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Inleiding 
 

MIRT-Verkenning A15 en participatie 
Dit participatieverslag beschrijft de wijze waarop invulling is gegeven aan participatie in de start- en 
analyse-fase van de MIRT-Verkenning1 A15 Papendrecht-Gorinchem (hierna te noemen MIRT-
Verkenning). Het participatieverslag is een openbaar document dat beschikbaar wordt gesteld via de 
website van de MIRT-Verkenning2.  
 
Aan het begin van de startfase is in het participatieplan (laatste versie dd. 20 januari 2020, beschikbaar op 
de website) beschreven op welke wijze de omgeving in een vroegtijdig stadium van de MIRT-Verkenning 
zou worden betrokken bij de verschillende stappen in deze fasen. Met de omgeving worden de 
belanghebbenden bedoeld, zoals burgers (bijvoorbeeld omwonenden en gebruikers), vertegenwoordigers 
van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties, overheden en bestuurders. De basis 
daarvoor ligt in de stakeholdersanalyse die is uitgevoerd aan het begin van de start- en analysefase. In dit 
participatieverslag is weergegeven hoe het participatieproces in de afgelopen periode is verlopen, wat dit 
heeft opgeleverd aan knelpunten, ideeën, oplossingen en suggesties, en hoe dit is en wordt gebruikt in de 
huidige en komende fasen.  
 
Vooruitblik  
Aan het begin van de volgende fasen, de beoordelings- en besluitvormingsfase, zal een formeel 
inspraakmoment plaats vinden. Najaar 2020 wordt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage 
gelegd en kan een ieder een zienswijze indienen. Voor de start van de beoordelings- en 
besluitvormingsfase zal een nieuw participatieplan worden opgesteld waarin wordt omschreven op welke 
wijze in die fasen invulling zal worden gegeven aan participatie. Voorafgaand hieraan wordt de 
stakeholdersanalyse geactualiseerd. Aan het eind van de volgende fasen, en daarmee het eind van de 
verkenningsfase, wordt wederom een participatieverslag opgesteld. In het participatieplan voor de 
volgende fasen vormen grondeigenaren, nutsbedrijven, bewonersverenigingen, e.d., een nieuwe groep 
stakeholders. Eigenaren waarvan percelen worden geraakt door een van de, in referentieontwerpen uit te 
werken, alternatieven zullen zo spoedig mogelijk persoonlijk worden geïnformeerd na besluitvorming 
over welke alternatieven verder zullen worden onderzocht. Besluitvorming hierover vindt plaats met het 
vaststellen van de Nota Kansrijke Alternatieven en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau door de 
Stuurgroep, aan het eind van de start- en analysefase, september 2020. 
 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 is het doorlopen participatieproces tot aan het einde van de start- en analysefase 
beschreven [tot ter inzage legging]. Hoofdstuk 2 beschrijft naast de verschillende bijeenkomsten op 
hoofdlijnen welke ideeën, oplossingen en suggesties vanuit de omgeving zijn aangedragen. Dit hoofdstuk 
eindigt met een toelichting welke voorkeuren er leven in de omgeving ten aanzien van de maatregelen en 
maatregelpakketten.  
 
In bijlage 1 is de herkomst van de deelnemers van de informatiebijeenkomsten opgenomen. In bijlage 2 is 
een overzicht opgenomen waarin is aangegeven wat er met de verzamelde input (o.a. vanuit de 
omgeving) is gedaan. In bijlage 3 zijn de resultaten van de onder deelnemers van de digitale 
Inloopbijeenkomst II gehouden enquête opgenomen.  

 
1 Meerjaren Programma Infrastructuur en Transport 
2 www.mirta15papendrechtgorinchem.nl  

http://www.mirta15papendrechtgorinchem.nl/
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1 Participatieproces 
 

1.1 Doel en opzet Participatie 
Gedurende de start- en analyse-fase van de MIRT-Verkenning heeft een participatieproces 
plaatsgevonden samen met weggebruikers, betrokken overheden, omwonenden en overige stakeholders 
zoals bedrijven en belangenorganisaties. Doel van participatie in deze MIRT‐Verkenning is om de 
stakeholders uit de omgeving van de A15 actief deel te laten nemen aan het proces van de MIRT‐
Verkenning, en op die manier actief en gericht te zoeken naar inbreng en ideeën uit de maatschappij.  
 

Waar staan we nu? 

In onderstaande afbeelding zijn de verschillende fasen in een MIRT-Verkenning weergegeven. Dit 
participatieverslag heeft betrekking op de start- en analysefase. Najaar 2020 wordt gestart met de 
beoordelingsfase.  
 

 
 
Participatieaanpak 
De participatieaanpak is in overeenstemming met het participatieplan uitgevoerd en heeft de opzet van 
de MIRT-Verkenning gevolgd. Hierin is door middel van een trechteringsproces vanuit een brede 
inventarisatie naar maatregelen gekoerst om te komen tot enkele maatregelenpakketten die zoveel als 
mogelijk bijdragen aan de doelen van deze MIRT-Verkenning. Hiervoor is gebruik gemaakt van en inhoud 
gegeven aan de verschillende werksessies, ateliers en inloopbijeenkomsten en specialistische overleggen. 
In het eerste deel van de analyse-fase zijn de participatiemomenten ingezet om zoveel mogelijk inzicht te 
krijgen in de knelpunten en mogelijke oplossingen. In het tweede deel zijn de participatiemomenten 
ingezet om de omgeving goed te informeren en inzicht te krijgen in de mate waarin bepaalde 
maatregelpakketten in meer of mindere mate de voorkeur kregen vanuit de omgeving. Van alle 
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bijeenkomsten met de omgeving zijn sfeerverslagen gemaakt, en bovendien zijn de ingekomen 
oplossingen gebundeld in het overzicht in bijlage 2. De sfeerverslagen zijn terug te vinden op de website 
van de MIRT-Verkenning. 
 
