Verdiepingsonderzoek Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam

Deel B

George Hintzenweg 85
3068 AX Rotterdam
+31 (0)88 348 9 000
+31 (0)10 209 44 26
info@rhdhv.com

Telefoon

www.royalhaskoningDHV.com

Internet

Fax
Email

Verdiepingsonderzoek Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam
Definitief
12 november 2020
BH3030
Jaap Koster, Lieke Hüsslage, Martijn Meinen, Joep Coopmans , Andele Swierstra,

Versie
Datum
Referentie
Auteurs

Anne Marthe Jalvingh, Patick van Dijk
Gemeente Brielle, Gemeente Hellevoetsluis, Gemeente Nissewaard,
Gemeente Westvoorne, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag,
Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam

Klant

Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam

Inhoudsopgave
Management samenvatting

1-2

1. Inleiding

3-5

2. Nut en noodzaak

6

3. Beschouwde maatregelpakketten
Nieuwe oeververbindingen
Schetsontwerpen
Maatregelpakketten
Investeringskosten

7-12
6
7
8
12

4. Beoordeling per maatregelpakket
Beoordelingskader effectbepaling
Gehanteerde methodiek
De beoordelingen
Kosten versus baten
Conclusies

13-21
13
13
15
18
19

5. Meekoppelkansen

22

6. Conclusie

24

Bijlagen
Bijlage 1 – De individuele maatregelen en hun effecten
Bijlage 2 – Het beoordelingskader
Bijlage 3 – Schetsontwerpen
Bijlage 4 – Filebeelden
Bijlage 5 – Kostenraming
Bijlage 6 – De beoordeling van de maatregelpakketten
Bijlage 7 – Haalbaarheid tunnelvariant bij A4-zuid tracé
Bijlage 8 – Hergebruik oostelijke boogbrug Brienenoordbruggen

Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam

Management Samenvatting
Het aantal arbeidsplaatsen op Voorne-Putten is relatief
laag. Circa 30% van de beroepsbevolking van VoornePutten werkt in de Rotterdamse haven, waardoor het
als belangrijke ‘leverancier’ van arbeid voor de haven
fungeert. Dit leidt tot grote dagelijkse pendelstromen
per auto en openbaar vervoer tussen Voorne-Putten
en de regio Rotterdam en de haven in het bijzonder.
In diverse studies en onderzoeken is geconstateerd
dat de ontsluiting van Voorne-Putten in de toekomst
verder onder druk komt te staan en dat er sprake zal
zijn van structurele congestie rond de aansluitingen
van het hoofd- en onderliggende wegennet. Dit
beïnvloedt de bereikbaarheid van Voorne-Putten en
van de Rotterdamse haven nadelig.
Dit rapport betreft een bereikbaarheidsstudie en
is een vervolg op de Gebiedsuitwerking VoornePutten en Haven Rotterdam (2018-2019), met als
doel de kosten, baten en effecten van mogelijke
nieuwe oeververbindingen in beeld te brengen.
Vanuit de Gebiedsuitwerking is een probleemanalyse
gemaakt en zijn, op basis daarvan, een aantal
verbetermaatregelen opgesteld: deze probleemanalyse
is het startpunt voor deze studie geweest. In een
parallel opgezet onderzoek zijn maatregelen uit
de Gebiedsuitwerking aangevuld, opgesteld en
uitgewerkt tot een lijst van 23 maatregelen.
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Er zijn in deze studie 2 tracés onderzocht voor
een nieuwe oeververbinding. Alleerst is er een
verbinding die gebruik maakt van het zogenaamde
A4-zuid tracé. Daarnaast is er een nieuw tracé
onderzocht, het Welplaattracé, waarbij het
Hartelkanaal wordt overgestoken en de N218
(Groene Kruisweg) tussen Geervliet en Spijkenisse
verbonden wordt met de A15 en de Botlekweg.
Het nieuwe Welplaattracé is uitgewerkt
tot een schetsontwerp. In enkele (online)
ontwerpsessies met de ambtelijke projectgroep
zijn de uitgangspunten voor deze schetsontwerpen
bepaald. De schetsontwerpen zijn bedoeld om
de dwangpunten (knelpunten) te bepalen, om
het ruimtebeslag goed in beeld te brengen en
om goede hoeveelheden te kunnen leveren t.b.v.
de kostenraming. Een kostenraming voor het
Welplaattracé is vervolgens bepaald op basis van de
SSK-systematiek. Voor het A4-zuid tracé is gebruik
gemaakt van reeds uitgevoerde onderzoeken (in het
bijzonder de studie “A4-zuid gewogen”, Goudappel
/ Tauw, november 2014). Voor dit tracé is geen
schetsontwerp gemaakt en is een SSK-kostenraming
afgeleid uit genoemd rapport uit 2014.

Om de doorstromingseffecten van de nieuwe
oeververbindingen te kunnen bepalen is een dynamisch
verkeersmodel opgezet, op basis van het NRM, met
gebruikmaking van HB-matrices van het MRDHverkeersmodel. De maatregelen zijn per oeververbinding
individueel beschouwd en doorgerekend met dit
verkeersmodel. Op basis van deze resultaten is er een
goed inzicht in de verkeerskundige werking van de
nieuwe verbindingen.
Om het oplossend vermogen van de oeververbinding
Welplaattracé verder te vergroten zijn ook 2 pakketten
beschouwd, waarbij maatregelen uit de parallelle studie
zijn gecombineerd. Zo zijn uiteindelijk 4 pakketten
beschouwd, te weten:
• B1, de oeververbinding over het A4-zuid tracé;
• B2, de oeververbinding over het Welplaattracé;
• B3, het Welplaattracé aangevuld met maatregelen
uit de parallelle studie rondom de N57 corridor;
• B4, het Welplaattracé aangevuld met maatregelen
uit de parallelle studie rondom de Hartelcorridor.
Alle pakketten B1 t/m B4 zijn doorgerekend met het
dynamische verkeersmodel voor het zichtjaar 2030H
(economisch Hoog scenario). Ook de autonome
ontwikkeling is doorgerekend voor 2030H. Op deze
wijze is er een goed inzicht verkregen in de effecten van
de verschillende pakketten, zoals bijvoorbeeld lagere
reistijden en minder voertuigverliesuren. De effecten
geven een goed beeld van de onderlinge verschillen
tussen de pakketten en geven inzicht in de verbetering
ten opzichte van de autonome ontwikkeling (“niets
doen”).
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De uitkomsten van berekeningen van ieder pakket met
het verkeersmodel vormen tenslotte de basis voor het
maken van berekeningen van de milieueffecten: met
modelberekeningen zijn de effecten bepaald voor
geluid en voor lucht.
Om alle pakketten goed te kunnen beoordelen en
rangschikken is een beoordelingskader opgezet. Het
beoordelingskader voor deze studie is gebaseerd op
een door TNO ontwikkeld kader binnen het MoVeprogramma en is een verdere aanscherping van het
kader uit de Gebiedsuitwerking. Het kader bevat 11
indicatoren verdeeld over de 5 thema’s economie,
bereikbaarheid, mensen, leefmilieu en verstedelijking.
Op basis van de resultaten van alle
modelberekeningen (zowel verkeer als milieu)
zijn de pakketten beoordeeld conform het kader.
Als onderdeel van de beoordeling is ook een
QuickScan MKBA opgesteld. Zo’n MKBA, ofwel een
maatschappelijke kosten-baten analyse, maakt een
inschatting van de positieve en negatieve effecten van
een pakket op de welvaart van Nederland. De effecten
worden hierbij gemonetariseerd, hetgeen leidt tot
kosten-baten factoren van ieder pakket.
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In dit onderzoek zijn een viertal maatregelpakketten
beschouwd, de pakketten B1 t/m B4, en beoordeeld
op effecten en kosten. De belangrijkste conclusies
die hieruit volgen zijn:
• De aanleg van een nieuwe verbinding tussen
Spijkenisse en knooppunt Benelux via het
A4-zuid tracé (pakket B1) zorgt voor een
verschuiving van een deel van het verkeer van
de Hartelcorridor naar het nieuwe tracé. Dit
levert in de Hartelcorridor in beide spitsen een
reistijdwinst van ongeveer 5 minuten op. Het
nieuwe tracé ligt dusdanig ver verwijderd van de
N57, dat er geen significant effect optreedt op
de N57-corridor;
• De realisatie van het Welplaattracé (pakket B2)
zorgt in de ochtendspits voor een verschuiving
van verkeer van de Hartelbrug naar het nieuwe
tracé en leidt daardoor tot een substantieel
betere doorstroming in de Hartelcorridor. In
de avondspits is de reistijdwinst beperkter,
als gevolg van diverse resterende knelpunten
stroomafwaarts op de N218 (zowel tussen de
Hartelbrug en Spijkenisse als tussen Geervliet en
de N494);

