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Wat is het projectgebied? 
Het projectgebied is de Rijksweg A15 tussen Papendrecht (km 77,5) en Gorinchem (km 101,3), zoals te zien in 

figuur 1. Dit traject is circa 24 km lang. Tot het projectgebied behoren de aansluitingen Papendrecht (met de 

N3/N214), Sliedrecht West, Sliedrecht Oost, Hardinxveld-Giessendam en Arkel. Voor het knooppunt Gorinchem 

geldt dat uitsluitend de A15 onder het knooppunt tot het projectgebied behoort en de rest van het knooppunt tot 

het studiegebied. Het studiegebied is het gebied waarbinnen naar effecten van de alternatieven en varianten 

wordt gekeken.  

 

Probleemanalyse 
In het kader van deze MIRT-Verkenning is een verkeersstudie uitgevoerd. De resultaten van deze studie zijn 

visueel weergeven in figuur 2. Uit deze studie komt naar voren dat er in 2040 in de spitsen sprake is van: 

o zeer weinig restcapaciteit 

met een grote kans op 

verstoring van de 

doorstroming als gevolg 

o een grote kans op 

ongelukken bij veel in-en 

uitvoegers 

o colonnevorming van 

vrachtwagens op bijna 

het gehele traject en als 

gevolg hiervan een 

toename van de kans op 

onveilige situaties bij het 

wisselen van rijbanen 

door weggebruikers. 

 

Doel verkenning 
Het doel van de MIRT-Verkenning Papendrecht-Gorinchem is als volgt: “Het verbeteren van de doorstroming en 

de veiligheid in beide richtingen waardoor de betrouwbaarheid van de reistijd op het netwerk en de 

bereikbaarheid van het gebied per saldo verbetert”. 

 

De A15 vormt een belangrijke logistieke verbinding tussen de haven van Rotterdam, 

Arnhem, Nijmegen en Duitsland. Op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem zijn 

problemen met de doorstroming en de verwachting is dat de fileproblemen in de toekomst 

verder toenemen. Bovendien gebeuren er op dit deel van de rijksweg relatief veel 

ongevallen. Er is een MIRT-Verkenning gestart naar oplossingen voor de problemen op de 

A15 op het traject tussen Papendrecht en Gorinchem, met als uiteindelijke doel het 

verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van de A15. 

Figuur 1. Projectgebied 

Figuur 2. Probleemanalyse verkeer 
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Het MIRT-proces 
Een MIRT‐Verkenning komt via een aantal stappen tot een onderbouwde Voorkeursbeslissing en levert de 

benodigde informatie om te besluiten over de vervolgfase. Een MIRT-Verkenning werkt van grof naar fijn. Van een 

veelheid aan mogelijke oplossingen wordt via een beperkt aantal kansrijke alternatieven toegewerkt naar een 

voorkeursalternatief. De MIRT-Verkenning kent een viertal fasen (start, analyse, beoordeling en besluitvorming) 

waarin een stapsgewijze trechtering plaatsvindt. Deze fasen zijn in figuur 3 hieronder visueel weergegeven.  

 

Terugblik Analytische Fase 
De analysefase is inmiddels afgerond. In deze fase is breed 

verkend welke oplossingen denkbaar waren. Hier is een groslijst 

van gemaakt van circa 79 mogelijke oplossingen. Na een eerste 

zeef (zeef 0) bleven hiervan 32 over, die vervolgens zijn 

geclusterd in 6 maatregelpakketten (zoals hieronder weergeven). 

 

De 6 maatregelpakketten zijn beoordeeld met behulp van een 

beoordelingskader “Zeef 1”. Het resultaat van Zeef 1 was een 

trechtering van 6 pakketten tot 3 kansrijke alternatieven: Smart 

Mobility & Mobiliteitsmanagement, 2x2 Rijstroken + Spitsstroken 

en 2x3 Rijstroken. Deze zijn als kansrijke alternatieven 

opgenomen in de Nota Kansrijke Alternatieven (NKA) en in de 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Het bovengenoemde 

proces dat in deze fase is doorlopen is ook te zien in figuur 5.  

