020, Havenpl.n 2020;

o Uitvoeringsagend. ~NP (sgi), WPR (gnt), PNP (proinde);

o Beleidsbrief Duurz.me moi:litelt (gemeente Roteid).

SAMEtlHAllG

De M IRT-'/ernlng Regi Roam en Haven Duurz Beikb hagt saen met een Sla am lopede
projete en studie, met nae de Radst Urgent projecn A4 Delf -Schiedam, de A13/16 en de A15

Maalate - '1a.n plein.

In de M IRT-'/en.nningworen dez projete die nu nog In Sldie zijn als gealiseerd beschouwd. Er sprake
van saenhang met 2 andereMIRT~/ernlngen die opgestaUullenworen, te wen deMIRT~/ernlng
H~ en de M IRT-'ln.nnlng Roam - AnlWn.
Binne de s1gi en gemeete Is sahan me de andere Ra Urgent proec In de regio Rottam
ros ~R, Stashaves, Contal nertransferi u m en de planstudie P1eln.veg (Stadswg Zuid), de ven.nnl ng

Bundels op Nooid en he BInnestspla.

RESULTAAT

Het begde reult Is uiteindijk het ha va de beÆ'kbadscstlingen uit de NotMoblliteten een
dUUlzame beieikbeid vor het stelijk ~ed en ee robuus ontsluiting va de have te gan cp de
lage temiljn.

DIENSTREGELIlG

De MIRT-Verkenning ROßlo Roterdam en Haven Duurzaam Bereikbar Is 3e kwaraal 2008 gest.n.

o Inventasae denkbeelden en ontwlkkelngsrichtlngen (3e en 4e kwartaa 2oc);

o Uitwn.n scenario's en effeobepali ng (1 een 2 kw.rtal 2009);
o Opsellen Maser¡:ln (2e en 3e k...rtal 2009);
o Besuurlijke beh.ndeling en vasellen van het Maserpan Reio Rotrdam en Have Duul2ai

Bereikb In het viee kw van 2(';
o Beslultmilng over ma.tregeenp3ke en finanlengsfspri In beurlljk najeg M IRT

2010 (naj.. 2(');

o PI.nstudie 2e ontsluiting h.ven Rotrd (begin 2012).

FINAN CL ER ING

Het rljk en de betrokk "'on overhen drn geenlijk zorg vor dekJng van de kostn van de MIRT

ven.nnlng. In het Besuurlijk Najaal'erieg In 2009 over het MIRT 2010 zullen finanlengsfspri woid
gem.akt ovr het maa"'lepa.



ORGAtliSATIE

D~~lnem.. aan d~ MIRT-Ve,kennlng zijn:

. het Rijk (\, VROM, EZ, LNV, FinandEn);

. de "'o (segki Pottar, gem".te Roam, prond~ Zuid Holland);

. overigen (hot Havenbod rijf Roerd, nae, te seecn berijven en burge,,).

Er za geik woren gemaa van de ARKO-smatle en hot 4B-mooei.
Kem va het 4B-niodel Is dat naa Besuurd en Burecrate (aibt3Æ) Burgrs en Bod rijven worden

bea1 om mee te deke ""e, hel pr"., en de ""æsngsrkhting en da "' In te I"dpe"".

SLOTBEPALINGEN

De afsen ioo gefciui..rd iJjn nie In reht afd..lngP.

De minister van Vor.., ~n "'at~r.aa Namens hot d"&lljks blstuur
van de stads..glo Rordam,
d~ poitf~u ii lehoud~r Verk..r ~n Vervoe,

C.ml~1 Eurllng5 j""nnot Balj~u

~op voAb..=
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D. Aanvullende Startbeslissing MIRT-verkenning