•

•

Door verschuiving van verkeer van de N57 naar
het Welplaattracé (bij pakket B2 en B4) is er in de
ochtendspits ook een beperkte verbetering zichtbaar
op de N57. Op de avondspits ontstaat geen
significante verbetering op de N57;
De combinatie van het Welplaattracé en de
maatregelen op de N57 (pakket B3) leidt per
saldo tot de grootste reistijdwinst. Ook in de
maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA-light)
komt dit pakket als meest gunstig naar voren.
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Inleiding

“Ik rijd regelmatig met mijn vrachtwagen
richting Zeeland. De N57 bij Hellevoetsluis is
zeker in de avondspits geen pretje: de rotondes
zijn krap en, erger nog, er staan bijna elke
dag lange wachtrijen voor de rotondes. Die

Probleemschets
Voorne-Putten is met bijna 160.000 inwoners een
belangrijk woon-, werk- en verblijfsgebied in de regio
Rotterdam. Het is een eiland, omringd door water en
daardoor voor de externe ontsluiting afhankelijk van
oeververbindingen.
Het aantal arbeidsplaatsen op Voorne-Putten is relatief
laag. Circa 30% van de beroepsbevolking van VoornePutten, werkt in de Rotterdamse haven, waardoor het
als belangrijke ‘leverancier’ van arbeid voor de haven
fungeert. Dit leidt tot grote dagelijkse pendelstromen per
auto en openbaar vervoer, ‘s ochtends vanuit VoornePutten naar de regio Rotterdam en de haven in het
bijzonder, en ’s avonds in omgekeerde richting.

rotondes kunnen het verkeer gewoon niet
aan! Dat kost veel tijd en frustratie. Het is
hoogste tijd dat niet alleen in het Rotterdamse
havengebied maar ook op Voorne-Putten
geïnvesteerd wordt in de weginfrastructuur!”
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In diverse studies en onderzoeken is geconstateerd dat
de ontsluiting van Voorne-Putten in de toekomst verder
onder druk komt te staan (ook in geval van lage groei
van het verkeer) en dat er sprake zal zijn van structurele
congestie rond de aansluitingen van het hoofd- en
onderliggende wegennet, vooral ook na openstelling
van de Blankenburgverbinding. Dit beïnvloedt de
bereikbaarheid van Voorne-Putten en van de Rotterdamse
haven nadelig.

Aanleiding van de studie
Naar aanleiding afspraken tussen Rijk en regio, is van
april 2018 tot en met augustus 2019 een studie naar
de problematiek van de bereikbaarheid van het gebied
uitgevoerd: de Gebiedsuitwerking Bereikbaarheid
Voorne-Putten en Haven Rotterdam. In het BO MIRT van
november 2019 is met de resultaten hiervan voldaan
aan de tijdens het BO MIRT december 2017 gemaakte
afspraak. De nut en noodzaak voor het verbeteren van
de bereikbaarheid van Voorne-Putten en de haven van
Rotterdam zijn aangetoond.
De bevindingen in de Gebiedsuitwerking zijn de
aanleiding voor Rijk en regio om een verdiepend
onderzoek op te starten naar de verbetering van de
bereikbaarheidsmaatregelen van Voorne-Putten en de
haven van Rotterdam.
Doelstelling van de studie
Het onderzoek is een verdiepende bereikbaarheidsstudie
met als doel de kosten, baten en effecten van mogelijke
maatregelen of maatregelpakketten in beeld te brengen
en te komen tot een gedragen pakket aan maatregelen.
Gezien het nationale belang van de bereikbaarheid van
de regio en de haven is een doorstroming op de A15
randvoorwaardelijk. Daarnaast dienen de resultaten van
de studie te ressorteren onder het Programma MoVe. Dit
houdt in dat niet alleen op lokaal niveau naar de studie
en effecten wordt gekeken, maar er zal ook gekeken
worden naar de impact van maatregel(pakketten) in een
bredere context.
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Opzet van de studie
Deze studie bestaat uit twee delen. Deel A bestaat uit de
analyse naar effecten, kosten en baten voor maatregelen
ten behoeve van verbetering van de bereikbaarheid. Deel
B bestaat uit de analyse naar effecten, kosten en baten
voor een extra oeververbinding.
Voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van
onderzoek deel B. Deze staat onder gezamenlijke
opdrachtgeverschap van de regionale partijen (vier
gemeenten Voorne-Putten, MRDH, Provincie ZuidHolland en Havenbedrijf Rotterdam).
Een ambtelijke projectgroep met vertegenwoordigers
van alle betrokken partijen heeft de studie begeleid. Zij
zijn middels diverse overleggen nauw betrokken geweest
om te komen tot maatregelpakketten, zoals in de deze
rapportage gepresenteerd. De vertegenwoordigers in de
ambtelijke projectgroep waren de volgende personen:
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Tabel 1-1 Ambtelijke projectgroep

Organisatie

Naam

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Arjan Veurink, Lennert Onvlee

Gemeente Nissewaard

Michel de Knegt

Gemeente Hellevoetsluis

Dirk de Baan, Rob Bouwman

Havenbedrijf Rotterdam

Joop Verdoorn

Rijkswaterstaat

Maarten-Jan Eisma, René van Alphen

Ministerie I&W

Johan Leferink

Provincie Zuid-Holland

Jordy Looij

Bureau Buiten

Sander Kooijman, Rutger van Raalten, Bianca van Baar

Royal HaskoningDHV

Jaap Koster, Lieke Hüsslage, Martijn Meinen, Johann Schouten, Joost Toxopeus
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Even voorstellen, wie zijn we
Herman, Karin, Denise en Omar
zijn de gezichten van de gebruikers
van het verkeersnetwerk in de regio
Voorne-Putten en de Rotterdamse
haven.
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Het aantal arbeidsplaatsen op Voorne-Putten is relatief