Van belang wordt geacht bestuurlijke en maatschappelijke partijen, die fysiek gekoppeld zijn aan het tracé 
of evident belang hebben bij de potentiele oplossingen, onderdeel te maken van het proces richting 
besluitvorming. Daarom is een tweetal  bestuurlijke en maatschappelijke adviesgroepen ingericht.  Deze 
hebben op verschillende momenten in het proces direct aan de Stuurgroep advies uitgebracht. In de 
ateliers, inloopbijeenkomsten en werksessies heeft een  vertegenwoordiging van stakeholders 
deelgenomen.  Aan de Stuurgroep, welke als opdrachtgever aan de projectorganisatie van de Verkenning 
optreedt, nemen de betrokken directeuren van het Directoraat Generaal Mobiliteit (DGMo), de Provincie 
Zuid Holland (PZH), de regionale dienst van Rijkswaterstaat (WNZ), Provincie Gelderland (agenda‐lid) en 
het Havenbedrijf Rotterdam deel. Voor een toelichting op de aansturing op de MIRT- Verkenning wordt 
verwezen naar het Participatieplan, paragraaf 2.2. Participatieniveaus.  
 
Meekoppelkansen en omgevingswensen 
Gedurende het proces van de MIRT-Verkenning zijn er op verschillende momenten zogeheten 
meekoppelkansen en raakvlakken opgehaald. Het gaat daarbij om ontwikkelingen, kansen en 
omgevingswensen in de directe omgeving van de A15 waarmee bij de uitwerking van het project een 
verbinding kan worden gelegd. Bijvoorbeeld omdat ontwikkelingen in de omgeving invloed hebben op de 
A15 of omdat werk met werk kan worden gemaakt wanneer projecten gecombineerd worden in de 
voorbereiding en realisatie. Uitwerking hiervan zal in de volgende fase vervolg krijgen als onderdeel van 
het nog op te stellen Participatieplan. 
 

1.2 Communicatie 
Na de zomer van 2019 zijn geïnteresseerden door middel van de bekendmaking van de Startbeslissing in 
verschillende kranten en bladen uitgenodigd om mee te denken tijdens de MIRT-Verkenning. Daarnaast 
heeft communicatie plaatsgevonden via de projectwebsite www.mirta15papendrechtgorinchem.nl, de 
digitale nieuwsbrief van de MIRT-Verkenning, de Landelijke Informatieljn van Rijkswaterstaat 0800-8002 
en via mail. Doel van de communicatie was om er voor te zorgen dat belanghebbenden en 
geïnteresseerden:  
 

• Kennis konden nemen van begrijpelijke informatie over de MIRT Verkenning (zowel inhoudelijk 
als procesmatig). 

• Op de hoogte werden gehouden over de voortgang en de stand van zaken. 

• Wisten waar ze terecht konden met vragen of ideeën en wanneer deze konden worden 
ingebracht.  

 
Ook via huis-aan-huis bladen, websites en social media-kanalen van de overheden in de regio van de A15 
en partners in de MIRT-Verkenning heeft communicatie plaatsgevonden.  
 
 
 
 
 
 

http://www.mirta15papendrechtgorinchem.nl/
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1.3 Participatieniveaus  
In deze MIRT-Verkenning worden vier participatieniveaus gehanteerd om te duiden welke positie een 
stakeholder inneemt. Deze vier niveaus zijn: beslissen, meewerken, meedenken en informeren. Op ieder 
participatieniveau hebben bijeenkomsten en activiteiten plaats gevonden: 
 
Meedenken en informeren 

• Inloopbijeenkomsten, fysiek en online voor alle belangstellenden.  

• Contacten met belangstellenden via het contactformulier op de projectwebsite en via de 
Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002. 

Meedenken 

• Bestuurlijke Advies Groep (BAG), met bestuurders van betrokken (semi)overheden. 

• Maatschappelijke Advies Groep (MAG) met vertegenwoordigers van maatschappelijke (belangen) 
organisaties. 

Meedenken en meewerken 

• Werksessies Ambitieweb en Omgevingswijzer, met betrokken (semi)overheden op uitnodiging.  

• Werksessies schetsontwerpen, met betrokken (semi-)overheden. 

• Ateliers, fysiek en online voor (semi)overheden en belangenorganisaties op uitnodiging.  

• Specialistische overleggen met overheden en andere belangenorganisaties, over lokale 
aandachtspunten en mogelijke oplossingen. 

Beslissen, voorbehouden aan de minister 

• Stuurgroep, het directeurenoverleg waaraan de betrokken directeuren van het Directoraat 
Generaal Mobiliteit (DGMo), de Provincie Zuid Holland (PZH), de regionale dienst van 
Rijkswaterstaat (WNZ), Provincie Gelderland (agenda-lid) en het Havenbedrijf Rotterdam deel 
nemen. 

• Ambtelijke Begeleidings Groep (ABG), van vertegenwoordigers van de partijen/ leden van de 
Stuurgroep.  