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
18 juni 2009

93



I

i

94 Notitie Reikwijdte en Detailniveau
18 juni 2009



ROTTERO;)M
VOO R U I T

SLarlbeisslng Rotterdam Vooruit

Rotterdam Vooruit

Regio Rotterdam en Haven: duurzaam bereikbaar

AANVUllfNDE STARTBESLISSING

Opgesteld door: Projectdireete Sneller&Beter

iß,'."~d.'.'\l.(' ,, ¡
".':H'.:v.i



08-05-200

INHOUDSOPGAVE

1. Aanleiding en urgentie van de opgave
1.. Inleiing

1.2. Opgave
1.3. Do verleining

3
3
4
4

2_ Gebiedsgerihte aapak
2.1. Scope
2_2. Keuze formel kader: vorm verleining

2.3. Inhodeli¡l c1usle

5
5
6
7

3. Trekkerscp, rol. en taerdeling
3.1 Trekkernhap en verantwoordelijkhedei
3.2 Betrokken parn ei organisti

8
8
9

4. Draagvlak, consultat en partiàpatie

4.1. Betrokken actorn
4.2. Vormgeving partiàpalieproce
4.3. Bree overlg decentral overheden

4.4. Maatscppeljke en koepeganisties
4.5. Publiekspartiàpatie

9
9
9
10
10
10

5. Plnning en dooloopti 11

2



1. Aanleiding en urgentie van de opgave

1.1. Inleiding
Uit V1keesprognos bi,kt dat de Ruit van Rotterdam (de snlwegen rond Rotlerdam)
ondanks de maatregele die re5 voorien zijn in de periode 20202040 nog 5tee5 niet
YUoet aan de normn die daaror gestel zijn La.v_ doorstroming en goe bereikaarheid.
Daarom is in het MIRT -orleg van 31 oktober 2007 do de wethouder Verkeer en Vervoer
van Rotterdam al5 portefeuill hoder verkeer en vervoer van de stad5regio Rolterdam en de
minister van Verkeer en Waterstaat. in overeelltemming met de mini5ter van VROM en
gedeputeerde Verkee en Ver van de provináe Zuid-Holland afgesproken om in 2008 een
verkennende gebidsgericlte studie te staren naar oplossinger voor de
bereikbaarheid5problmatiek op de Ruit van Rotterdam, in cobiatie met de binnenstedelijke

bereikbaarheid van Rotterdam en de ontsluiting van de haven. De minister van VenW heeft
aangegeven de aanpak van deze probatik als priomeit te beouwen voo de
ZuidvleugeL. Om een duurzam beeikbaahei van de Rotterdam5e regio te garanderen. zijn
vooral op de (middelJ4nge termijn aanvullnd fOfS invetenngen in een robuust
mobiliteitsysteem noozakelijk

Op 27 oktober 2008 hebben de portefeuillehouder verkee en vervoer en de mini5ter van
VenWals be5tuurljk lrekkerduo de formle 5tart gemarkeed van de uitvoerig van een
(MIRTlerkerning naa mogeljke oplngen van deze problemati doo ondertekening van
het Raoostad Urgent contract. De MIRT V1kenning moet eind 2009 leiden tot één bestuurlijke
voorkeur van ñjk. regio en provicie in combinat met ee bree gedrager beeld van het
probleem en de oplossrgsrichtingen voor de berikbarheid van de Rotterdamse regio tot
2040 met multimodaliteit. integraliteit, duurzaamhei en ruimteljke kwiÜtei al5 uitgangspunt.
Een pakket van maatregeln en bijbehorende financieñngsafraken maken onderdeel uit van
het Masterplan. Besitorming hierover zal plaat5Viooer in het betuurlijk najsoverlg in

200 over het MIRT 2010.
De formle beluiter aa rijkszije worden genomen door de mini5ter van VerW in

oveeenstenving met de minister van VROM.

In april 200 is het advie5 van de Commissie 'Verseaing Besluitvorming Infrastncturel
Pro¡.en' (Commis5ie Vai) vem:henen. De Commissie VBI beplit ee dra5tie aapassng

van hel werken aa infraslruchrel projen. Het kabinet het de aabelingen van de
Commissie YBI integraal overgeromer en in oktoer 208 het Actpl Snellr en Beter nar

de Tweede Kamef toegezonden. In dit actieplan stu een groot aatal acties opgenoen
gericlt op de implemertati van de advizer van de Commissie VBI. Eêf van de actis is

gericlt op het uitvren van nieuwe verkenningen cofor de aabevelingen van de
Commissie YBt. Gezin het belang dat wordt geheclt aan het project Ruit Rotterdam i5
besloten om de ree5 in 2008 ge5tarte verkerving zoveel mogeljk langs deze lijnen uit te
voen. Daarbij wordt aagetekerd dat, aangezien het huidige juridi5che kader nog niet in Ijn
is met de 'sneller er beter' aapak. daarbij gezoht moet worden naa een zogvldige
combinati van het oude en het nieuwe regime. Zolng er geen niew regie i5 zal voaan
moeten worden aa de vigerende wetgevng.
Conform de Sneller en Beter aanpak wordt al startpunt van de verkenning daarom alnog een
startbissing genomen. Dit doament geeft invulling daaraan en beoogt ee aanvulling te
zijn op het rees in oktobe 2008 ornertekende Randstad Urgent-colract. Dit is ook in Ijn
met de afraak, gemaakt in het BO MIRT en beestgd in een brief aan de Tweee Kamef,
dat de verkerving Ruit Rolterdam conform het advies van de Commissie wordt uitgevefd.
Deze startbeissing is afgetemd met al direct betrokken partn. te weten het Ministeri
van VenWen VROM. de Provincie Zuid Holan. Stdsiegi Rotterdam. Gemeete
Rotterdam.
De startbe51isg i5 onder meer gebaserd op en verder uitgewefkt in het pln van aanpak
Rottefdam Vooruit, d.d.17 novembe 2008 en de daarbi beorende bilagen. Verder zijn de
meeste recente inzichten en ontwikkelingen er in verwerkt. Hoewel de vorm waari deze
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starliissing is gegoten de OpbOLI volgt die is ne!!rnlegd in het MIRT spelrgelkader l! in