Figuur 3. MIRT-proces 

Figuur 5. Analytische fase 

Figuur 4. Maatregelpakketten 



 

 

Zes alternatieven en varianten 
Hoewel de Analysefase is afgesloten met drie kansrijke alternatieven, worden er in de Beoordelingsfase drie 

alternatieven én drie varianten onderzocht. Dit komt doordat alternatief 1 geen zelfstandige oplossing kan zijn en 

daarom in combinatie met alternatieven 2 en 3 onderzocht en beoordeeld is. Daarnaast is een weefvak  

tussen aansluitingen 23 en 24 om het restknelpunt te verminderen als extra maatregel onderzocht in combinatie 

met alternatief 2 en 3. Dit heeft geleid tot combinaties met en zonder weefvakken, smart mobility en 

mobiliteitsmanagement maatregelen. Het figuur hieronder bevat een visuele omschrijving van de alternatieven en 

varianten.   

 

Beoordeling alternatieven en varianten 
Deze alternatieven en varianten worden beoordeeld en vergeleken aan de hand van een beoordelingskader in 

figuur 7. Ze worden beoordeeld op effecten, haalbaarheid, ruimtelijke inpassing en kosten.  

 

Figuur 6. Alternatieven en varianten 

Figuur 7. Beoordelingskader 
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Effecten 
Voor het beoordelen en vergelijken van de alternatieven en varianten op effecten, wordt input gehaald uit het 

milieueffectrapport. Het doel van de milieueffectrapportage-(m.e.r.-procedure) is om het milieubelang bij de 

besluitvorming te betrekken. Voor het opstellen van dit rapport worden effectonderzoeken gedaan naar doelbereik 

en bereikbaarheid van de alternatieven en varianten en naar omgevingsaspecten. Bij doelbereik en bereikbaarheid 

wordt bepaald in hoeverre de alternatieven en varianten bijdragen aan het verbeteren van de doorstroming en 

verkeersveiligheid om de betrouwbaarheid en bereikbaarheid te verhogen. Onder omgevingsaspecten vallen 

bijvoorbeeld externe veiligheid, lucht en geluid. Het planMER wordt opgesteld waarin verschillende alternatieven 

en varianten beoordeeld worden op de impact op het milieu en de leefomgeving.   

 

 

Overige onderzoeken 
Parallel aan de effectbeoordeling van de alternatieven en varianten, wordt ook gekeken naar de ruimtelijke 

inpassing op basis van een inpassend ontwerp. Er worden verdiepende studies uitgevoerd op gedeeltes van het 

tracé, waarbij meerdere (type) oplossingsrichtingen verkend worden om de knelpunten op te lossen. Deze studies 

worden haalbaarheidsstudies genoemd.  

 

Ook wordt er aandacht besteed aan meekoppelkansen. De kern van mee koppelen is om te kijken of verschillende 

opgaven met elkaar kunnen worden verbonden. Samenwerking met de omgeving is daarbij noodzakelijk. Uit een 

proces met stakeholders zijn diverse potentiële meekoppelkansen voortgekomen. De belangrijkste drie 

meekoppelkansen waar in deze fases al bij stilgestaan wordt, zijn: 

1. Een snelfietsroute Papendrecht-Sliedrecht-Hardinxveld-Giessendam-Gorinchem 

2. Vermindering van de barrière-werking van de A15 door natuurgebieden te beschermen, te verbinden en te 

vergroenen voor waterbuffering 

3. Energieopwekking langs de A15 

 

Ook wordt er voor het beoordelen en vergelijken van de alternatieven en varianten een kostenraming gemaakt en 

een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA). Een MKBA is een analyse waarbij de kosten en baten van het 

project voor de gehele maatschappij worden berekend. Voor elk alternatief is er een MKBA uitgevoerd.  

 

 

Vervolgproces 
De volgende fase van deze MIRT-verkenning is de besluitvormingsfase. In de besluitvormingsfase zal de 

belangrijkste informatie uit de Verkenning worden samengebracht in een Ontwerp Structuurvisie. Deze gaat 

samen met het planMER ter inzage. Hierop volgt vaststelling van de Structuurvisie, inclusief het 

voorkeursalternatief. Het eindproduct van deze fase is de Voorkeursbeslissing van de minister van IenW. 

 
  

 
Meer informatie en vragen 

Wilt u meer weten over het project of wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief? Kijk dan op onze 

projectwebsite. 

 

https://www.mirta15papendrechtgorinchem.nl/ 
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