 

1.4 Participatiemomenten  
De verschillende participatiemomenten zijn in de onderstaande visualisatie weergegeven. De individuele 
gesprekken en specialistische overleggen zijn niet in deze visualisatie opgenomen. 
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1.5 Maatwerk en flexibiliteit 
Een participatieproces is een adaptief proces, dat is ook tijdens deze MIRT-Verkenning gebleken. Daar 
waar het participatieplan uitging van fysieke bijeenkomsten op een locatie nabij de A15, werd dit 
perspectief door de Covid-19-maatregelen anders. Omdat fysieke bijeenkomsten in het voorjaar van 2020 
niet meer mogelijk waren, zijn het tweede atelier en de tweede inloopbijeenkomst omgezet naar digitale 
bijeenkomsten via Microsoft Teams. De opkomst bij deze online bijeenkomsten was vergelijkbaar met de 
fysieke bijeenkomsten gehouden in november 2019: bij de ateliers waren circa 25 deelnemers aanwezig, 
en de vier digitale inloopbijeenkomsten hadden tezamen een opkomst van circa 130 geïnteresseerden. 
Omdat het verkrijgen van een beeld over de voorkeuren van de omgeving moeilijker is in digitale 
bijeenkomsten, is hiervoor een online enquête ingezet, zie voor de resultaten bijlage 3.  
 
Ten opzichte van het vooraf uitgedachte participatieproces is een extra startbijeenkomst voor (semi-
)overheden in oktober 2019 georganiseerd. Met deze bijeenkomst aan de start van de MIRT-Verkenning 
zijn alle betrokken overheden in het gebied rondom de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem in de 
gelegenheid gesteld zich te laten informeren over het proces van de MIRT-Verkenning en input te leveren 
op de Probleem- en Gebiedsanalyse3. Ook is het aantal deelnemers aan de ateliers uitgebreid met enkele 
maatschappelijke organisaties en bedrijven in aanvulling op de stakeholdersanalyse zoals vooraf 
uitgevoerd.  
 

1.6 Inhoudelijk resultaat  
Probleem- en Gebiedsanalyse 
Voor het opstellen van de Probleem- en Gebiedsanalyse is gebruik gemaakt van diverse onderzoeken, 
documentatie alsook inbreng van specialisten. Daarnaast vormde de inbreng uit de Startbijeenkomst met 
ambtelijk ondersteuners van (semi)overheden, de eerste inloopbijeenkomst en het eerste atelier input 
voor de Probleem- en Gebiedsanalyse.  
 
Groslijst Oplossingsrichtingen en Zeef 0 
Als eerste stap om te komen tot een voorkeursalternatief voor de A15 is een Groslijst 
Oplossingsrichtingen opgesteld. In de Groslijst zijn 79 oplossingsrichtingen opgenomen. Input voor de 
Groslijst waren het Verkeersonderzoek A154, de Startbeslissing MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-
Gorinchem, expert opinion, literatuur, maatregelen die aansluiten bij de geconstateerde problemen (zoals 
beschreven in de Probleem- en Gebiedsanalyse) en door omgeving benoemde oplossingen in 
oplossingsrichtingen in de eerste inloopbijeenkomst en Atelier. (zie ook bijlage 2). 
Daarnaast hebben er ontwerpsessies plaats gevonden met specialisten van betrokken (semi)overheden. 
Rekening houdend met de AVG zijn van de in de bijeenkomsten aangedragen ideeën geen 
persoonsgegevens bewaard, verwerking heeft generiek plaats gevonden en is opgenomen in de Groslijst.  
 
In Zeef 0 heeft de eerste trechtering van mogelijke oplossingen plaats gevonden aan de hand van (knock-
out) criteria. Maatregelen die niet voldoen aan de knock-out criteria vallen af voor de volgende fase. Van 
alle in totaal ca. 79 oplossingen is aangegeven: 

- welke oplossingen zijn meegenomen in de zes maatregelpakketten, 
- welke zijn overgeheveld naar de Korte Termijn Maatregelen (KTM- Aanpak),  
- welke oplossingen zijn afgevallen doordat deze niet door de zeef zijn gekomen, 
- welke meegenomen worden in de actualisatie van de lijst meekoppelkansen najaar 2020. 

 
3 Probleem- en gebiedsanalyse, versie 27 november 2019 
4 Verkeersonderzoek A15, Goudappel Coffeng, mei 2018 
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Nota Kansrijke Alternatieven (NKA) en Zeef 1 
In de NKA is beschreven welke maatregelpakketten het meest kansrijk zijn en in de tweede fase van de 
MIRT-Verkenning worden uitgewerkt. In Atelier II en Inloopbijeenkomst II zijn de resultaten toegelicht, 
verduidelijkende vragen beantwoord en heeft verrijking van de concept beoordeling plaatsgevonden. Ook 
is deelnemers via een online enquête gevraagd om aan te geven welke maatregelpakketten meer of 
minder hun voorkeur krijgen.  
De pakketten zijn beoordeeld met behulp van het Beoordelingskader (BOK), dit wordt ook wel Zeef 1 
genoemd. Gekeken is in welke mate een pakket o.a. de doorstroming verbetert en de verkeersveiligheid 
vergroot. Ook is gekeken wat (op hoofdlijnen) de negatieve effecten zijn van een pakket, bijvoorbeeld 
impact op luchtkwaliteit en landschap.  
 
Korte beschrijving van de in de NKA uitgewerkte 6 maatregelpakketten 
Voor de resultaten van de beoordeling wordt verwezen naar de Nota Kansrijke Alternatieven, zoals 
beschikbaar op de website. Daarin is nader beschreven waarom (delen van) pakketten in de volgende fase 
al dan niet verder worden uitgewerkt.  

 
 
Pakket 1: Mobiliteitsmanagement en Smart Mobility :  
Dit pakket bestaat uit vier sub pakketten die een combinatie vormen van Smart Mobility- en 
mobiliteitsmanagementmaatregelen. Voor deze sub pakketten geldt dat er aanvullende infrastructurele 
maatregelen nodig zullen zijn; Smart Mobility- en mobiliteitsmanagementmaatregelen lossen de 
problematiek niet zelfstandig op. De maatregelen variëren: 

- Investeringen aan de datakant en het zo optimaal mogelijk inzetten van het 
verkeersmanagement-instrumentarium, waarmee de basis wordt gelegd om goed te kunnen 
sturen binnen de bestaande wegcapaciteit door bijvoorbeeld het plaatsen van 
toeritdoseerinstallaties (TDI’s), het aanbrengen van coöperatieve wegkantsystemen, het instellen 
van een dynamisch inhaalverbod, toepassen van flexibele snelheden en het doen van kleine 
infrastructurele ingrepen als belijning en asfalt op peil brengen. 