de Snelle&Beter aanpak wordt beoogd, kan het zijn dat het vor ee starteslisng te

hanteren formal in de nabije toekmst nog wordt aagepast

1.2 Opgave
De Stadsregi en de gemeete Rolledam hebbn hun riimtelijk belid l! het verkeers- en
verversele vasgelgd in het RR2020, de Stadsisie. het RVVP en WPR. Hieri staan een

economiscl sterk!! stad en regi die aatrekkejk zijn om Ie WOen, een verbeterng van de
internatal cocurrentipositie en goede bereikbaareid æntraa. De noozaak van een

goede bereikbaareid in deze regio wod i ook ondershreven o.m. door analyses en advize
van de OESO en de comis Kal. Uit deze en ancie analyses blijkt dat er juist grote zorgen
zijn tl! aazin van de beeikbaarei in deze regio_

Uit de Lanelijke Mart en Capacile Analse (lMCA wegl! is geblken. dat de
beeikbaarleidsdoelelingl! uit de Nota Mobilitei (NoMo) op de Ruit van Rolterdam zonder

extra maatregelen niet worden gehald. Daarij is ervan uitgegaan, dat de geplande
wegeproject!!n (zoal de A4 Delft - Sdiedam, de A13/16 en de A15 MaVa) zijn gerealiseerd
l! Ander Betaen voo Mobitei (ABM) is ingevd.

D~ komt dat er grote zorgen zijn len aanr van de eenzijdige ootsluilg van de
Rolterdamse haven en daarm de kwelsbarhid van de adterldverbindingen. De

afwikkeling van het wegverkee van l! naar de haven veloopt thans voorname5jk via de A 15.

Vanuit de ambities van duurzaamheid zoal die zijn vastgestel ., hel regeeakkood l! de
wie van de gemeente Rottrdam op Duurzaahei (Roltercl Climate Initili) moet

duurzamheid ook een belngñjke pijle WOdl! van de opl~ng. Het gaat daabij om
duurzmheid in ecologihe zi, maa de oplos,;ng zal ook robuust en loekomstvast moeten
zijn.

De te maken keuzes vo het oplossen van deze problematiek hebbe een zee grole invloe

op de verdere ontwikke5ngen IXinen de regj Rotterdam. Omgekeed zijn de ri.mtelijke
ambitis in deze regio medebepand voor de aard l! omvang van de drul op hel netwerk.
Politiek-besluurlijk is de Wl!S geuit om de beeikbaarleidsproblmatiek rond Rotterdam door
middel van een integrale, multimodale en gebsgerite benadering" kaart te bregen l!

op te lossen. Dee brede aanpak moet boendien leien tot ee breder dragvlak en ti-mst
in de volgende fasen.

1.3 Doel verkenning
Dol van de MIRT-Verkerv.,g Regio Rotterdam en Haven Duurzaam Beeikbaa is om Ie
kon tot:

een gedragen beel van hel proble en de oplngsñchmgen voor de
beeikbaareid van de Rotterdam regio lot 2040 met multimoaltet. inlegraleit,
duurzamheid en ruimtelijke kwaliteit al uitgangspunt;
een helder beeld van de koste en de (maatsclappe5jke) baten van de oplossingl!.
zicht op fianóerig van de maatregeln en de (publiee) ambities en mogelijleden
van PI';

een beeld van de belangrijkte milieueffecten (in de vorm van ee pianMER);
vorberel! van aanluited pla uitwerking- en besluitvingstrajct op ba,;s van

'samen slgvaardig kiezen'.

