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1  MIRT-verkenning regio Rotterdam 

In dit verslag is het plenaire gedeelte van werktafel 2 van de Klankbordgroep Algeracorridor 
gedocumenteerd. 
 
1 Verloop van werktafel 2 
Niels Vrije (Omgevingsmanager) heet alle deelnemers welkom bij de 2e klankbordgroep 
bijeenkomst van de Algeracorridor. De nieuwe deelnemers krijgen de kans om zich kort voor te 
stellen. Merle Prast (Omgevingsteam) licht vervolgens het programma van de avond toe en 
presenteert de stand van zaken, waarna de kans werd gegeven om vragen te stellen. Na het 
plenaire gedeelte vinden in deel I twee parallelsessies plaatst. In parallelsessie 1 zijn de 
resultaten van de mobiliteitsanalyse gepresenteerd door Patrick van der Graaff (Gemeente 
Capelle a/d IJssel) en in parallelsessie 2 de aanscherping van de Opgaven & Doelstellingen door 
Wieger Savenije (projectleider werkspoor Algeracorridor). Deel II van de bijeenkomst wordt 
vervolgens gestart door een plenaire presentatie van Eric Holtrop (projectleider 
ingenieursbureau Witteveen & Bos) over het voorstel van de pakketten van bouwstenen om door 
te rekenen. Daarna gaat de groep uiteen in 3 subgroepen om de pakketten te bespreken. Na deel 
II werd nogmaals een korte plenaire terugkoppeling gegeven van de gespreksleiders van de 
subgroepen. Tot slot, wordt het vervolgtraject toegelicht en de kans gegeven voor het stellen van 
vragen. Merle Prast sluit de bijeenkomst af en bedankt alle deelnemers voor hun inbreng. 
 
2 Vraag en Antwoord 
Gedurende de bijeenkomst zijn diverse vragen gesteld, die als volgt zijn beantwoord: 

1. Wordt zeef 1 synchroon uitgevoerd in alle werksporen? 
Ja, alle werksporen uit de MIRT-verkenning werken in zeef 1 toe naar de Notitie Kansrijke 
Oplossingen (NKO) die in het eerste kwartaal van 2021 wordt opgeleverd. 
 

2. Zijn bij de geïnventariseerde maatregelen (bijlage 4) alle opties en suggesties van 
werktafel 1 verwerkt? 

Bijlage 4 is een oplegnotitie die alle geïnventariseerde maatregelen betreft. In het verslag van 
werktafel 1 staan de top 3 van elke groep genoteerd. Deze top 3 is meegenomen in bijlage 4. 
 

3. Is kansrijke maatregelen hetzelfde als effectieve maatregelen? 
In zeef 1 wordt gekeken naar het doelbereik (effectiviteit oplossen knelpunten), 
kosteneffectiviteit, technische haalbaarheid, inpasbaarheid, milieuaspecten (showstoppers) en 
omgevingseffecten. De kansrijke maatregelen worden niet alleen op hun effectiviteit in de zin 
van het probleemoplossend vermogen getoetst, maar dus op een bredere schaal aan effecten. 
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4. Kan er nog gereageerd worden op het beoordelingskader van zeef 1? Met name op het 
onderdeel technische haalbaarheid in relatie tot de nautische elementen? 

De weergave van het beoordelingskader uit zeef 1 is afkomstig uit de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau en wordt gebruikt als basis voor het beoordelen van alle kansrijke maatregelen in 
zeef 1. Als we kijken naar de technische haalbaarheid gaat het erom of iets technisch 
realiseerbaar is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fietsbrug die een bepaald hellingspercentage 
vereist of dat er te weinig ruimte is om een bocht te kunnen maken. Met betrekking tot de 
nautische elementen wordt uitgegaan van de bestaande uitgangspunten (staande mastroute) en 
wordt er bovenop de gemaakte afspraken gekeken of er vanuit de omgeving of scheepvaart nog 
randvoorwaarden zijn waarmee rekening moet worden gehouden (op kwalitatief niveau). 
 

5. Over welke maatregelen uit bijlage 4 wordt vanavond het gesprek gevoerd? De kleur 
groen of de lijst ‘Klankbordgroep ja’? 