- Het digitaal en fysiek aanpassen van de weg om automatisch rijden in de toekomst mogelijk te 
maken. 
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- Het bevorderen van duurzaam vervoer door het veranderen van het gedrag van mensen. 
- Het stimuleren van een modal shift van de weg naar de overige modaliteiten door het nemen van 

‘harde’ beleidsmaatregelen binnen het vervoer door het doen van stimuli voor het OV, de fiets en 
autodelen, maar ook op vrachtvervoer over het spoor en over het water.  

Een beperkt aantal delen van dit pakket wordt in de volgende fase verder uitgewerkt.  

Pakketten 2: 2x2 met spitsstroken 
In dit pakket wordt de bestaande vluchtstrook omgebouwd naar spitsstrook zodat deze in de spits als 
extra rijstrook ingezet kan worden. Dit gaat ten koste van de vluchtstrook. In het projectgebied is de 
vluchtstrook niet overal voldoende breed om als spitsstrook ingezet te mogen worden. Op de locaties 
waar dit het geval is, wordt de vluchtstrook verbreed, op diverse locaties dient ter vervanging van de 
vluchtstrook een vluchthaven te worden ingericht. Met deze maatregel wordt meer capaciteit op de weg 
gecreëerd. 
Dit pakket wordt verder uitgewerkt in de volgende fase. 
 
Pakket 3: 2x3 met vluchtstroken 
Dit pakket omvat een verbreding van de A15 naar 2x3 rijstroken met vluchtstrook in beide richtingen. 
Hierin wordt de zuidbaan verbreed tussen Sliedrecht-Oost en Arkel en de noordbaan tussen Papendrecht 
en Arkel. Er is rekening gehouden met de geplande capaciteitsuitbreiding tussen 2020 en 2021, waarin het 
aan te brengen weefvak tussen Sliedrecht-West en Papendrecht (noordkant) wordt omgebouwd in een 
volwaardige rijstrook. 
Dit pakket wordt verder uitgewerkt in de volgende fase. 
 
Pakket 4: 2x2 rijstroken en aparte vrachtstroken 
In dit pakket wordt naast de huidige A15, die bestaat uit 2x2 rijstroken en vluchtstrook, een afgescheiden 
rijstrook en vluchtstrook ingericht voor doorgaand vrachtverkeer. Doorgaande vrachtwagens maken dan 
geen gebruik van de in-/ uitvoegstroken op de A15 voor het overige verkeer, maar van vrachtstroken. 
Hierdoor zijn het overige verkeer en het vrachtverkeer op de A15 nagenoeg volledig gescheiden; 
uitsluitend vrachtwagens met een lokale bestemming rijden tussen het overige verkeer. Om dit mogelijk 
te maken worden ongelijkvloerse aansluitingen en nieuwe in- en uitvoegers voor het doorgaande 
vrachtverkeer gerealiseerd. Het is niet haalbaar om de vrachtstrook over het gehele traject toe te passen 
vanwege de aanwezigheid van bestaande infrastructuur, zoals de aansluiting met de N3 en de kruising 
met de A27. Op de locaties waar dit het geval is, wordt de A15 verbreed naar 2x3 rijstroken. 
Dit pakket gaat niet door naar de volgende fase. 
 
Pakket 5: Minder op- en afritten incl. OWN opwaarderen 
Dit maatregelpakket bestaat uit vier maatregelen die samen de doorstroming en verkeersveiligheid 
verbeteren. Om het aantal ongelukken te verminderen wordt het aantal in- en uitvoegers verminderd 
door de A15 te ontvlechten (los te koppelen van het onderliggende wegennet) en de minimumkwaliteit 
van de ROA-richtlijnen te realiseren op de A15. Consequentie van de ontvlechting is dat er meer gebruik 
gemaakt wordt van het regionale verkeersnetwerk. Daarom worden in dit pakket ook het aantal rijstroken 
op de N214 en N216 verdubbeld, waarmee de capaciteit van het regionale netwerk wordt verhoogd. 
Dit pakket gaat niet door naar de volgende fase. 
 
Pakket 6: Opwaarderen N214 (2x2 en 100 km/u) 
Dit maatregelpakket bevat maatregelen om het regionale netwerk te verstreken in plaats van het nemen 
van infrastructurele maatregelen op de A15. Dit door het uitbreiden van de N214 naar 2x2 rijstroken, 
inclusief de aanleg van vluchtstroken, met een maximumsnelheid van 100 km/h. Uitsluitend de N481 en 
N216 worden aangesloten op de N214 met een toe- en afrit. De overige kruisende wegen worden door 
middel van een parallelstructuur aangesloten op deze nieuwe toe- en afritten op N214. Hiervoor moeten 
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bestaande wegen worden verbreed en nieuwe parallelwegen worden aangebracht. Ook bij dit pakket 
wordt de N214 aangevuld met het aanleggen van een parallelweg voor langzaam verkeer en een 
vrijliggend fietspad (ventweg).  
Dit pakket gaat niet door naar de volgende fase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto ter illustratie, kaartbeeld op tafel tijdens de Inloopbijeenkomst 14 november 201 in het Partycentrum De Lockhorst in 

Sliedrecht   
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2 Opbrengst participatie 
 
In het doorlopen proces met de omgeving hebben we vele reacties verzameld met knelpunten, 
oplossingen en aandachtspunten. Deze zijn als input gebruikt voor de totstandkoming van een aantal 
producten van de MIRT-Verkenning: de Probleem- en Gebiedsanalyse, de Groslijst Oplossingsrichtingen 
en de Nota Kansrijke Alternatieven. In dit hoofdstuk wordt eerst teruggeblikt op welke partijen op welke 
wijze zijn benaderd om mee te denken, waarna wordt afgesloten met de samenvatting van de vele 
reacties in een aantal veel voorkomende thema’s.  
 