Korlom de M IRT-Verkenning moel leien tot één beuurli¡1 voorkem en daarm eén
vorkeußillenalief en ee helder beld over het vervolgproc .,ci een gezamenlijk

finariieringsrogramma. De bereikbarleidsdotellingen uit de Nola Moililei moeten

worden gehaal en een duurzae bereiaarheid van het stedelijk gebi en de Rotterdamse
havl! op Iage(re) termijn worden gegarandeed.
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2. Gebiedsgerichte aanpak

2.1 Scope
De MIRT-verkenning heeft.i tot doel om em breder kader te steMen aa alle loende
plaproce en daarmee een heroverwegig te loreren. In tegendeel, deze planproes

hebben hun eigen traject doorlopen en moeten nu \/rvarend lot uilYring worden

gebracht De MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit veroderstelt daarom em aata proer
als zinde uitgevoerd en begint de analyse vanuit dit gegeven. Concreet gaat het dan om de
vogende projeen:

. MIRT -plnstudieprojen (tevens Randsad Urgent)

o A4 Delft - Schieam

o A13-16
o A 15 MaVa

. Randstad Urgent projten
o PMR (2e maalakte)
o Container Transferim Rotterdam

o Waterei5gheid 'cetraal Hwnd'
o Integrale gebisontwikkeling Zuidplaspolder

o Havengerelateerd berijventerrein

o Ruggengraat voo Natuur en Recreati

o Stadshavens Rotterdam

. 8estuurlijke afsf'raken

o Tof' 6 ProgJamma aansuitigen

De volgende beeidsplrven en viies zìjn uitgangsf'unten voor deze verkenning:
Nota Mobiliteit, ABvM en Mobi5teisaanflk VenW;
Nota Ruimte, Randstad 2040;
Stadsvisi 2030, RR 2020, Havenpln 2020;
Uilveringsnda RWP (stadsregi), WPR (gemeente). PV (provinåe);
Belidsrief Duurzame mobiteit (gmente Rotterdam).

Er is sf'rake van samenhang met 2 andere MIRT-Verkenningen die opgestarzijn, te weten de
MIRT-Verkenning Haaglanden en de MIRT-Verenning Antwerpo - Rotterdam (VAR).

Gebiedsafbakenjni.
Het betreft een integrale verkenning binnen een omvangrik stuiegeb. bestande uit de
Stadsregio Rotterdam. het Westlnd. en de Hoeksche Waard. Daaraast is er een sterke relatie
met Haaginden en Drechtsteden. zodat deze gebien oo in de studie worden betrokke.
Binnen het studiegebied is er ee aata deelgebieden met ieer een eigen
idenülelkarakteritiek en opgave_

Aan de scope van deze verkenning wodt ten opzite van het bestuurlijk vastgestele plan
van aanpak de bereikbarheidsf'roblmatiek A20-oost (Terbregse plein - Gouda) toegevoed.
Uit de netwerknalse Zuidvlugel en de LMCA wegen is geblken dat dit wegvak voor de
lange termijn een knelpunt is.
Het studiegebied is weergegeven in onderstaande kaart.
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Al plantizon voo deze verkenning geldt de peiode 2020-200.

Thema's go modaUtejløn

De inhouelijke scope van de studie is gendt op vesetilende onderdeln relevant bij het
oplosn van de gecocstteerde problematiek voor persnen- en goederenveroe . Het gaat

daarbij om de bereikbaarheid van de haven en stad & regi met de vervoennodaJileten (weg.
rail ef wate). prijselid (and."!; betalen VO mobiitei. ruimtelij\e inriettiri. pakeebeid
ef natuumntwikkelng.
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2.2 Keuze fonneel kader: vorm verkning
Op bas van bistande uitwerking van de opgave die eenIraai staat in de vekerving
Rotterdam Vooruit kan gecodudeerd worden dal hier $prake is van een integrale
geiedsopgve. Het gaat hier namelijk om ee colee opgave met meerdere doel en
meerdere betrokkenen die moeilijk yoraf zijn af te baenen ef die betuurlijke ef sectora

grnzen doonijden ef waar $prake is van ruimtelijke ingrepen met mogelijk grote
omgevngseffcten_ Daartoe diet een helder en robuust alwegWgskader te worden gemaakt

in de verlenningsfase. waarbij ee grot. aantal stappen doorlope moet wordef om te komen
tot een voorleirsessing_ Deze vookeursbelissåg zal gebaseerd zijn op een
verkenningenr"fpo en zal worden uitgewerlt in het Masterplan Rottedam Vooruit zoals dal
in oktor 2009 moet zijn afgerond. In het Masterpln zal de betuurlijke voorleir worden
vastgelegd. Het Masterpla kent ee vookeursñchlig op qrmmmanjyeau en helt drie
inhoudeljke lagen:

a. een breed gedragen vie op een dUllme bereikbaarheid van de stad. haven en
regio;

b. proten waaoor het zinvo is om die verder uit te werken. in ee verdiepede
verkenning fas. Bij ee dergelijke verdiepnde verkenning is het probleem helder.

maar is er nog onvoldode beld/keuze van de oplosslngsichting;
c. pron die dor kunnen nar de plnuitrkg, waarvoor er dus ee blled

gedragen voeur is en waarvoo afspraken woden gemaakt over bekostiging en
tijdstizon van realistie.