2

De voor de scheepvaart in elkaars verlengde liggende

In verband met relatief grote afstanden is de fiets voor grote

laag: één arbeidsplaats per 3,5 inwoners. Van het deel

bruggen, de Spijkenisserbrug en de Botlekbrug, worden

delen van Voorne-Putten geen aantrekkelijk alternatief.

van de beroepsbevolking van Voorne-Putten dat een

het vaakst geopend. De Calandbrug is per keer het langst

baan heeft buiten Voorne-Putten, werkt grofweg 30%

geopend. De Botlekbrug heeft als gevolg van optredende

In de komende jaren wordt de A24 Blankenburgverbinding

in de Rotterdamse haven en grofweg 30% in de rest van

storingen het laagste betrouwbaarheidspercentage.

gerealiseerd. De komst hiervan heeft als neveneffect dat de

dagelijkse pendelstroom ’s ochtends vanuit Voorne-Putten

Naast de knelpunten bij de oeverkruisingen is er op

knelpunten op de N57 groter zullen worden. Verder zullen er

naar de regio Rotterdam en ’s avonds in omgekeerde

Voorne-Putten zelf ook sprake van knelpunten, met name

tot 2030 ruim 6.000 extra woningen op Voorne-Putten worden

richting gaat.

op de N57 richting Hellevoetsluis en bij het kruispunt

gebouwd en beperkt nieuwe arbeidsvoorzieningen. Ook dit

Groene Kruisweg (N218) – N494 (nabij Heenvliet).

leidt, naast de autonome groei van het wegverkeer, tot extra
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Nut en noodzaak

de gemeente Rotterdam. Dit betekent een relatief grote

N57 nog zwaarder belast zal worden, waardoor bestaande

Vanuit Voorne-Putten richting de regio Rotterdam zijn

verkeersdruk op de oeverkruisingen.

voor het autoverkeer slechts vier oeververbindingen

Het openbaar vervoer op Voorne-Putten is vooral gericht

beschikbaar, namelijk de Spijkenisserbrug, de Hartelbrug,

op het voor- en natransport richting de metrolijn in

Uit voorgaande is duidelijk dat zonder nadere maatregelen

de Harmsenbrug of het Stenen Baakplein (zie Figuur

Spijkenisse door de R-net lijnen 403 en 404, zie ook Figuur

en investeringen de bereikbaarheid van Voorne-Putten in

2-1). Hierbij geldt dat de eerste drie genoemde

2-2. Er zijn beperkte OV-verbindingen vanuit Voorne-

relatie tot het havengebied van Rotterdam en de rest van

oeververbindingen tijdens een reguliere spits reeds zwaar

Putten richting de Rotterdamse haven. Sinds december

de stad Rotterdam verder onder druk komen te staan, met

belast zijn. Indien zich een incident (bijv. ongeval of

2018 is een nieuwe OV-lijn (buslijn) richting de Maasvlakte

verregaande gevolgen van dien. Zowel Voorne-Putten als het

brugopening) voordoet bij een van deze locaties, hebben de

gerealiseerd, die vanuit Brielle naar het Transferium rijdt.

havengebied Rotterdam is hier niet bij gebaat.

overige oeververbindingen onvoldoende restcapaciteit. Dit
betekent dat de robuustheid van het netwerk laag is.
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Figuur 2-1: Netwerk voor autoverkeer

Figuur 2-2: Lijnnetwerk openbaar vervoer Voorne-Putten en Rotterdamse Haven
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Beschouwde maatregelpakketten

Nieuwe oeververbindingen
Er zijn 2 tracés voor een mogelijke oeververbinding
beschouwd. De eerste betreft een nieuwe oeververbinding
ten westen van de bestaande Hartelweg, het Welplaattracé,
ongeveer in het verlengde van de Welplaatweg. Het tweede
tracé betreft een nieuwe oeververbinding op een deel van
het vrijgehouden A4-zuid tracé, tussen knooppunt Benelux
en de oostkant van Spijkenisse.
Ontwerpsessies
Om te komen tot schetsontwerpen voor de verschillende
maatregelen is een ontwerpproces doorlopen. Er hebben
drie digitale ontwerpsessies plaatsgevonden op 18 mei 2020,
27 mei 2020 en 1 juli 2020. Bij deze ontwerpsessies was de
ambtelijke projectgroep aanwezig.
Uitgangspunten
Voor het opstellen van de ontwerpen is gebruik gemaakt van
de volgende richtlijnen
•

Handboek wegontwerp 2013 – CROW publicatie 328
t/m 331 (Stroomwegen, Gebiedsontsluitingsweg,
Erftoegangswegen);

•

ROA 2019 (Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen) –
Rijkswaterstaat.

In de ontwerpschetsen (bijlage 3) zijn de gehanteerde
uitgangspunten per maatregel opgenomen.
g
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Figuur 3-1 Nieuwe oeververbindingen
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Maatregelpakketten
Samen met de ambtelijke projectgroep zijn vier
maatregelpakketten, B1 t/m B4, vastgesteld, waarbij elk pakket
een nieuwe oeververbinding bevat. Maatregelpakket B1 bevat
een nieuwe oeververbinding op een deel van het A4-zuid tracé.
Maatregelpakketten B2 t/m B4 bevatten allen het Welplaattracé,
waarbij pakketten B3 en B4 daarnaast aanvullende maatregelen
uit deelonderzoek A bevatten. Hieronder worden de vier
maatregelpakketten verder toegelicht.
Maatregelpakket B1
Dit pakket bevat een nieuwe oeververbinding op het A4zuid tracé. Het tracé is vormgegeven als een 80 km/uur
gebiedsontsluitingsweg, met halverwege een ongelijkvloerse
aansluiting op de Groene Kruisweg.
In het knooppunt Benelux is er alleen een verbinding tussen het
nieuwe tracé en de A4 van en naar de Beneluxtunnel, en de A15
van en naar het oosten. Het deel tussen knooppunt Benelux en de
ongelijkvloerse aansluiting op de Groene Kruisweg bestaat uit 2x2
rijstroken, het deel tussen de Groene Kruisweg en de Maaswijkweg
uit 2x1 rijstroken. Ter hoogte van de Oude Maas is een beweegbare
brug opgenomen1.
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1) Aanvullend is de haalbaarheid van een tunnelvariant voor het A4-zuid tracé
bekeken. Deze beschouwing is opgenomen als Bijlage 7 van deze rapportage.

Figuur 3-2 Maatregelpakket B1, A4-zuid tracé
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Maatregelpakket B2
Pakket B2 bevat het Welplaattracé, een nieuwe oeververbinding
met 2x2 rijstroken tussen de A15 ter hoogte van de Welplaatweg en
de Groene Kruisweg.