Klankbordgroep ‘ja’ betekent dat de benoemde maatregel aan bod is gekomen tijdens werktafel 
1, waarbij de top 3 van maatregelen werd opgehaald. In deze werktafel kan het gesprek gevoerd 
worden over alle maatregelen die in deze lijst zijn benoemd. 
 

6. In hoeverre wordt er rekening gehouden met de verkeersstromen die zich net buiten de 
scope van de Algeracorridor bevinden (bijv. N207)? Wordt hierbij ook rekening 
gehouden met een toenemende drukte door toekomstige ruimtelijke plannen? 

Voor de invoer van het verkeersmodel wordt gebruik gemaakt van een SEG-bestand. Een SEG-
bestand staat voor Sociaal-Economische Gegevens en bevat alle bekende ruimtelijke plannen en 
sociaaleconomische ontwikkelingen (wonen/werken) 
 

7. Is het niet mogelijk om een alternatief voor (het vrachtverkeer uit) de Krimpenerwaard 
te creëren door een van de veerverbindingen om te zetten naar een vaste 
oeververbinding? 

De scope die voor het werkspoor Algeracorridor in deze MIRT-verkenning is vastgesteld is van de 
rotonde Krimpenerbosweg – C.G. Roosweg tot het Kralingseplein (1e VRI). Uit de preverkenning is 
gebleken dat de problematiek op de Algeracorridor (binnen de bovenstaande scope) zelf 
opgelost kan worden. Daarnaast is naar aanleiding van de preverkenning ervoor gekozen om één 
oeververbinding nader te onderzoeken, namelijk tussen Feijenoord – Kralingse Zoom.  
 

8. Er rijden te zwaar belaste vrachtwagens over de Algeracorridor door de Krimpenerwaard 
om een weegpunt tussen Gouda en Utrecht te ontwijken. Kan hier iets aan gedaan 
worden? 

Dit is een aandachtspunt om mee te nemen in dit onderzoek. Vanaf 2023 komt er een 
vrachtwagen tolheffing op alle autosnelwegen (is al vastgesteld in de Tweedee Kamer). Er wordt 
hiervoor een montoringsprogramma op gesteld. Niet alleen op de autosnelwegen, maar ook op 
belangrijke parallelle routes, zoals de N210.  Daarmee wordt het vrachtwagenverkeer structureel 
in beeld gebracht.  
 

9. Hoe kun je de maatregelpakketten (hoeken van het speelveld) indelen in ‘honing-
maatregelen’ en ‘azijn-maatregelen’? Voor zover ik weet zijn honing-maatregelen 
ontzettend duur en nauwelijks effectief. 
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De indeling kan je terug vinden in de twee pakketten voor verandering van vervoerswijzekeuze. 
Bij het eerste pakket wordt geïnvesteerd in fiets- en OV maatregelen (honing). In het tweede 
pakket zijn naast deze maatregelen ook azijn-maatregelen opgenomen (o.a. prijsbeïnvloeding). 
Dit is bewust gedaan om goed inzicht te krijgen wat de effecten zijn van azijnmaatregelen. De 
effecten brengen we de komende tijd in beeld. 
 

10. Categorie overig: corridor aantrekkelijk inpassen. Gaat dat dan ook om groen? 
Ja, het gaat dan om o.a. het stedenbouwkundig aantrekkelijk maken van de inpassing door 
middel van bomen en andere groenvoorzieningen. 
 

11. Is de ‘SpitsMijden proef’ van de Verkeersonderneming ooit uitgevoerd?  
De projectorganisatie gaat op zoek naar de uitkomsten van deze proef en hoe hiermee is 
omgegaan. Voor wat meer informatie over deze proef, zie dit fillmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=tqik3X1gg44.  
In januari vindt een gesprek plaats met de verantwoordelijk manager van de Spitsmijden proef. 
De terugkoppeling wordt gedeeld met de klankbordgroep.  
 
Vragen gesteld bij deelsessie Opgave & Doelstellingen  

12. In de Notitie Reikwijdte &detailniveau (NRD) bij het beoordelingskader van zeef 1 bij het 
onderdeel milieueffecten, komt de doelstelling verbeteren van de stedelijke 
leefkwaliteit niet terug, hoe zit dat? 