Pas na het afronden van de verkefning in de vom van een beluit over ein ol meerdere
vookeursatemaliven kan worden besloten tot het staren van de planuitwerkingsfas
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Kern van de verkervingsase is hot trochteri¡¡fJoces: van veel a1ernalvon trehtoren naar
een voorkeursboslisng met éën vorkeurslternatief. Daartoe wordt gosta met oen crealif

proces, waarbij de betrokken acoren participeren langs de lijnen ioal vasgesl!ld in deio
startbeissing. In deio creati, moer analtishe, fase van de verkenning wodt een boperkt

aantal alternaten en mogoliikl! oplossingsrichtingen gesleceed.
De mee kansrijke alteatieven wordn verolgens beoordee en getotst, inclusief
afwoging van vorshillede verversmodaliteite. Ook in dezo fas vindt een partiatioproces

mot burgers en stakeholders plat. De volgende onerzoeken on analyses zullen woden
verndt:

een verkoors-en voivoersnalyse;
een gobiodsvrkenning;
een allornatiovenooderzoek;
een milÌleffectenstudie in de vonn van plan-MER
een MKBA
een finacioñng- en bekostigiigsludio.

Gozin hot eeder genomen besluilom in oktober 2009 reeds to komen tot oen Masorplan
waarin alle resullaten van boenstaande ondorioek iijn samongebradit en waarbij ee
bestuurlijke voorkeur met de biibeorende financringsafspraken wordt uilgowerk en hot
gegoven dat in dit stadium nog niet helder is of ee structurvi noodiako~jk is. wodt het
beit lol evonluele formel verankoñng in een structuuivisie op ee later tijdstip genomen.
Feitelijk worden echter alle stapon gen""on die behoron Di een strctuuivisietraje. Indien
wenseljk is hel dus moge5jk om in korle tijd een verlag 10 maken vanuit het Masterplan
naar een strucuurvie_ In oen bestuu rsereonkomst iullen afpraken worden gomaakt ovor
de voivolroædure en het fonneol vastsleIen van oen voorkeurstemalif of onderdelen
daarvan in ee slrucluurvis als afsitond ondordee van de vorlenningsfaso. Resultat van

de verkenningsfase kan dus zijn dat er meedere vergprojeden on derhalve meedere
voorkeurstenatieven uit komen. Nadere besluitvming ovr het evontool alsog formee
doolope van eon structuuivisietrajet dient goliik met de vastsleling van het Mastrpla
genomen Ie worden, zodat geen vertraging in het besluitvmingsprocos ontstaat.

Parallel aan do M IRT-vekenning Rotterdam Voouit maakt de Provicie Zuid-Holnd de
Provicial Structuuivisie. Verder lopen do MIRT-verkonningen Haaglanden, Holand-Rinlnd
en de Verkenning Anlwerpon-Rotlerdam.
Met deie projen vindt regelmatig afstemming plaat.

2.3 Inhoudelijke clusters
Om do vershillende anlyses officiënt te doolope is gekozon vo meordere clusters van
werkzaamheden waaaan afzonderlijko werkon zijn opgehangen:

Mobiliteit en ruimldjko onlwikkelng
Kwaliteit en duurzaamhei
Pla-MER
Financieel-economisdie anlyse
Omgevng en Communicati

Mobiliteil en mimIolijke pntwikkeln¡r
Gerit op inventarisatie van belngñjko oolwkko5ngen vo de regio. De regi wodi
bekeken vanuit do vershillede deegebieen, met ieder hun oigon identiteit. funct en
ruimtelijke onlwkkeling. Daarit volgt een ruimtelijk-economisc beld van hei gehele
onerzoekgebied regio Rotterdam.
Daarnaast is inzicht nodig in het functioneron van hot netwerk, identifitie van de grootste

knelpunten en mogeljko oplssigsrihtingen om deze knelunten aan te paken.

Kwaliteit en duuuaarnbei
Gendit op hot identificeren van oplossingsrditingen met multimodaliteit, integraliteit.
duurzamheid en toeastheilL
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PIa-MER
De ¡i.efr helpt om het miieubeg op bais va jii infoat voaaig af te

we voordat er een beuit wodt geomen_ I n de ml5eueffaportge stn alle te
verwachten milÎlueffte van de moijk oplongen vor de verbteng van de
beeikbaareid ovrzli:telijl bij elkaa. Daij wordt"' formle sl;pen dooope die hoen
bi een plan-m.e.r.

ecnomie en flMOden
In dit linancieel-ewnomise spor ga het om ultweridng van het inveerigspramma
het uitoeren van ee maahappeliike kon batenanal en ondeuoek naar mogelijke

betiging.- en finaderngsstucs. indusief PPS.