Figuur 3-3 Maatregelpakket B2, Welplaattracé
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Maatregelpakket B3
Pakket B3 bevat het Welplaattracé, aangevuld met alle maatregelen
uit pakket A1 op de N57-corridor. Dit betreft de verbreding van
de N57 tussen de N218 en de Nieuweweg naar 2x2 rijstroken,
het vergroten van de capaciteit van de Harmsenknoop en het
vervangen van de drie rotondes in de N57 door ongelijkvloerse
aansluitingen. Maatregel #22, met een extra aantakking op het
kruispunt N57 – Nieuweweg, is als meekoppelkans toegevoegd aan
dit pakket.

Nr.

Individuele maatregel

II

Welplaat trace

13

Rotondes N57 Hellevoetsluis (3x) vervangen door
ongelijkvloerse aansluitingen

14

Verbreding N57 tussen N218 en Haringvlietdam
tot aan de Nieuweweg

22

Realiseren 4e poot N57-Nieuweweg

23

Aanpassen Harmsenknoop door verbreding van de
rijstrook richting de Thomassentunnel

Figuur 3-4 Maatregelpakket B3, Welplaattracé met maatregelen op N57
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Maatregelpakket B4
Pakket B4 bevat het Welplaattracé, aangevuld met maatregelen
stroomafwaarts op de Groene Kruisweg. De aanvullende
maatregelen betreffen het verbreden van de N218 tussen Geervliet
en het kruispunt N494, inclusief capaciteitsuitbreiding van het
kruispunt N218 – N494.

Nr.

Individuele maatregel

II

Welplaat trace

10

Capaciteit kruispunt N218 - N494 verhogen

20

Verbreding van de N218 tussen de Kanaalweg/N494 en
Geervliet naar 2x2 rijstroken

Figuur 3-5 Maatregelpakket B4, Welplaattracé, met maatregelen N218
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Investeringskosten

Input en uitgangspunten:

Op basis van hoeveelheden (zoals bv. strekkende

•

•

Gezien de fase van het project en het uitwerkingsniveau

De kosten betreffen een globale kostenraming volgens

van de maatregelen is rekening gehouden met een

meter geleiderail, m2 asfalt en m3 grond),

de SSK-methodiek (Standaard Systematiek voor

ontwerponzekerheid (nader te detailleren) van 40% van

afgeleid van de gemaakte schetsontwerpen, zijn

Kostenramingen volgens publicatie 137 van de CROW).

de investeringskosten. Hoe gedetailleerder het ontwerp in

de investeringskosten bepaald. In deze paragraaf

Hierin wordt gebruik gemaakt van kengetallen.

latere fasen is uitgewerkt, des te lager de onzekerheid en

beschrijven we eerst de uitgangspunten van de

•

Deze kosten zijn afgerond en exclusief sloopwerkzaamheden

hoe betrouwbaarder de risico’s kunnen worden ingeschat.

kostenraming. Op basis van de uitgangspunten

van woningen en/of gebouwen, geluidsreducerende

zijn de investeringskosten per maatregel bepaald.

maatregelen (bijvoorbeeld het toepassen van stil

Vervolgens zijn de investeringskosten per

asfalt), het verleggen van grote transportleidingen,

Onderstaande tabel toont hoe tot een totaalsom is gekomen per

maatregelpakket bepaald door de combinaties van

saneringswerkzaamheden van verontreinigde grond of water

maatregelpakket, uitgaande van de individuele maatregelen.

maatregelen bij elkaar op te tellen.

en beheer en onderhoud nadat de maatregelen opgeleverd
zijn.

•

De investeringskosten zijn excl. BTW.

Aanvullend op bovengenoemde exercitie is de mogelijkheid
bekeken de oostelijke boogbrug van de Brienenoordbruggen te
hergebruiken voor een nieuwe oeververbindingen in dit kader.
Een beknopte beschouwing op deze optie is opgenomen als
Bijlage 8 van deze rapportage.

Tabel 3-2 Investeringskosten per maatregelpakket

nr
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B1

I

A4 zuid trace

B2

B3

B4

€ 285.887.000

€ 285.887.000

€ 285.887.000

€ 325.010.000

II

Welplaat trace

10

Capaciteit kruispunt N218 - N494 verhogen

13

Rotondes N57 Hellevoetsluis (3x) vervangen door ongelijkvloerse aansluitingen

€ 39.292.000

14

Verbreding N57 tussen N218 en Haringvlietdam tot aan Nieuweweg

€ 28.126.000

20

Verbreding van de N218 tussen de Kanaalweg/N494 en Geervliet naar 2x2 rijstroken

22

Realiseren 4e poot N57-Nieuweweg

€ 8.025.000

€ 17.019.000
€ 22.654.000
==========

===========

===========

===========

€ 325.010.000

€ 285.887.000

€ 383.679.000

€ 310.931.000

Beoordelingskader effectbepaling

4

Gehanteerde methodiek

Naast dit ‘klassieke’ beoordelingskader zijn de effecten ook

Het beoordelingskader voor deze studie is gebaseerd

Ten behoeve van een solide en onderbouwde beoordeling

in beeld gebracht aan de hand van persona’s. Persona’s zijn

op een door TNO ontwikkeld kader binnen het MoVe-

op voornoemde criteria, is een aantal instrumenten en

niet bestaande figuren, archetypes. Intentie is met het gebruik

programma en het beoordelingskader van de studie

methodieken gehanteerd in de studie. De verkeerskundige

van persona’s de effecten te verlevendigen en het bewustzijn

Gebiedsuitwerking Bereikbaarheid Voorne-Putten en

effecten van de infrastructurele maatregelen en

van de impact bij omgeving en bestuurders te verhogen. Een

Haven Rotterdam. Tabel 2 toont het beoordelingskader

maatregelpakketten zijn gebaseerd op berekeningen met

persona beschrijft de effecten van een maatregelpakket voor

dat is gehanteerd voor deze studie. Er wordt

het dynamische Havenverkeersmodel2 van het Havenbedrijf

een voorbeeldgebruiker en gaat dieper in op de menselijke

onderscheid gemaakt in:

Rotterdam. Bij dit verkeersmodel is gebruik gemaakt van de

aspecten en de redenen achter het handelen. Denk daarbij aan

•

de hypothese (algemeen doel van het project);

matrices van V-MRDH (het verkeersmodel van de MRDH).

gevoelens, behoeften, vragen en angsten.

•

de hoofdindicator (de beoordeling van het effect

Dit model biedt goed inzicht in de fileterugslag door

van de maatregelpakketten);

knelpunten, geeft realistischere reistijden en maakt het effect

(de toets aan) het doelbereik.

van brugopeningen inzichtelijk. Vanuit dit model zijn een

Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam

Beoordeling per maatregelpakket

•

aantal van bovengenoemde hoofdindicatoren berekend en
In Bijlage 2 is het beoordelingskader opgenomen

beoordeeld.

met daarbij een toelichting hoe de methodiek
en beoordelingsschaal worden toegepast bij de

Verkeerstechnische (schets)ontwerpen zijn vervaardigd voor

effectbeoordeling.

de infrastructurele maatregelen, op basis waarvan gedegen
kostenramingen zijn gemaakt.
Het effect van lucht- en geluidemissies is bepaald door
toepassing van globale rekenmodellen, kijkend naar waar
verbeteringen optreden en waar de situatie verslechtert.