De doelstelling verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit valt onder het onderdeel doelbereik bij 
beoordelingskader zeef 1. Met doelbereik bedoelen we dat er wordt getoetst aan de vijf 
doelstellingen van de MIRT-verkenning. Er staat leefbaarheid, we snappen dat dit verwarrend 
kan zijn, we bedoelen hiermee stedelijke leefkwaliteit. De NRD is definitief en wordt niet meer 
aangepast. Voor het werkspoor Algeracorridor is de doelstelling stedelijke leefkwaliteit 
geconcretiseerd. Bij milieueffecten wordt vooral gekeken naar luchtvervuiling en geluidsoverlast. 
De werkgroep houdt zich aanbevolen voor een ander woord dan ‘showstoppers’ voor het 
onderdeel milieueffecten.  
 

13. Hoe verhoudt het criterium ‘reistijdwinst per relatie x aantal verplaatsingen’ bij het 
onderdeel bereikbaarheid zich tot het criterium dat het verkeer moet afnemen bij de 
doelstelling stedelijke leefkwaliteit? 

Door middel van het beoordelingskader worden de maatregelen gescoord op (o.a.) het oplossend 
vermogen met betrekking tot het bereikbaarheidsvraagstuk en met betrekking tot het stedelijke 
leefkwaliteit vraagstuk. Sommige maatregelen zullen beter scoren op het ene criterium en 
andere maatregelen beter op het andere criterium. Het doel is om voor elke maatregelen beide 
kanten op tafel te brengen en vervolgens te kijken in de afweging hoe daarmee wordt omgegaan 
in het maken van combi-pakketten. 
 

14. Er worden momenteel gesprekken gevoerd in de Algeracorridor met bedrijven die 
eventueel bereid zijn om hun vracht over water te vervoeren. Is het mogelijk om 
hierover met de werkgroep in gesprek te gaan? 

Hiervoor kunt u een op-maat-gesprek aanvragen via het omgevingsmanagement om hierover van 
gedachte te kunnen wisselen. Echter, dit onderzoek is onderdeel van de MIRT-verkenning 
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Oeververbindingen regio Rotterdam en de hieraan verbonden financiën kunnen niet alle soorten 
oplossingen betaald worden.  
 
Vragen gesteld bij deelsessie Mobiliteitsanalsyse Algeracorridor 

15. De waterbus bij Rivium is nu niet opgenomen in het model. In de huidige situatie is al te 
zien dat hier bij evenementen (Bijv. Feyenoordwedstrijden) veel mensen naar de 
watertaxi opstapplaats rijden met alle drukte van dien. Wat verwachten jullie aan 
verkeerseffecten als deze verbinding wordt opgewaardeerd? 

De verwachting is dat dit weinig effect zal hebben op maatgevende spitsintensiteiten, omdat 
evenementen vaak buiten spitsperioden plaatsvinden. Bovendien is de verwachting dat de 
nieuwe oeververbinding dit voor een groot deel af zal vangen. 
 

16. Zal een nieuwe oeververbinding nog nodig zijn tussen Feyenoord en Kralingen / De Esch 
doordat de mobiliteitsvraag zal veranderen door Covid-19?  

Het effect van corona op de langere termijn is nog niet duidelijk,  en dit project kijkt naar 
oplossingen voor de langere termijn. Op dit moment is er geen reden dat de insteek van dit 
project wordt gewijzigd. Daarbij is het uit de mobiliteitsanalyse gebleken dat een nieuwe 
oeververbinding en de maatregelen op de A16 weinig effecten hebben op het verkeer op de  
Algeracorridor.  
 

17. Zijn de knelpunten bij het Rivium (Riviaduct – Kralingseplein) bekend en worden deze 
meegenomen?  

De knelpunten bij aansluiting Riviaduct – Kralingseplein zijn bekend en bij de uitwerking worden 
deze meegenomen. En daarbij kijken we ook naar de effecten op het Kralingseplein, waarbij  de 
Algeracorridor, A16 en Oeververbinding samen komen. 
 