Bijlage 2 omvat een overzicht van de ideeën en oplossingen die zijn binnengekomen, vanuit welke 
bijeenkomst deze zijn ingebracht en of ze meegenomen zijn/worden in het onderzoek. De 
oplossingsrichtingen die verder worden uitgewerkt zijn opgenomen in de zes maatregelpakketten en 
beoordeeld (zie paragraaf 1.6) aan de hand van het beoordelingskader. Andere oplossingsrichtingen 
vallen af om verschillende redenen. Het overzicht geeft een samenvatting van de individuele reacties; dat 
wil zeggen dat de reacties op hoofdlijnen zijn weergegeven en dat niet iedere reactie in dit overzicht 
afzonderlijk is opgenomen.  
 

2.1 Bijeenkomsten  

2.1.1 Inloopbijeenkomsten (fysiek en digitaal) en overige vragen  
Er zijn op twee momenten inloopbijeenkomsten georganiseerd voor alle geïnteresseerden. In bijlage 1 is 
een kaartbeeld opgenomen waarop door de bezoekers van de eerste inloopbijeenkomst op 25 november 
is aangegeven waar zij vandaan komen. Dit geeft een beeld van de herkomst van de geïnteresseerden. 
Deelnemers hebben ruim gebruik gemaakt van de gelegenheid om ideeën over zowel knelpunten als 
mogelijke oplossingen op kaartjes mee te geven.  
 
Bij de digitale bijeenkomsten in mei 2020 is deelnemers gevraagd een enquête in te vullen. Doel van de 
enquête was om een indruk te krijgen van hoe men aankijkt tegen de verschillende mogelijke oplossingen 
en de voorgestelde maatregelpakketten. Hierin is ook gevraagd naar hun postcode. Een kaartbeeld 
hiervan is opgenomen in bijlage 1. Een deel van deelnemers heeft de online enquête ingevuld (30 stuks).  
Veel bezoekers waren omwonenden en automobilisten.  
 
Bij beide bijeenkomsten was ook de Verkeersonderneming aanwezig voor beantwoording van vragen over 
de KTM –Aanpak, het project dat zich richt op  korte termijn maatregelen parallel aan de MIRT-
Verkenning.  
 
Daarnaast zijn er via de projectwebsite www.mirtverkenningA15papendrechtgorinchem.nl en de 
landelijke informatielijn 0800-8002 naar aanleiding van de inloopbijeenkomsten vragen gesteld en 
suggesties gegeven aan het projectteam.  
 

2.1.2 Omgevingswijzer- en Ambitiewebsessie 
Samen met omgevingspartijen zijn in een Omgevingswijzersessie en Ambitiewebsessie kansen en ambities 
op verschillende thema’s geïnventariseerd. Het verslag hiervan is beschikbaar via de projectwebsite. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van het instrument de Omgevingswijzer. Voor elk thema is een ambitieniveau 
voorgesteld, minimaal, bovengemiddeld of maximaal. Minimaal: beperkte duurzame meerwaarde, 
wettelijk verplichte/de standaard (lichtgroen in het hiernavolgende web), bovengemiddeld: concrete 
reductiedoelstellingen en significante verbeteringen op dit thema (meekoppelkansen) (middengroen) of 
maximaal: toegevoegde waarde, de inzet van middelen om een significante duurzame meerwaarde te 

http://www.mirtverkenninga15papendrechtgorinchem.nl/
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behalen (het maximaal haalbare binnen een project) (donkergroen). De Stuurgroep heeft op 16 juli 2020 
de ambitieniveaus vastgesteld, zie het Ambitieweb in onderstaande afbeelding.  
 

 
 
 

2.1.3 Ateliers 
Vertegenwoordigers van (semi) overheden en maatschappelijke organisaties zijn uitgenodigd om deel te 
nemen aan een tweetal Ateliers. In het eerste Atelier zijn ideeën, (lokale) kennis en ervaring van de 
verschillende partijen opgehaald om deze mee te nemen in de uitwerking van de mogelijke oplossingen 
(product Groslijst Oplossingen). Oplossingen waarmee de knelpunten in de doorstroming en 
verkeersveiligheid het beste worden opgelost en die door deelnemers als (meest) kansrijk worden gezien 
zijn gebruikt om pakketten van maatregelen te vormen. Op deze wijze zijn de 79 mogelijke oplossingen, 
zoals opgenomen in de Groslijst Oplossingen, teruggebracht tot zes maatregelpakketten.   
 
In het tweede Atelier zijn deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken van de reeds doorlopen 
stappen en de processtappen van de MIRT-Verkenning die nog volgen. Deelnemers is inzicht gegeven in 
de zes maatregelpakketten en de maatregelen die in deze pakketten zijn opgenomen. Ook is inzicht 
gegeven in de maatregelen die niet zijn meegenomen. Tenslotte is de beoordeling van 
maatregelpakketten aan de hand van de beoordelingscriteria toegelicht. Deelnemers is gevraagd een 
online-enquête in te vullen om zo een indruk te krijgen van welke oplossingen als (meest) wenselijk 
worden gezien en welke beoordelingsaspecten deelnemers het meest belangrijk vinden.  