2) Toegepast in het dynamische Havenverkeersmodel 4.0, scenario 2030 GU van het Havenbedrijf Rotterdam. De basis voor dit
dynamische model is het statische MRDH-model 1.0.
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Tabel 4-1: Beoordelingskader

Doel
Economie

1

2

Hypothese

Hoofdindicator

Doelbereik

Het project maakt het mogelijk dat een groter deel van de

Percentage van de beroepsbevolking dat binnen een

Een substantiële verbetering ten opzichte

beroepsbevolking van Voorne-Putten economische toplocaties

bepaalde reistijd de economische toplocatie kan bereiken

van de referentiesituatie

kan bereiken

(ongeacht modaliteit)

Door het project wordt de bereikbaarheid van de Haven

De reistijd op een drietal trajecten

Rotterdam en Voorne-Putten naar de Ruit en vice versa verbeterd.
Bereikbaarheid

3

Het project draagt bij aan een verbeterde verkeersafwikkeling in

van de referentiesituatie
Voertuigverliesuren

en rondom Voorne-Putten en de Haven Rotterdam
4

Een substantiële verbetering ten opzichte
Een substantiële verbetering ten opzichte
van de referentiesituatie

Het project draagt bij aan een verbeterde bereikbaarheid

Aantal banen, voorzieningen en onderwijsplaatsen dat

Een substantiële verbetering ten opzichte

voor personenverkeer tussen woonlocaties, werklocaties,

binnen een bepaalde reistijd kan worden bereikt.

van de referentiesituatie

Gereden snelheid

Een substantiële verbetering ten opzichte

onderwijsinstellingen en voorzieningen
5

Het project draagt bij aan een afname van het aantal knelpunten
in en rondom Voorne-Putten en de Haven Rotterdam

6

Het project zorgt voor een betere verkeersveiligheid in en rondom

van de referentiesituatie
Kans op ongevallen

Voorne-Putten en de Haven Rotterdam
7

Het project draagt bij aan het verkleinen van de kans op

van de referentiesituatie
Mate van fileterugslag

fileterugslag tot op de A15
8

Het project leidt tot een robuuster netwerk

Een substantiële verbetering ten opzichte
Een substantiële verbetering ten opzichte
van de referentiesituatie

Capaciteit netwerk

Relevante capaciteit wordt aan het
wegsysteem toegevoegd en aan alternatief
systeem.

Mensen

9

Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van banen/

Aantal banen/onderwijsinstellingen binnen een

Een substantiële verbetering ten opzichte

onderwijsinstellingen

bepaalde reistijd, voor locaties met een groot risico op

van de referentiesituatie

vervoersarmoede
10 Het project heeft een positief effect op de vervoersarmoede
(vervoersverrijking)
Leefmilieu

Bijdrage van het project aan het wegnemen van barrières

Een substantiële verbetering ten opzichte

om alternatieven voor de auto te gebruiken

van de referentiesituatie

11 Het project leidt tot een afname van verkeersemissies CO2, fijnstof, Emissies en geluidniveaus
geluidbelasting

van de referentiesituatie

12 Het project draagt bij aan de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving Kwaliteit van de openbare ruimte, groen en
Verstedelijking

13 Door het project wordt een positieve bijdrage geleverd aan
de gewenste modal shift (meer fietsen, lopen en OV, minder
autoverkeer)
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Een substantiële verbetering ten opzichte
Een substantiële verbetering ten opzichte

landschappelijke inpassing

van de referentiesituatie

Verhouding autoverplaatsingen vs. fietsen/lopen/OV

Een substantiële verbetering ten opzichte
van de referentiesituatie
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De beoordelingen
De vier maatregelpakketten zijn beschouwd en de effecten (de baten) en de kosten ervan in
beeld gebracht. De effecten op hoofdlijnen voor ieder pakket zijn de volgende.
Maatregelpakket B1

Ochtendspits: Doordat een deel van het verkeer vanuit Spijkenisse de nieuwe route via het
A4-zuid tracé kiest, wordt de Hartelbrug enigszins ontlast, met als gevolg een reistijdwinst
van ongeveer 5 minuten in de Hartelcorridor richting A15. Doordat het nieuwe tracé te ver
verwijderd ligt van de N57, is er geen significant effect te zien op de N57. In het nieuwe tracé
is een beweegbare brug over de Oude Maas opgenomen. Omdat deze in het verlengde ligt
van de Botlekbrug en de Spijkenisserbrug, is op deze nieuwe brug sprake van een vergelijkbaar
openingsregime. Tijdens een brugopening kunnen daardoor ook voor de nieuwe brug lange
wachtrijen ontstaan.

Avondspits: Net als in de ochtendspits wordt ook in de avondspits de bestaande Hartelbrug
enigszins ontlast door een verschuiving van verkeer naar het nieuwe tracé. De reistijdwinst op
de Hartelcorridor vanaf de A15 bedraagt wederom ongeveer 5 minuten. Tevens verbetert de
verkeersafwikkeling op de route via de Spijkenisserbrug. Wel blijft er sprake van knelpunten
bij diverse kruispunten op de Groene Kruisweg. Doordat het nieuwe tracé te ver verwijderd
ligt van de N57, is er geen significant effect te zien op de N57. Net als in de ochtendspits
kunnen er in de avondspits lange wachtrijen ontstaan voor een geopende brug in het nieuwe

Figuur 4-1 Maatregelpakket B1, A4-zuid tracé

tracé. Vooral in de avondspits bestaat het risico dat een dergelijke wachtrij terugslaat tot aan
knooppunt Benelux.

Milieu: De effecten voor luchtemissies zijn beperkt. Overschrijdingen van grenswaarden voor
luchtemissies worden niet voorzien en de verandering van concentraties bij woningen is over

Ik hoop dat de drukte en filevorming op de A15 afneemt, maar
met deze maatregelen zal ik er weinig van merken, ben ik

het algemeen zeer gering. Substantiële wijzigingen in geluidniveaus treden in de stedelijke

bang, alhoewel het verkeer zich wel wat meer zal verspreiden

omgeving van het A4-zuid tracé op (Spijkenisse, Hoogvliet, Poortugal), waar zowel toe- als

over verschillende routes met dit nieuwe tracé erbij. Ik hoop

afnames optreden. Het aantal gehinderden neemt netto iets af.

dat ik dat ga werken als er wat gebeurt en het verkeer niet zo
snel vast komt te staan.”
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Maatregelpakket B2

Ochtendspits: Het nieuwe Welplaattracé zorgt voor een verschuiving van een deel van
het verkeer van de Hartelbrug naar het nieuwe tracé. De bestaande Hartelbrug wordt
daardoor aanzienlijk ontlast, met als gevolg een substantiële reistijdverbetering in de gehele
Hartelcorridor. Ook treedt een verschuiving van verkeer op vanaf de N57 naar het nieuwe
tracé. De bestaande file op de N57 voor de Harmsenknoop wordt hierdoor weliswaar korter,
maar blijft nog wel bestaan.
Door de verkeersaantrekkende werking van het Welplaattracé wordt ook de Groene Kruisweg
drukker. Met name het enkelstrooks gedeelte van de N218 tussen de N494 en Geervliet en het
kruispunt N218-N494 worden zwaarder belast, maar de extra vertraging blijft beperkt.