3 Bespreking kansrijke maatregelen 
 
Groep 1 (Eric H. & Isabel) 
De deelnemers van groep 1 konden zich vinden in de vier geschetste rekenpakketten. Er werd 
benadrukt dat ‘verandering van vervoerswijze’ start bij de klimaatdoelen en stedelijke 
leefkwaliteit en dat het hierbij dus om een breder belang gaat, met name op de lange termijn. 
Daarnaast werd aangegeven dat maatregelen in de richting van Schoonhoven/Utrecht worden 
gemist. Hieruit kwam de vraag naar voren om uit te zoeken hoeveel mensen vanuit Krimpen 
en/of de Krimpenerwaard de corridor richting Schoonhoven/Utrecht uitgaan. 
 
Met betrekking tot de pakketten zelf werd het gesprek vooral gevoerd over maatregelen en/of 
oplossingen om vrachtverkeer te weren of te verminderen. Hierbij werd gedacht aan een verbod 
op vrachtverkeer binnen de drie wegen polder, zodat het vrachtverkeer gebruik gaat maken van 
de brug bij Gouda. Een andere gedachte was om een weeglus aan beide kanten van de 
Algerabrug te leggen. Qua zorgen (in algemene zin) gaven de deelnemers aan dat het 
(vracht)verkeer steeds vroeger gaat rijden, waardoor omwonenden hier ook steeds vroeger last 
van hebben. Ten aanzien van deze ontwikkeling moet dus voldoende rekening worden gehouden 
met maatregelen die de overlast voor omwonenden compenseert.  
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Bij het pakket ‘verandering van vervoerswijze: Basis OV en fiets’ werd aangegeven om rekening 
te houden met de ontwikkeling vanuit Rivium naar de waterbushalte Rivium (vanaf 2022 wordt 
Rivium aangedaan door de waterbus. Dit is geregeld via de nieuwe concessie voor 
‘Personenvervoer over Water Drechtsteden – Rotterdam). Er werd gevraagd om expliciet aan te 
geven dat de fietsbrug Capelle Centrum – Krimpen Centrum een aanvulling is op de bestaande 
fietsbrug aan de Algerabrug. Tot slot werd aangegeven dat er een fietsroute van Fascinatio 
(noordkant) naar Kralingse Zoom mist. Scholieren fietsen hier veel, maar moeten gedwongen 
over de parkeerplaats bij Kralingse Zoom gaan. Qua zorgen werd de fietstunnel bij de Algerabrug 
als veiligheidsknelpunt benadrukt en dat rekening gehouden moet worden met het 
hellingspercentage van de fietsbruggen. De deelnemers zagen een grote kans in de snelfietsroute 
richting Rotterdam langs de Maas (route over de Nijverheidsstraat). Tot slot werd nog 
aangegeven dat een directe bus naar Station Alexander niet mogelijk is, omdat bij de 
Alexanderlaan net veel geld geïnvesteerd is om van 2x2 naar 2x1 te gaan. 
 
Bij het pakket ‘verandering van vervoerswijze: Stringent’ werd het probleem van het 
vrachtverkeer nogmaals benadrukt. Daarnaast zagen de deelnemers kansen in het invoeren van 
rekening rijden, het uitbreiden van Capelsebrug (parkeermogelijkheid en frequenter rijden 
bussen, meer kwaliteit, aantrekkelijk maken), het efficiënter inzetten van bussen tijdens de 
spitsperiode(n) en spitsmijden (honing-azijn) in combinatie met ontmoedigen vrachtverkeer op 
de N210. 
 
Bij het pakket ‘Opwaarderen corridor: Grootschalig’ werd aangegeven dat kansrijk is om het 
asfalt van de busbanen op de Abram van Rijckevorselweg te benutten voor (elektrische) auto’s. 
Daarnaast werden een aantal aanpassingen bij het Kralingseplein aangedragen: 

- Extra voorsorteerstrook/oprit/weefvak (bij peoplemover Rivium) richting Utrecht ter 
hoogte van het benzinestation Tango. 