2.1.4 Ontwerpsessies 
Tijdens de ontwerpsessies zijn eerst de uitgangspunten bij en doel van de ontwerpen toegelicht. 
Vervolgens zijn de ontwerpen per pakket zijn doorgenomen en zijn specifieke punten in het ontwerp 
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besproken. De aanwezige partijen hebben vervolgens vragen en opmerkingen gesteld die zijn beantwoord 
tijdens de sessie of zijn verwerkt in het ontwerp of in de ontwerpnota.  
 
De eerste ontwerpsessie is opgesplitst in blokken. In het eerste blok is met deskundigen van 
Rijkswaterstaat op het gebied van wegontwerp, constructies en kosten de pakketten 2, 3 en 4 
doorgenomen omdat dit de pakketten zijn die betrekking hebben op de rijksweg A15. In het volgende 
blok zijn de pakketten 5 en 6 met deskundigen van de Provincie Zuid-Holland doorgenomen omdat deze 
betrekking hebben op de provinciale wegen N214 en N216. 
 
In de tweede ontwerpsessie zijn de uitgewerkte schetsontwerpen, met uitgangspunten en doel toegelicht 
aan vertegenwoordigers en deskundigen van Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, het Waterschap 
Rivierenland en aanliggende gemeenten. Omdat niet alle genodigden op één dag aanwezig waren is 
dezelfde ontwerpsessie twee maal gehouden.  
 

2.2 Advisering BAG en MAG 
Er heeft een viertal bijeenkomsten plaatsgevonden van respectievelijk de Bestuurlijke Advies Groep (BAG) 
en de Maatschappelijke Advies Groep (MAG). Dit waren de volgende vier momenten: een 
startbijeenkomst begin december 2019, een adviesronde begin februari 2020, een informerend webinar 
begin april 2020 en een adviesronde eind juni / begin juli 2020.  
 
Deelnemers aan de BAG zijn; de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Dordrecht, 
Zwijndrecht, Papendrecht, Molenlanden, Alblasserdam, Altena, Hendrik-Ido-Ambacht, West Betuwe, 
Ridderkerk, Waterschap Rivierenland, ProRail, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. 
Deelnemers aan de MAG zijn; ANWB, Ondernemersvereniging Nieuw Lekkerland, Vogelwacht 
Alblasserdam, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Federatie Zuid Holland, EVO/Fenedex, Bedrijventerrein 
Schelluinen West, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, VNO-NCW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, E-
corridor, Federatie Samenwerkende Ondernemersverenigingen Drechtsteden, FSOD-Vereniging 
Sliedrechtse Ondernemingen, FSOD-Bedrijfskern Hardinxveld Giessendam, Bedrijventerrein Schelluinen 
West, Samen Bereikbaar duurzaam op weg, IKG Ondernemersvereniging Gorinchem, TLN Regio West en 
Werkgevers Drechtsteden. 
 
De BAG en MAG zijn in februari 2020 gevraagd om te adviseren over het vaststellen van de uit te werken 
maatregelpakketten (terugbrengen van de Groslijst Oplossingen naar zes maatregelpakketten).  

- De BAG heeft 6 februari 2020 aangegeven zich te herkennen in de gepresenteerde 
oplossingsrichtingen, het trechteringsproces tot 6 maatregelenpakketten en het verder uitwerken 
van deze pakketten (o.a. verkeersberekeningen en ontwerpschetsen).  

- Ook de MAG heeft 6 februari 2020 unaniem positief geadviseerd tot het uitwerken van de zes 
pakketten. Hierbij is door zowel de BAG als MAG een aantal aandachtspunten meegegeven voor 
verdere uitwerking in de volgende fase(n). 

 
De BAG en MAG is juni/juli 2020 gevraagd advies uit te brengen op het trechteringsresultaat Zeef 1 van de 
kansrijke alternatieven zoals ook in de Nota Kansrijke Alternatieven nader toegelicht.  

- De MAG heeft 25 juni 2020 unaniem positief geadviseerd tot het uitwerken van de pakketten 1, 2 
en 3, zoals beschreven in de Nota Kansrijke Alternatieven. De MAG heeft hierbij een 
nadrukkelijke voorkeur uitgesproken voor een toekomstvast pakket 3, in combinatie met pakket 
1. De MAG daarbij aandacht gevraagd voor de uitwerking van een snelfietsroute – en deze met 
hoge prioriteit in de lijst Meekoppelkansen uit te werken. En in het bijzonder aandacht te hebben 
voor ecologie/natuur en veiligheid in de verdere uitwerking van de MIRT-Verkenning.  



 

 

 

13 

 

- De BAG heeft 2 juli 2020 unaniem positief geadviseerd tot het uitwerken van de pakketten 1, 2 en 
3, zoals beschreven in de Nota Kansrijke Alternatieven. De BAG heeft hierbij een nadrukkelijke 
voorkeur uitgesproken voor een toekomstvast pakket 3. En in het bijzonder aandacht te hebben 
voor de uitwerking van een snelfietsroute en de uitwerking van meekoppelkansen in algemene 
zin.  

 

2.3 Participatieopbrengst 
In deze paragraaf worden de beelden van de omgeving toegelicht aan de hand van een aantal vaker 
genoemde mogelijke oplossingen en thema’s. Hiervoor is naast de uitkomst van alle 
participatiemomenten ook gebruik gemaakt van de resultaten van de online enquêtes zie paragraaf 2.1.1. 
NB. opgemerkt wordt dat gezien de beperkte respons [30 ingevulde enquêtes] deze niet als representatief 
kan worden beschouwd en slechts een voorzichtige indicatie geeft.  
 