Avondspits: Ook in de avondspits wordt de bestaande Hartelbrug ontlast door verschuiving
van verkeer naar het nieuwe Welplaattracé. Het risico op fileterugslag tot op de A15 wordt
kleiner, wat ook de doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 ten goede komt. De winst
is echter aanzienlijk kleiner dan in de ochtendspits doordat de aansluitende Groene Kruisweg
zwaarder wordt belast, zonder dat in dit pakket hiervoor aanvullende maatregelen zijn
opgenomen. Met name op de Groene Kruisweg tussen de Hartelweg en Spijkenisse en op de
Groene Kruisweg tussen Geervliet en de N494 is er sprake van knelpunten bij kruispunten.
Figuur 4-2 Maatregelpakket B2, Welplaattracé

Mede hierdoor is de verschuiving van verkeer vanaf de N57 naar het nieuwe Welplaattracé
kleiner dan in de ochtendspits, waardoor er op de N57 geen verbetering in de
verkeersafwikkeling optreedt.

“Als ik vanuit Hellevoetsluis richting Rotterdam rijd, was het
kiezen uit twee kwaden: of ik moet omrijden via de Brielse
Brug, of ik moet via Spijkernisse, waar het vaak druk is bij de
Hartelbrug. Met dit tracé erbij bespaar ik zeker in de ochtend zo
maar een kleine 10 minuten via de Hartelbrug route en kom ik
makkelijker op tijd bij mijn cliënten.”
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Milieu: De effecten voor luchtemissies en geluidniveaus zijn beperkt. Overschrijdingen van
grenswaarden voor luchtemissies worden niet voorzien en de verandering van concentraties bij
woningen is over het algemeen zeer gering. Wijzigingen in geluidniveaus blijven hoofdzakelijk
beperkt tot maximaal 1 dB, waarbij zowel toe- als afnames optreden.
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Maatregelpakket B3

Ochtendspits: Net als in pakket B2 is er ook in dit pakket een substantiële reistijdverbetering in
de gehele Hartelcorridor, met een vergelijkbare reistijdwinst als in pakket B2. Daarnaast worden
in dit pakket ook maatregelen getroffen op de N57. De capaciteit van de Harmsenknoop wordt
daarbij iets groter, waardoor in de ochtendspits de verkeersafwikkeling op de Harmsenknoop
vanaf de N57 naar de A15 enigszins verbetert.
De in de autonome situatie aanwezige file op de N57 wordt substantieel korter, maar er blijft
nog wel een file staan. Echter, het verkeer vanaf de N218 kan moeilijker de N57 opkomen: in
de huidige situatie gaat de toerit vanaf de N218 over in de rechterrijstrook van de N57, na
verbreding moet verkeer invoegen op de N218.

Avondspits: In tegenstelling tot bij pakket B2 is er in dit pakket wel sprake van een substantiële
verbetering in de Hartelcorridor. Dit wordt veroorzaakt doordat ten eerste het Welplaattracé
zorgt voor een verlichting op de bestaande Hartelbrug. Ten tweede treedt een verschuiving
van verkeer op van de Hartelcorridor naar de N57. Resultaat is een reistijdwinst in zowel de
Hartelcorridor als in de N57-corridor. Er is geen sprake meer van eventuele fileterugslag vanaf
de N57 en vanaf de Hartelweg op de A15, wat ook de doorstroming en verkeersveiligheid op
de A15 ten goede komt. Wel zijn er nog resterende knelpunten op de Groene Kruisweg tussen
de Hartelweg en Spijkenisse.

Milieu: De effecten voor luchtemissies en geluidniveaus zijn beperkt. Overschrijdingen van
grenswaarden voor luchtemissies worden niet voorzien en de verandering van concentraties bij

Figuur 4-3 Maatregelpakket B3, Welplaattracé met maatregelen op N57

woningen is over het algemeen zeer gering. Wijzigingen in geluidniveaus blijven hoofdzakelijk
beperkt tot maximaal 1 dB, waarbij zowel toe- als afnames optreden.

“Dit maakt mijn leven als vrachtwagenchauffeur een stuk
aangenamer; de frequente vertragingen op de N57 vanaf mijn
woonhuis zijn nagenoeg verdwenen en ook verder op de A15 is
de verkeersafwikkeling stukken beter. En bij een ongeval kan
ik ook meerdere kanten uit nu!”
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Maatregelpakket B4

Ochtendspits: De verkeerseffecten zijn grotendeels vergelijkbaar met pakket B2. De
aanvullende maatregelen op de Groene Kruisweg zorgen ten opzichte van pakket B2 voor nog
enkele minuten extra reistijdwinst.

Avondspits: Ook voor de avondspits geldt dat het effect op hoofdlijnen vergelijkbaar is met
pakket B2. Ook nu is de extra reistijdwinst ten opzichte van pakket B2 hooguit enkele minuten.

Milieu: De effecten voor luchtemissies en geluidniveaus zijn beperkt. Overschrijdingen van
grenswaarden voor luchtemissies worden niet voorzien en de verandering van concentraties bij
woningen is over het algemeen zeer gering. Wijzigingen in geluidniveaus blijven hoofdzakelijk
beperkt tot maximaal 1 dB, waarbij zowel toe- als afnames optreden.

“Alle beetjes helpen, zullen we maar zeggen. De files
en vertragingen zijn niet van de lucht, maar door deze
maatregelen neemt mijn woon-werk reistijd tussen Spijkenisse
en Rotterdam toch wat af, als ik met de auto ga.”
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Figuur 4-4 Maatregelpakket B4, Welplaattracé, met maatregelen N218
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Tabel 4-2 Score per maatregelpakket

Conform het vastgestelde beoordelingskader is ieder
van de maatregelenpakketten beoordeeld op de 13
beoordelingscriteria, gericht op de doelaspecten economie,

Beoordelingscriterium
1

In Tabel 4-2 zijn de resulterende scores per criterium en
pakket weergegeven. De toelichting en (kwantitatieve)

B3

B4
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+
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+
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+
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+
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+
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+

0

0

0

0

-

+

+

0

-

-

--

--

0

-
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-

kan bereiken
2

Door het project wordt de bereikbaarheid van de haven
(Maasvlakte en Botlekgebied) naar de Ruit en vice versa wordt

onderbouwing van deze scores is opgenomen in Bijlage 6
van deze rapportage.

B2

Het project maakt het mogelijk dat een groter deel van de
beroepsbevolking van Voorne-Putten economische toplocaties

bereikbaarheid, mensen, leefmilieu en verstedelijking.