- Vrije rechtsaffer richting Utrecht buiten de rotonde om. 
Verder werd ook nog het maken van een tunnel benoemd. Het besluit van de bestuurders van de 
MIRT-verkenning naar aanleiding van de preverkenning was echter om een oplossing op de 
Algeracorridor zelf te vinden. In de MIRT-verkenning wordt namelijk maar één oeververbinding 
onderzocht. Tot slot werd ook een voorstel gedaan voor een vrije rechtsaffer bij de Grote 
Kruising vanaf de Stormpolder richting Schoonhoven. Hiervan werd echter direct aangegeven dat 
dit een redelijk lange invoegstrook vraagt en die ruimte er hoogstwaarschijnlijk niet is. 
 
Bij het pakket ‘Opwaarderen corridor: Kleinschalig werd aangegeven dat het kansrijk is om echt 
meer in te zetten op het stimuleren van vracht over water. Daarnaast werd ook benoemd om te 
onderzoeken of het vrachtverkeer op de bus strook kan. Qua zorgen werd nog aangegeven dat 
gelet moet worden op geluidsoverlast en fijnstof en dat dit voldoende moet worden 
meegenomen in de uiteindelijke afweging. 
 
Tot slot vroeg een deelnemer zich af welke gedragsgroep van mensen gebruikt is om de 
pakketten vorm te geven. Hiervoor wordt het V-MRDH (Verkeersmodel Metropoolregio 
Rotterdam-Den Haag) gebruikt waarin het gedrag van mensen binnen het stedelijk gebied en 
minder stedelijke gebieden is opgenomen. De gedragsgroep is zodoende representatief voor de 
regio en dus voor de Algeracorridor. 
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Groep 2 (Patrick & Eric S.) 
 
Groep 2 heeft aangegeven de inhoud van de pakketten te hebben begrepen. Er zijn wat 
aandachtspunten meegegeven. Als het gaat om het verbeteren van vervoerswijzekeuze en 
werden de volgende aandachtspunten meegegeven:  

- Het gaat om de concurrentiepositie van OV t.o.v. de auto. Neem dit mee in het ‘kleine 
pakket’ (Veranderen vervoerswijzekeuze Basis OV en Fiets); 

- Naast stringent beleid, ook wegen afwaarderen (2x1). 
 
Met betrekking tot de pakketten werd het gesprek vooral gevoerd over het vrachtverkeer i.r.t. 
leefbaarheid. Deelnemers van groep 2 vinden het belangrijk dat er meer de nadruk wordt gelegd 
op het vrachtverkeer in de pakketten. Daarvoor zijn suggesties gedaan. Ook zijn maatregelen 
benoemd die onderzocht kunnen worden. Hieronder een opsomming van de suggesties:  

- Handhaven als maatregel (snelheid), moet ook onderdeel zijn van de vormgeving van de 
weg (structureel) 

- Vrachtvervoer significant weten te verminderen (tijden van de dag) 
- Meer zichtbaar maken in het model van het vrachtverkeer (doelverkeer of sluipverkeer) 
- Stimulans zoeken van vrachtverkeer over weg naar over water (door snelheid beperken 

over de weg, spreiding in de dag) 
- Zichtbaar maken onderscheid van middelzwaar/zwaar vrachtverkeer 
- Vrachtverkeer beter organiseren vanuit/door werkgever (gedrag) 
- Verkeerslichten “afregelen” op 50 km/per uur 

 
Door een deelnemer is gevraagd of de effecten van het Rivium worden meegenomen in het 
verkeersmodel (o.a. in relatie tot mogelijke knip). Het antwoord hierop is dat in de MIRT-
verkenning rekening wordt gehouden met wat wij noemen autonome ontwikkelingen. Dit zijn de 
ontwikkelingen die los staan van dit project, maar  waarvan het aannemelijk is dat ze ook gaan 
plaatsvinden en dus wel effect op het project kunnen hebben. Het Nieuwe Rivium is zo’n 
autonome ontwikkeling.  
 
Als reactie op de vraag wat voor maatregel bij de pakketten werd gemist is aangegeven: 

- Verandering openingsfrequentie brug ontbreekt. Brugopeningen zijn in te bouwen in het 
VISSIM verkeersmodel. Daarbij niet alleen kijken naar effecten op de weg maar ook voor 
de scheepvaart; 

- Staande mastroute schepen meer clusteren tot een gezamenlijke doorvaart.  
 
Als reactie op de vraag of de deelnemers van groep 2 een pakket misten is aangegeven: 

- ‘Helemaal niks doen’ kan ook een pakket zijn. 
 