Omien¡ en Cpmmllicti
Op dit onderwerp word afzonderijk ingegan in hofdstk 4.

3_ Tnikkøri:ap. ro- en turdsling

3_1 Tnikkiii:iq sn Yetwooelijlcsdlm
Al opdract¡ namens alle belrn partijen tren op: de minister van Verkee en
Walt en de Pofeilehoder vl!eer en vervr van de stsreo Rotda.
Al ambaeur van de Verkenning treedt Hans Huis in 't Veld op.
De Minisr van VenW heeft duj de volgende veantweljkheen:

open al pnojecbnlnisle namens de ñjkspartljen;
uitoeren van de afraken m.b.l dit pro namens de ,.ksheid;
beak van de saenhang met andere gereat Randst Urgent en
MIRTprojctn;
opnemen van de verbrig van de In deze verknning beoemde
beikbaeidsproblmatiek in de Mobiliteitspak.

De pofeilehoder Verkr en Verr va de StSlegio Roam hee de volgende
verantwoordlijleden:

optren naens de regio;
uitoeren van de afraken m.b.i dit prot namens de reo. c.q. beweikiiig
dat deze door de regional en io oveden woden ullgrd;
crren van draagv In de re vo het Maerplan Rottda Duurz
Bereikbaar.

De geepute Vl!eer en Vel\oer van de procie Zuid-Hod Is geen duotr In de
zin van Radst Urgent. maa maa al dere initatiefnemr en paipant In het prs
dee uit van het opdrai:lgrleg. De gedeputede hee de vogende
verantwoordlijleden:

optren naens de geieden buiten de lcderwetleden;
uitoeren van de afraken m.b.i dit pro namns de prncie;
beak samnhang op Zuldvleugenieau;
beaken va de saenhang met de Integral Proc:ale Strurvie_

GeZin de veiwachte ruimteijke gelgen van de vekenning is vozin in afmming met
de ml.- van VROM. Voo zovr dee vekenning za lelden to ruimlil~ke Ingrepen

verbd hodend met ,.lclnfasctur zal de minisr van VenWen de miniser van VROM

gezamenlijk als beoegd geag oplreden.
De formle beluite aa n¡ke worden geomen door de minister va VenW in

OYeriemiing met de minisr van VROM.
Inteale afrmlng tuss ñjkspaen ten aanzien van verkninge vindt plts \i het
Direurenoverleg MIRT.
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3.2. Betkken partijen en organisatie
De verkenning wordt uitgeverd door ee projectgroep die bestat uit medewerkers van de
berokken organisties en externe iihuur en stat onder leing van een projedirecteur.
De projctgroep wordt aangetuu rd doo een regiegroe. In de regigr nemen alle dire

betrokken partn deel, te weten het Ministerie van VenWen VROM, Rikswatetaat,
Provicie Zuid Holland. Stadsregi Rotterdam, Geeete Rotterdam, Havenberijf Rotterdam
en Sladsregio Haaglnden.
Verder vindt afstemming plaats met de projectverantwoodeljken van andere relevante
verkenningen die in de Zuidvlugel worden uitgevoerd: Haaglnden. Rotterdam-Antwerpen.
Hollan Rijnland.
Tevens is voozin in kwalteitsbogig en ref door te werken met een rellectegroep en

fevieweams.
De reflectiegroep wodt ingesteld om te monitoren of het project als geheel aan de
doelstelliigen en ambities voldot en richt zich dus met name op het Maserplan. De
refltiegroep wordt voorgezeten doo de ambassadeur van de verkenning. In de reviewteams

nemn deskundigen plts die op basis van hun expert reflie kunnen bieen op de

inhoudeljke resltaten en proces aanpak binnen de diers te onderscheien

deetrajenlwerkgroeen_

4. Draagvlak, consultatie en parcipatie

4.1. Betrokken actoren

Om te zorgen dat het beuitvormingsproce wordt versneld en vE!ijlt is passende particiatie
van de omgeving ee vooaarde. Conform het advies van de Commissie vai wordt in de
verkenningsfase gesreefd naM ee brede en vroegtijdige patiati.