2.3.1 Mogelijke oplossingen 
Verbreden A15 

Vanuit de omgeving (waaronder zowel omwonenden, weggebruikers, lokale bedrijf 
vertegenwoordigers, belangenbehartigers transport en logistiek, gemeenten, als 
natuurbeheerorganisaties) is veelvuldig aangedragen dat de meest kansrijke oplossing voor de 
problematiek op de A15 wordt gezien in het verbreden van de snelweg naar 2x3 of 2x4 rijbanen. 
Belangrijkste reden die men hiervoor geeft is dat men deze oplossing ziet als het meest robuust 
(toekomst vast). Belangenbehartigers van transport en logistiek hebben uitgesproken de huidige 
rijksweg te zien als de belangrijke route die- ook in de toekomst- de Rotterdamse haven met 
Duitsland verbindt.  
Aandachtspunt hierbij is dat het beeld in de omgeving was/is dat een 2x3 oplossing (binnen de 
huidige kunstwerken)binnen de bestaande ruimte te bouwen is. Uit het onderzoek blijkt dat naar 
de huidige inzichten bij deze oplossing het merendeel van de bestaande kunstwerken moet 
worden aangepast/vervangen. Deze mogelijke oplossing is verder uitgewerkt in de Nota Kansrijke 
Alternatieven en wordt in de volgende fase van de MIRT-Verkenning verder uitgewerkt.  

 
Opwaarderen N214 

Tijdens de verschillende bijeenkomsten met de omgeving in het najaar van 2019 werd het 
opwaarderen van de N214 (en N216) om de A15 te ontlasten veelvuldig genoemd als mogelijke 
oplossing. Bewoners zagen hierin kansen om de huidige A15 af te waarderen tot provinciale weg 
met aan maximum snelheid van 100 km/uur, of mogelijk zelfs te benutten voor woningbouw, 
terwijl het verkeer via de verbrede N214 door de polder kan worden geleid. Dit met het oog op 
verbetering van de leef kwaliteit in de woonkernen die door de huidige rijksweg worden 
doorsneden. Voor bewoners van het landelijk gebied wordt dit, juist om diezelfde redenen, niet 
gezien als een oplossing. Ook Natuurorganisaties staan hier negatief tegenover, gezien de grote 
impact op bestaande natuur (toename versnippering) groene hart. Zij  geven aan de knelpunten 
graag opgelost te zien binnen de invloedssfeer van de huidige ligging van de rijksweg. 
Bedrijfsvertegenwoordigers van lokale verenigingen hebben zorgen uitgesproken over het extra 
omrijden en aandacht gevraagd voor benodigde aanpassingen aan het onderliggend weggenet. 
Deze mogelijke oplossing is verder uitgewerkt in de Nota Kansrijke Alternatieven en alsnog 
afgevallen na beoordeling aan het eind van de analysefase (Zeef 1). 

  
Verplaatsen A15 naar het noorden 
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De rijksweg naast de Betuweroute leggen, met of zonder afwaardering van de huidige rijksweg, 
werd meerdere malen genoemd om de overlast van zowel de N214 als de A15 voor de omgeving 
te verminderen.  
Deze oplossing is in de eerste trechtering in zeef 0 van mogelijke oplossingen, na beoordeling aan 
de hand van het vastgestelde Beoordelingskader afgevallen, dit op met name de impact op de 
omgeving, lange doorlooptijd en kosten. Deze is daarom niet verder uitgewerkt in de Nota 
Kansrijke Alternatieven.  

 
Optimaliseren en beter benutten A15 

In de vele reacties werden diverse mogelijkheden aangedragen om de huidige rijksweg A15 te 
optimaliseren. Met name verkeersveiligheid wordt gezien als verbeterpunt. Bijvoorbeeld het 
vlakker maken van de weg om de hoogteverschillen eruit te halen, het ‘wegwerken’ van flauwe 
bochten in de weg, het verlengen van invoeg- of uitvoegstroken, etc. vooral voor het 
vergemakkelijken van het invoegen was veel aandacht, omdat dit als moeilijk wordt ervaren. 
Maar ook bijvoorbeeld het sneller kunnen reageren bij incidenten is genoemd.  
In hoeverre de genoemde knelpunten kunnen worden opgelost maakt deel uit van het onderzoek 
in de volgende fase bij de uitwerking van pakketten 2 en 3.  

 
Verbeteren aansluitingen A15 

Met name door bewoners is het verplaatsen van op- en afritten genoemd als mogelijke oplossing 
voor de ervaren hinder op het onderliggend wegennet. Bijvoorbeeld het verplaatsen van de 
aansluiting Nieuweweg naar Helling om het vrachtverkeer direct naar het industrieterrein te 
geleiden, en niet langer door de woonwijk.  
Uit onderzoek is gebleken dat verplaatsing van de op- en afritten geen bijdrage  levert aan het 
verbeteren van de doorstroming en veiligheid op de A15 en wordt om die reden niet verder 
uitgewerkt in de volgende fase. 
Diverse suggesties werden ook gedaan om de kans op conflicten tussen het vrachtverkeer en het 
personenverkeer op de A15 te beperken, bijvoorbeeld door het aanleggen van een 
doelgroepenstrook.  
Deze oplossingsrichting wordt niet verder uitgewerkt in de volgende fase (pakket 4 is in Zeef 1 
afgevallen).  
Het instellen van een vrachtwagenverbod tijdens de spits (welk er al is maar niet wordt 
gehandhaafd) en door het creëren van extra ruimte voor het invoegend verkeer zodat deze langer 
parallel mee kan rijden met het vrachtverkeer voordat ingevoegd wordt.  
In hoeverre de genoemde knelpunten kunnen worden opgelost maakt deel uit van het onderzoek 
in de volgende fase bij de uitwerking van pakketten 2 en 3. 
Als mogelijke oplossing werd door de omgeving ook aangedragen dat de aansluitingen van de 
N214 met de A15 en de A27 moeten worden verbeterd, bijvoorbeeld met behulp van een viaduct 
met een rotonde. Verschillende keren werd aangegeven dat een rotonde voor de aansluiting van 
de A15 op de N214 een betere oplossing is dan een oplossing met verkeerslichten. 
Aansluiting van de N214 op de A15 en aansluiting van de N214 op de A27 maken deel uit van de 
pakketten 5 en 6. Beide pakketten zijn in zeef 1 afgevallen en worden niet verder onderzocht. 
Om de capaciteit van de A15 beter te benutten werd vanuit de omgeving aangeraden om 
afspraken te maken met het bedrijfsleven, bijv. in het havengebied, over het mijden van de A15 
tijdens de spits en het belonen van thuiswerken.  
Deze opbrengst is gedeeld met de Verkeersonderneming en wordt als maatregel niet verder 
uitgewerkt onder de vlag van de MIRT-Verkenning, wel door de Verkeersonderneming. 
Afstemming vindt plaats, mogelijk dat maatregelen later weer worden ingebracht (via pakket 1).   
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Versterken overige modaliteiten 