Er zijn twee vragen gesteld over het effect van Covid-19 op het project, namelijk 

- Hoe nemen we Covid-19 mee in deze pakketten (minder verkeersbewegingen)? 
- Hoe neem je Covid-19 mee in de modelberekeningen? 

In reactie hierop is het volgende antwoord gegeven: Covid-19 houdt ook weer op (hopelijk op 
korte termijn). De oplossingen waar wij naar kijken zijn op de lange termijn gericht.  
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Bij het pakket ‘Veranderen vervoerswijzekeuze Basis OV en fiets’ zijn de volgende aanvullingen 
gedaan:  

- Water(stop)bus via Rivium en Feyenoord-city; 
- Parkshuttle uitbreiden naar Erasmus Universiteit; 
- Opwaarderen OV op basis van inzet buurtbus; 
- P&R gebruik koppelen aan je OV bewijs (is uitbreiden P+R Capelsebrug dan nodig?); 
- P&R realiseren in de Krimpenerwaard. 

 
Bij het pakket ‘Veranderen vervoerswijzekeuze Stringent’ zijn de volgende aanvullingen gedaan:  

- Verlagen maximum snelheid auto (terugbrengen naar 50 km/per uur); 
- Zorgen voor betaald parkeren in Capelle en Krimpen (parkeerbeleid). 

 
Bij het pakket ‘Opwaarderen corridor: Grootschalig’ zijn de volgende aanvullingen gedaan:  

- Limiteren gebruik of betalen voor gebruik van de Algeracorridor; 
- Verbeterde infra Algeracorridor, maak er dan Tolbrug/tolweg van; 
- Carpoolstrook of Carpool op de busstrook; 
- Verbindingsweg naar de Lekdijk  maken. 

De vraag is gesteld waarom het mobiliteitsplan specifiek ’ de wijk s-Gravenland benoemt in dit 
pakket?  
Deze wijk is ingesloten door de corridor en is genoemd als een locatie waar veel overlast wordt 
ervaren. Bij het opstellen van een mobiliteitsplan kan nader worden onderzocht in hoeverre deze 
overlast nog beperkt kan worden door eventueel doorgaand verkeer te beperken en zoveel 
mogelijk op de corridor te concentreren. 
 
 
Bij het pakket ‘Opwaarderen corridor: Grootschalig’ zijn zorgen geuit over:  

- Milieubelasting door volle inzet op asfalt, maar ook lucht en geluid (gezondheid); 
- Effecten en zorgen rondom mobiliteit Rivium (effect Rividuct en aansluitingen op N210 

bij het Kralingseplein); Fascinatio heeft er nu al veel hinder van. 
 
Bij het pakket ‘Opwaarderen corridor: Kleinschalig’ zijn de volgende aanvullingen gedaan:  

- Zet in op Smart Mobility (o.a wegkantsystemen); 
- Gebruik technologie van de toekomst. 
 

Groep 3 (Maarten & Martijn) 
 
De deelnemers van groep 3 hebben aangegeven de inhoud van de pakketten te hebben 
begrepen. In reactie op de vraag of er een pakket mist, hebben deelnemers van groep 3 
voorgesteld om een pakket toe te voegen zonder autoverkeer. Dit wordt niet haalbaar geacht, 
maar kan mogelijk wel mee in deze ronde. Er wordt tevens voorgesteld een pakket toe te voegen 
waarin de corridor alleen beschikbaar is voor bestemmingsverkeer. Dit roept de vraag op hoe dit 
gehandhaafd zal worden. In de uitwerking van de pakketten worden specifieke maatregelen voor 
vrachtverkeer gemist.  
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Bij het pakket ‘Verandering vervoerswijzekeuze: Basis OV en fiets’ wordt de suggestie gedaan dat 
de titel mogelijk gewijzigd kan worden omdat ook verkeer over water gestimuleerd wordt voor 
zowel goederen als personen. De volgende aanvullingen worden gedaan:  

- Een snelfietsroute Gouda-Rotterdam, langs Capelsebrug; 
- Een snelfietsroute Rivium-Rotterdam CS; 
- Opwaardering van knooppunt Capelsebrug als geheel wordt voorgesteld: extra plekken 

P+R, meer ruimte voor de fiets en voetganger; 
Deelnemers van groep 3 missen ook andere vormen van hoogfrequent OV, bijvoorbeeld een 
shuttle op een aparte baan. In reactie hierop is aangegeven dat in ieder geval een doortrekking 
van de metro niet in deze MIRT-verkenning wordt onderzocht.  
 