Bij de Verkenning is een bree aantal doelgroepen betrokken:
Overheden;
bestuurders (wethouders. gedeputeeden etc.);
raadsleden. statenleden etc.
ambtenaren;
expe (verkeerkoodigen, plangen etc.);
bewoners van de Rotterdamse regio en stad;
verkeerseelnemers/ gebruikers mii5teisdiensten (kunnen dezelfde zijn als
bewoners);
maatschappeljke organ isalis;
beonersorganisati. koepels van schon. zorg. weikgevrs, werknemers. ANWB
etc;
aanbieders van mobi5teisdiensten (bijv. OV-bedrijvn.)

4_2 Vormgeving participatieproes
Zoals eerder aagegeven zijn direc betrokken parjen vertegenwordigd in ee regigroep,
waardo maximaal iivled op het besluitvormingsroes kan worden uitgeofend.
De (iihodelijke) betrokkenheid van decentral overheen. maatschappelijle en

koepelorganisaties. bednjfsen en burgers zal gewaarborgd moele woden vi enerzijs de
(formele) inspraakprocedures en anderzijds het partiatieproce.

Naast iihoudelijke betrokkenheid gaat het daarbij ook om het verk~gen van commitment
vor de visie en het investeringsprogramma van het uiteindeljke Masterpln bij de

belangnjkste stakehoers in de omgeving van Rotterdam Vooruit (overheen.
maatschappeljke organisatis, bed..levnl burgers). Mogelijl kunnen stakeholders eigen

verantwoordelij1dei nemen op onderdeln.
Voor de vomgeving van de stakelolders en omgevingsrelatis worden de vogende trajcten
onderscheien:

bre overleg decentrale overheden;
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overleg maatschappelijle en koepelorganisaties.

De vershillede groeen ad oren (indusif contactprsnen), hun positi, belang en rol
worden z.s.m. in een stakeholderanalyse uitgewerkt. E_e.a. op ba van de belangrijkste issues
(bereiaarhei haven. ontsuiting economisce ontwikkdngen en kansñjke gebien. poie
en rol van DV. etc_) die spelen. Belagrik is om daarbij de reltie tussen paati en
besitorming gedurende het hel trajed La.v_ de veschãlende stakeholers scherp in beel
Ie brengen_ Dit zal uitmonden in een participalipla. waarn aangegeven wordt wie op weke
wijze en welke moente betrokken wodt bij de nadere uitwrking van de verkenning en
hoe zih dit verhoudt tot het besitvormingstrajec Het patiipalpln zal in lijn zijn met het
gedachtegoed van Inspraak Nieuwe Stijl (INS) en de aanbeelingen hiromtret van het

Expeenlrm Publielparcipati.

4.3 Bre overleg decentrale overheden

Afhankelijk van de von en inhoud van het Masterplan en het invesenngsprogramma (aleen
Rijksfra of ook andere maatregeln zoa regional OV - en wegvbindingen) zijn deæntrale
overheden onderdeel van de formele besluitvorming. Di kan zowel vanuit wet- en
regelgeving (betemmingsplannen, Wro, etc.) of vanuit bijrage aa de beostiging het geval
zijn.

Het is daaaas zinvol de (gezamenlijke) ambities en randvoorwaarden van de diver
overheden vooafgaa aa een vervlgtaject iruhteijk te maken en indien mogelijl te
bekrachtigen. Hievoo wodi een bree overlg deæntra overheden ingesteld, ai dan nit
gebruikmakend van bestaande overlegtructuren.

Twee niveaus zijn in dit traje van belang: indiviuele gemeenten (en desgewenst
deegemeenten) en (formel) regionale samenweringsverbanden (Hoeksche Waard. SRR.

Drechtsteden. Westld en - deels - Holnds Miden).
Vanaf eind feruari 2009 is ee Breed Overleg Dverheen van sta gegaan.

4.4 Maatschappelijke en koepelorganisaties
Dor het berekken van deze partjen ontstaat inzicht in dee belangen, standpunten en in het
maatscppeijk draagvlak van de resultaten van deze verkenning. Daarnaast is veel (loc en
specifike) kennis aanwezig die het projed kan versterken. Het gaat hierbj dus om
vertegenwoodige1 vanuit een bree matschappelijk veld: bedrien, werbemrs.
natuur- en milieubelangen. vervrsbegen en consumentenbelangen/ gebruikersbelangen.
Deze organisatis kunnen een dubbelrol spelen: onderdeel van de insraak c.q. participati en
onerdl van een mogeijke coaliti. Waar nodig wodt, in samenspraak met de betreffende

belngenoganistie, het benjfsleven geïnformeerd/betrokken. Voorbede van mogelijl te
berekken maatschappelijle organisaties zijn VNO-NCW, MKB-Nederlnd. AN, FNV,
Bouwend Nederlnd. Stihting Natuur en Milieu, Zuid-Hollandse Milieufederatie. Oenqs,
KvK. Natuurmonumenten, Staatseher, KNV, DV-organisaties en Deltalinqs.

