
Opgave en doelstelling Algera

Klankbordgroep bijeenkomst
30 september 2020



MIRT-verkenning 
oeververbindingen
Vijf hoofddoelen
1) Het verbeteren van de bereikbaarheid via de weg.

2) Het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV.

3) Het faciliteren van verstedelijking (wonen en 
economische toplocaties)

4) Het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit.

5) Het vergroten van kansen voor mensen.
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Hoe ziet deze MIRT-verkenning eruit?
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Beoordelingskader zeef 1
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Doelbereik: MIRT-onderzoek vormt basis
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Een verbeterde bereikbaarheid (reistijd, betrouwbaarheid, beleving en keuzemogelijkheden) van 
de Algeracorridor

met als doel: 

Een aantrekkelijk en 
gezond leefmilieu

Faciliteren van 
verstedelijking

Kansen voor mensen



6

Ambitie: sterke economie, aantrekkelijke leefomgeving
en kansen voor mensen 

Economie
Agglomeratiekracht draait om interne en 
externe connectiviteit; hoe goed zijn de gebieden 
onderling verbonden

Criterium: aantal verplaatsingen tussen 
economische toplocaties en de Algera
- gemeenten via de Algeracorridor

Leefomgeving
Verkleinen impact van mobiliteit door meer 
fiets en OV gebruik, bundelen of  mitigeren

Criterium: % fiets, auto en ov gebruik
Criterium: afname intensiteiten sluiproutes
Criterium: verminderen impact van autoverkeer op Algeracorridor

Kansen voor mensen
Mogelijkheid voor inwoners om deel te nemen aan de economie

Criterium: toename van het aantal bereikbare arbeidsplaatsen vanaf de Algera - gemeenten
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Opgave: betere bereikbaarheid door verbeteren van de 
reiskwaliteit tussen de economische toplocaties

Reiskwaliteit wordt in stedelijke agglomeraties, zoals de MRDH, 
bepaald door betrouwbare reistijd, beleving en 
handelingsperspectief (keuze)

Betrouwbare reistijd
Reistijd tussen de economische toplocaties en de Algera – gemeenten 
voor fiets, OV en (vracht)auto

Criterium: reistijdwinst per relatie x aantal verplaatsingen
Criterium: afwijkingen van de gemiddelde reistijden

Alternatieven en keuze en beleving
Aantal mogelijke beschikbare routes op de relaties tussen de 
economische toplocaties

Criterium: reiskwaliteit van OV en fiets alternatief
Criterium: beschikbare informatie ten aanzien van alternatieven 
en reistijden



Kosten, techniek en inpasbaarheid

8

Kosten Indicatieve kosten en 
baten

Globale raming van 
de alternatieven 
(investeringen, beheer 
en exploitatie)

Techniek Realistische 
alternatieven en 
uitvoerbaarheid van 
aanvullende 
milieumaatregelen

Technische 
haalbaarheid en 
passend binnen 
randvoorwaarden 
(nautisch, omgeving)

Inpasbaarheid Ruimtelijke 
inpasbaarheid

Ruimtebeslag, 
barrierewerking en 
impact op ruimtelijke 
kwaliteit (+ of -)



Milieueffecten en omgevingsaspecten
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Milieueffecten Onoverkomelijke 
effecten 
(showstoppers)

- Natura 2000
- Verwachte

normoverschrijding
lucht en/of geluid

Omgevingsaspecten Belevingswaarde Draagvlak bij inwoners 
/ omwonenden à
uitkomst van de 
participatie Algera