Deelnemers van groep 3 zien m.b.t. dit pakket de volgende kansen:  

- De Knip bij Rivium wordt gezien als kans om sluipverkeer te verminderen 
- Bij ontwikkeling Rivium goed kijken naar inpassing auto, OV en fiets 
- Goederenvervoer over water in bredere regio dan alleen Stormpolder 

 
Bij het pakket ‘Verandering vervoerswijzekeuze: Stringent’ zouden deelnemers van groep 3 ‘meer 
ruimte voor de fiets’ willen vervangen door aparte ruimte voor de fiets. Ook wordt een fijnmazig 
OV netwerk (zelfrijdend, duurzaam en on-demand) als idee geopperd. De haalbaarheid van een 
fijnmazig OV netwerk lijkt beperkt. Er is besproken dat een vorm van metro buiten deze MIRT-
verkenning niet wordt onderzocht. De zorgen die worden geuit m.b.t het pakket Verandering 
vervoerswijzekeuze: Stringent’ hebben betrekking op de economie en keuzevrijheid in 
vervoermiddel. Een kans die de deelnemers zien is de inrichting van de Algeracorridor als 
tolgebied. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat de sociale en economische effecten 
hiervan zeer groot zijn.  
 
Bij het pakket ‘Opwaarderen corridor: Kleinschalig’ worden geen aanvullingen gedaan. Een zorg 
die wordt gezien is mogelijk sluipverkeer op de Beethovenlaan. De volgende kansen worden 
benoemd:  

- Haal de bussen uit de voorrang. Dit heeft effect op doorstroming auto; 
- Maatregelen nemen om sluipverkeer woonwijken terugdringen;  
- Versimpelen corridor: minder op- en afritten 

o Bijvoorbeeld: Alleen vanaf Capelseplein richting Krimpen (oprit Ketensedijk 
verwijderen). Deze maatregel is opgenomen in het pakket ‘Veranderen 
vervoerswijzekeuze Stringent’ en wordt dermate onderzocht.   

 
Bij het pakket ‘Opwaarderen corridor: Grootschalig’ missen de deelnemers een tunnel. Er is 
besproken dat een tunnel onder de Hollandsche IJsselkering  technisch niet realiseerbaar lijkt te 
zijn en niet binnen het budget van deze MIRT-Verkenning past. De zorgen die worden geuit m.b.t. 
dit pakket zijn toename van CO2 uitstoot, beperktere luchtkwaliteit en een te steile 
fietsbrug/kruising. De kans die wordt gezien is dat er minder file zal ontstaan.  
 
Omgang met opgehaalde input 
Het ingenieursbureau zal de komende periode de opgehaalde input bestuderen en een nieuwe 
versie van pakketten aan de werkgroep voorleggen. Deze nieuwe versie zal worden 
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doorgerekend. Tijdens werktafel 3 in begin februari  koppelen we terug wat de nieuwe pakketten 
zijn geworden en wat de uitkomsten hiervan zijn.  
 
4 Acties 

- [Er wordt onderzocht wat is gebeurd met uitkomsten SpitsMijden proef (Better 
Benutten) Hier wordt na een gesprek met de Verkeersonderneming op terug gekomen.  

- Presentatie KTA en werktafel 2 worden gedeeld.  
- Presentaties van de deelsessies worden gedeeld. 
- De oogst (Conceptboard) uit deel II ‘Kansrijke maatregelen’ wordt gedeeld. 

 
5 Vervolgtraject 
De presentatie(s) van de KTA en Werktafel 2 zijn nagestuurd naar de deelnemers op 9 december. 
Op donderdagavond 4 februari zal Werktafel 3 plaatsvinden. Een definitieve uitnodiging volgt in 
januari. Vragen kunnen ook nog via de mail gesteld worden: mail@oeververbindingen.nl   