4.5 Publielsparticipatìe

Publiekspartiàpatie let niet allen tot versl5ng en vernjking van de beuitvorming maar
ook lot meer dorwking van de inbreng. mee tevredenheid ovr het proces en meer
draagvk voo uiteindelijke besliten. Kortom: een beter beluitvormingsproces.
Passende publieksparicipatie is dan ook een vooaade om te komen tot een gedragen en
robust beuil Er zijn meedere nivau van paricipatie denkbaar en vel methodn

bechikbaar. Hoe mee impad van het pln op de omgeving, hoe mee belidsruimte en hoe
meer betuurlijk commitment vor publiekspaipal hoe hoger het ambitiniveau van het
participatitrajd. Voor de verkenning Rotterdam Voouit wordt op dit punt een hog
ambitinÍYeau wenseijk geacht. Dat wil zeggen dal het publiek niet alleen geïnformrd en
geconsulteerd wot, maa dat intensie betrokkenheid mogelijk is en wordi gesimulerd.
Dat betekent niet allen invloed op oplossingsrichtingen en de uitwerking daavan, maa ook
consultati over nut en noozaak en de daaraan vooragande probleeanlyse.
Met dit type paipatitraject is de kans op brikare inbreng. doorwerking van de resultaten

in het besluit, draagvk van het publk en een snel planproces groot.
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Op 9 feuari is de BurgelTaaplging Rottda Voouit daadwereliik van strt ge.

Gedurende de brede pulikspartatie woen inwoner in de regi gevra naa hun
bIelpunten op het geb va beildhei. we"" oplosing ~ zi en wat me
lingñk vindt voo de ontwikkelng va de regi. Da wot een grte Yeeidenhei
van instumente ingezel Ee Inteacteve website st daa CIlraal.

Parallel hieaa st in april 20 ook het plMER-traj waabij ovrheden.
lingenoganistles en Inwers worden geaaplgd. (Dnfrm de darbj behoende
formel prdures.

5. Planning en doorlooptijd

f,i¡ 1- septmbe decembe 200
. Voorbreing en proc:irwchtJng

. Sta met opst.len inhoudeljke bowsteen

Ea 2- lanLlå april 200
. Ontwlkking van beidsotist alnatJeve
. Parclpalipres: Inwoner. geik en maahaelke orgarM beOOlen

en gevn hun viie op de knefpunte en drage Ideeën aa vor mo&"liike

oplosinge
. Oplevern van een tunrapporte ten beho van het Bestur5k MIRT ovrlg in

het vorj 20. met de hofdliinen va het Maerplan en ee opsming van

(mogeliike) bespreekpunten voor he naleg 200_

Resultt: Gemeeschappeliik be ovr de knelpunten in de regio en een eerse aazet vor
mogelijke oplosngstingen.

f,i¡ 3- apti juni 20
. Vernen en ordenen beldstistälatJeve en afweging
. Belldsti of oploslnitingen woen verrjkt en vend op:

)0 Duurzaaheid; voldoen de oploslngen aa de geelde eisen op het geb
van toeashei en mileu7

)0 Maatsappeijke kole en baten; lere de oplosing &"noeg op. afgez

tegen de kosn 7
)0 Een panl dat een reprelatJeve afspigeing van de (deel)regï's vormt

beordlt en weegt de oplosslngsichtJnge_

)0 Belngenogaisties en het berijfsn brngen hun viie en mening in.

)0 Betrokken oweden brengen hun visi en mening in.

Reultt: de oplsigsrihtigen worden scrper en reisliher germulerd.

Fa 4- Juli - seteber 20
. Oe aageherp oplgsriti&"n worden doorgred en gerangsdiik

)0 Kosn en ba woen vaseld (MKBA
)0 Efec op nahJur en miliu worden vasst. (plnMER)
)0 Welke bijdrag aa de duulTame verbering van de be~ilei bieden

de oplgsrihtgen7
)0 Wat lijn mogelijkheden vor bekosging en fiandering7
)0 Welk draak is er vo de vershillede

oploslngsldiüngt a1teatJl!7
)0 Opstelen van hel Masrplan

Resultt: se van gezame~jke. geeee en effecteve opbngsri&"n_
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Najaar 2009
Besitorming dor de betrokken betuurder en het vaststellen van het Maste
'Rottrdam Vooruit', indusi afsraken over financring.
Afspraken maken over het veivoIgtrat en verdere afwikkeling VaI het
beitormingsajecl
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