B1

verbeterd.
3

Het project draagt bij aan een verbeterde verkeersafwikkeling in
en rondom Voorne-Putten en de Haven Rotterdam

4

Het project draagt bij aan een verbeterde bereikbaarheid
voor personenverkeer tussen woonlocaties, werklocaties,
onderwijsinstellingen en voorzieningen

5

Het project draagt bij aan een afname van het aantal knelpunten
in en rondom Voorne-Putten en de Haven Rotterdam

6

Het project zorgt voor een betere verkeersveiligheid in en rondom
Voorne-Putten en de Haven Rotterdam

7

Het project zorgt draagt niet bij aan het vergroten van de
fileterugslag tot op de A15

8

Het project leidt tot een robuuster netwerk

9

Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van banen/
onderwijsinstellingen

10 Het project heeft een positief effect op de vervoersarmoede
(vervoersverrijking)
11 Het project leidt tot een afname van verkeersemissies CO2, fijnstof,
geluidbelasting
12 Het project draagt bij aan de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving
13 Door het project wordt een positieve bijdrage geleverd aan
de gewenste modal shift (meer fietsen, lopen en OV, minder
autoverkeer)
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Kosten versus baten

Om kosten en baten op verschillende momenten in de tijd

De aannamen en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan

Als onderdeel van de beoordeling van de

vergelijkbaar te maken hanteert de MKBA een contante waarde

de modelberekeningen in de MKBA en in de verkeersanalyse

verschillende pakketten is een MKBA-light opgesteld.

berekening. Alle toekomstige bedragen zijn met een reële

zijn afhankelijk van de aangenomen verwachting voor de

Een MKBA, ofwel maatschappelijke kosten-baten

discontovoet van 4,5% teruggerekend naar de contante waarde

economische ontwikkelingen in Nederland. Hiervoor bestaan

analyse, probeert de positieve en negatieve effecten

in het jaar 2020. Alle kosten en baten zijn inclusief BTW en in

twee WLO-scenario’s4 : hoog en laag. De MKBA is voor beide

van een project (of beleidsoptie) op de welvaart

prijspeil 2020. Externe effecten zijn niet in de QuickScan analyse

scenario’s uitgevoerd.

van Nederland in te schatten. Hierbij gaat het niet

meegenomen. Externe effecten zijn effecten die niet neerslaan

alleen om financiële kosten en baten, maar ook

in markten, maar wel ingrijpen op de welvaart van burgers.

De onderstaande tabellen vatten de resultaten samen voor

om maatschappelijke effecten. Een MKBA-light,

Voorbeelden van externe effecten van infrastructuurprojecten

de verschillende projectalternatieven (maatregelenpakketten).

ook wel QuickScan MKBA genoemd, geeft inzicht

zijn ‘geluidsoverlast’ en ‘luchtvervuiling’.

Alle effecten zijn in weergegeven in bedragen in miljoen euro

in alleen de belangrijkste effecten en is slechts

inclusief BTW. Kosten zijn weergeven als negatieve bedragen

deels gekwantificeerd. De MKBA-light is opgesteld

Voor de inschatting van de directe kosten is gebruik gemaakt

tussen haakjes. Ook de netto contante waarde is tussen haakjes

conform de uitgangspunten van de OEI-leidraad3

van de investeringsramingen van de verschillende pakketten.

weergegeven als deze negatief is.

en maakt gebruik van aannamen en kengetallen

De additionele kosten voor beheer en onderhoud (B&O)

zoals gepubliceerd door Steunpunt Economische

zijn ingeschat op basis van kengetallen. Voor de inschatting

In beide scenario’s geeft het maatregelenpakket B3 de hoogste

Expertise (SEE) van het Ministerie van Infrastructuur en

van de reistijdbaten is gebruik gemaakt van de resultaten

netto contante waarde. Dit is voornamelijk ingegeven door

Waterstaat.

van de verkeersanalyse. Zowel de betrouwbaarheidsbaten

de grootste reistijdwinsten en daarmee reistijdbaten die met

als de regionaal economische effecten zijn afgeleid van de

dit pakket te behalen zijn. Vanuit een maatschappelijk kosten-

reistijdbaten gebruik makend van kengetallen.

baten perspectief biedt dit pakket de meeste waarde. De

De directe en indirecte effecten in de MKBA-light
zijn gekwantificeerd en gemonetariseerd voor

verschillen in resultaten tussen een hoog en laag economisch

een periode van 100 jaar. Directe effecten zijn een

Betrouwbaarheidsbaten treden op als weggebruikers minder

scenario zijn substantieel. In een laag economisch scenario zijn

rechtstreeks gevolg van het project en treden op in

onverwacht reistijdverlies hebben en minder tijdsmarge hoeven

voor alle maatregelpakketten de baten lager dan de kosten.

de markten waarop een project of beleidsmaatregel

in te bouwen om het risico van te laat komen te verkleinen. De

ingrijpt. Indirecte effecten zijn daar een afgeleide van

post ‘regionaal economische effecten’ is een verzameling van

De QuickScan analyse geeft met de relatieve resultaten een

en treden op in andere markten. Effecten van een

additionele indirecte effecten van het infrastructuurproject.

goed inzicht in hoe de verschillende pakketten zich onderling

infrastructuurproject op de transportmarkt kunnen

Hiervan is sprake als effecten op de transportmarkt worden

verhouden. Een beschouwing van het absolute resultaat

bijvoorbeeld worden doorgegeven op de grondmarkt,

doorgegeven aan andere markten, bijvoorbeeld de grondmarkt,

van één maatregelpakket dient rekening te houden met

de arbeidsmarkt en de woningmarkt.

de woningmarkt of de arbeidsmarkt.

het gegeven dat de QuickScan niet alle effecten van een
maatregelpakket meeneemt. Zo zijn de ‘externe effecten’
niet meegenomen. Voorbeelden hiervan zijn effecten op
geluidsoverlast, emissies, veiligheid en natuur.
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3) Leidraad voor het opstellen van een Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
4) Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’, kortweg WLO’ zijn twee scenario’s, opgesteld door het PBL (Planbureau voor de
Leefomgeving) en het CPB (Centraal Planbureau)
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Tabel 4-3 Resultaten MKBA Hoog Scenario (bedragen in miljoen euro, contante waarde, incl. BTW)

Scenario - hoog

B1

B2

B3

B4

Investeringen

(337)

(331)

(445)

(360)

B&O kosten

(158)

(139)

(187)

(151)

Reistijdbaten

764

715

1,079

687

Betrouwbaarheidsbaten

191

179

270

172

115

107

162

103

Totaal kosten

(535)

(470)

(631)

(512)

Totaal baten

1.069

1.001

1.510

962

Saldo

535

531

879

451

Ratio Baten/Kosten

2,0

2,1

2,4

1,9

Directe effecten

Indirecte effecten
Regionaal-economische effecten

Tabel 4-4 Resultaten MKBA Laag Scenario (bedragen in miljoen euro, contante waarde, incl. BTW)

Scenario - laag

B1

B2

B3

B4

Investeringen

(337)

(331)

(445)

(360)

B&O kosten

(158)

(139)

(187)

(151)

Reistijdbaten

310

290

438

279

Betrouwbaarheidsbaten

78

73

109

70

47

44

66

42

Totaal kosten

(535)

(470)

(631)

(512)

Totaal baten

434

406

613

391

(101)

(64)

(18)

(121)

0,8

0,9

1,0

0,8

Directe effecten

Indirecte effecten
Regionaal-economische effecten
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Saldo
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Meekoppelkansen
De maatregelpakketten bevatten hoofdzakelijk

Bevorderen gebruik fiets

infrastructurele maatregelen. Maar de bereikbaarheids-

Losse fietspaden geven op zichzelf geringe effecten op de

en leefbaarheidsproblematiek is in dit onderzoek breder

bereikbaarheidsopgave. Wanneer er geïnvesteerd wordt in het

beschouwd. In de analyse is ook aandacht gegeven

fietsnetwerk als geheel zijn er meer effecten te behalen. De effecten

aan de wisselwerking tussen de bereikbaarheidsopgave

zitten niet zozeer in de reductie van knelpunten in het wegennet,

voor het gemotoriseerd verkeer enerzijds en tussen de

maar het stimuleren van fietsgebruik draagt met name bij aan een

bereikbaarheidsopgave voor fietsers en het openbaar

gezonde leefstijl en minder milieubelasting.

vervoer anderzijds.
•

#2. Missing link fietsroute Hartelbrug - Groene Kruisweg: Het

Zoals in paragraaf 3.2 beschreven geven de maatregelen

realiseren van een directere fietsverbinding heeft een positief

op het gebied van openbaar vervoer, fiets en parkeerbeleid

effect op de fietsbereikbaarheid en het comfort van de fietser.

(maatregelen #1 t/m #7) invulling aan een duurzame(re)

Op dit moment is er namelijk een forse omrijbeweging. Door

mobiliteit, maar bieden deze slechts een beperkte verlichting

een directere route te realiseren wordt de bereikbaarheid van

van de verkeersproblematiek op de weg. Deze maatregelen
benoemen we daarom als ‘meekoppelkansen’, die

banen en andere maatschappelijke voorzieningen vergroot.
•

onafhankelijk toe te voegen zijn op het ‘voorkeurspakket’.

#3. Metropolitane fietsroute Hellevoetsluis – Zuidland
– Spijkenisse: Het opwaarderen van het trambaanpad
heeft geen effect op bereikbaarheid van banen en andere

Voor deze maatregelen heeft de effectbeoordeling op basis

maatschappelijke voorzieningen, omdat deze route al bestaat.

van expert judgement plaatsgevonden. Al deze maatregelen

Deze maatregel heeft een positief effect op het comfort

kunnen een positieve bijdragen leveren aan een gewenste

voor de fietsers. Doordat er meer ruimte komt, wordt het

modal shift, het bevorderen van meer fiets- en OV gebruik

aantrekkelijker en veiliger om deze fietsroute te gebruiken.

en het beperken van autoverkeer.

•

#4. Rechtstreeks fietspad tussen Hellevoetsluits en
Maasvlakte: Deze maatregel heeft een positief effect op de

De meekoppelkansen van genoemde maatregelen hebben

fietsbereikbaarheid en het comfort van de fietser. Op dit

bijvoorbeeld effect op:

moment ontbreekt een directe route en varieert de kwaliteit

•

Bereikbaarheid van banen en onderwijsinstellingen per

van het fietsnetwerk op het traject. Door een directe en veilige

OV en fiets;

route aan te bieden worden de bereikbaarheid van banen (zoals

•

Versterken van de ruimtelijke kwaliteit;

de Maasvlakte) en andere maatschappelijke voorzieningen

•

Aantrekken van toerisme.

(o.a. in de kernen Brielle, Rockanje, Hellevoetsluis) vergroot.
Daarnaast is er een kans om de ruimtelijke kwaliteit te

Onderstaand staat de effectbeoordeling per maatregel
benoemd.
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versterken bij een nieuwe fietsroute.
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Beperken van autoverkeer
•

#1. Tariefdifferentiatie parkeren: Door intensivering van het parkeerbeleid zal voor een deel van
de (huidige) automobilisten de bereikbaarheid van banen per auto afnemen. Een deel van de
automobilisten zal uitwijken naar een andere parkeerlocatie of kiezen voor een andere modaliteit.
Deze gewenst modal shift heeft een positief effect op de uitstoot van CO2 (duurzaamheid) door
afname van het aantal autokilometers.

Bevorderen OV-reizen
Een verbeterde OV-bereikbaarheid leidt tot een hoger OV-aandeel. De maatregelen om gebruik
van openbaar vervoer te vergroten zorgt ervoor dat mensen overstappen van de auto naar het
OV. In principe geldt dat meer gebruik van het openbaar vervoer een positief effect heeft op de
verkeersveiligheid.
•

#5. Extra vrijliggende busverbinding tussen Groene Kruisweg en metrohalte Spijkenisse Centrum:
Deze maatregel heeft een effect op de regionale bussen (o.a buslijnen 102, 104, 105,205,403
en 404). De ontvlechting en betere doorstroming zijn positief voor de verkeersveiligheid. In
congestiesituaties kan tijdswinst geboekt worden, maar het realiseren van een vrijliggende
busbaan is moeilijk inpasbaar. Zonder een geheel vrijliggende busbaan is het effect op de
bereikbaarheid van banen beperkt.

•

#6. OV tussen Voorne Putten en Haven Rotterdam verbeteren: Het verbeteren van de OVbereikbaarheid kan op verschillende manieren, zoals het uitbreiden van de R-net verbindingen,
het verhogen van de frequentie van dienstregelingen of het verbeteren van de last-mile. Het
comfort van last-mile telt zwaar mee in de reizigerservaringen van de reis met het OV. Deze
maatregelen hebben tot doel het verbeteren van de OV-bereikbaarheid en daarmee dus het
aantal banen dat met OV te bereiken is.

•

#7. Buslijn via Blankenburgtunnel: Deze maatregel vergroot de bereikbaarheid van banen per
OV door deze directere route, waardoor een snellere OV-verbinding ontstaat tussen Voorne
Putten en de regio Den Haag / Westland, maar ook tussen de Haven Rotterdam en Maassluis en
Vlaardingen.
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Conclusies
In dit onderzoek zijn een viertal maatregelpakketten
beschouwd en beoordeeld op effecten en kosten.
De belangrijkste conclusies die hieruit volgen zijn:
•

De aanleg van een nieuwe verbinding tussen Spijkenisse
en knooppunt Benelux via het A4-zuid tracé zorgt voor
een verschuiving van een deel van het verkeer van de
Hartelcorridor naar het nieuwe tracé. Dit levert in de
Hartelcorridor in beide spitsen een reistijdwinst van
ongeveer 5 minuten op. Het nieuwe tracé ligt dusdanig
ver verwijderd van de N57, dat er geen significant effect
optreedt op de N57-corridor.

•

De realisatie van het Welplaattracé zorgt in de
ochtendspits voor een verschuiving van verkeer
van de Hartelbrug naar het nieuwe tracé en leidt
daardoor tot een substantieel betere doorstroming in
de Hartelcorridor. In de avondspits is de reistijdwinst
beperkter, als gevolg van diverse resterende knelpunten
stroomafwaarts op de N218 (zowel tussen de
Hartelbrug en Spijkenisse als tussen Geervliet en de
N494).

•

Door verschuiving van verkeer van N57 naar
Welplaattracé is er in de ochtendspits ook een beperkte
verbetering zichtbaar op de N57. Op de avondspits
ontstaat geen significante verbetering op de N57.

•

De combinatie van Welplaattracé en maatregelen op
de N57 (pakket B3) leidt per saldo tot de grootste
reistijdwinst. Ook in de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA-light) komt dit pakket als meest
gunstig naar voren.
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