Het realiseren van (de ontbrekende schakel in) de snelle fietsverbinding tussen Gorinchem en 
Papendrecht kwam meermaals naar voren in de verschillende bijeenkomsten. Dit fietspad maakt 
onderdeel uit van de fietsroute tussen Rotterdam en Gorinchem. Hieronder werden ook 
suggesties gedaan als het stimuleren van het fietsgebruik, bijvoorbeeld door een 
beloningssysteem. Daarnaast werd het verbeteren van (deel)fietsfaciliteiten nabij OV-
knooppunten en bedrijventerreinen door verschillende betrokkenen vanuit de omgeving gezien 
als kans om het fietsgebruik te stimuleren en daarmee de druk op de A15 te verlichten.  
Beter en goedkoper openbaar vervoer is een vaak genoemd idee vanuit de omgeving. Evenals het 
doortrekken van de waterbus als alternatief voor de auto, en het realiseren van een mobiliteits-
hub. Een deel van deze ideeën wordt in de volgende fase van de MIRT-Verkenning verder 
uitgewerkt. Zie hiervoor pakket 1 in de Nota Kansrijke Alternatieven. 

 

2.3.2 Thema’s  
Overlast op onderliggend wegennet 

Aandacht werd gevraagd voor de huidige overlast op het onderliggend wegennet. Verschillende 
suggesties zijn gedaan om deze overlast, van slechte bereikbaarheid door files tot 
verkeersonveilige situaties, te beperken en de regionale bereikbaarheid en verkeersveiligheid te 
borgen. Vaker genoemd als oorzaak hiervoor is de terugslag bij file op de rijksweg op het 
onderliggend wegennet en de aansluiting op de A27 bij knooppunt Gorinchem. 
In de volgende fase wordt voor die locaties waar restknelpunten op de A15 worden verwacht 
(conform het worst-case model 2040 Hoog) onderzocht in hoeverre aanvullende maatregelen van 
beperkte omvang aan het onderliggend weggennet bij kunnen dragen aan het oplossen hiervan 
(zie de Nota Kansrijke Alternatieven). 

 
Natuur en groen langs de A15 en de N214 

Vanuit de omgeving werd de oproep gedaan om het beperkte groen dat er is langs de A15 te 
koesteren en beschermen. In de waardering die de omgeving in meer of mindere mate heeft voor 
de mogelijke oplossingen is natuur een belangrijk argument.  
Opgemerkt wordt dat bewoners met name kijken vanuit het belang behoud van groen in hun 
directe leefomgeving (loop- fietsafstand). Natuurbeheerorganisaties kijken naar natuur vanuit het 
gebied rondom de gehele A15 en de Ecologisch Hoofd Structuur [EHS].  
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die najaar 2020 ter inzage wordt gelegd is beschreven 
welke aspecten en op welke wijze deze worden onderzocht als onderdeel van het plan-m.e.r. 
proces en de milieueffectrapportage die in de volgende fase wordt opgesteld (planMER). Een ieder 
krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt in de volgende fase een 
passende beoordeling opgesteld. 

 
Geluid,  fijnstof en stikstof 

Er werd aandacht gevraagd vanuit de omgeving voor de huidige en toekomstige geluidsoverlast 
als gevolg van de A15. Voor het beperken van een toename van hinder maar liever nog het 
verminderen van reeds ervaren overlast, worden als mogelijke oplossingen genoemd als het 
plaatsen/verhogen van (nieuwe) geluidschermen/wallen en het aanbrengen van stiller of 
zogenaamd fluister-asfalt.  
Fijnstof, ook al in de bestaande situatie, kwam veelvuldig aan bod tijdens de verschillende 
contactmomenten met de betrokkenen vanuit de omgeving. 
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Daarnaast is stikstof, een onderwerp dat veel in het nieuws is geweest, een veel bevraagd 
onderwerp. 
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die najaar 2020 ter inzage wordt gelegd is beschreven 
welke aspecten en op welke wijze deze worden onderzocht als onderdeel van het plan-m.e.r. 
proces en de milieueffectrapportage die in de volgende fase wordt opgesteld (planMER). Een ieder 
krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen.  

 
Meekoppelkansen, raakvlakken, omgevingswensen 

Aandacht werd gevraagd voor het afstemmen van raakvlakken, het faciliteren van 
meekoppelkansen in de verdere uitwerking van de MIRT-Verkenning, en wensen die er in de 
omgeving zijn. Met name projecten A27 Houten-Hooipolder, aanleg Snelfietspad Sliedrecht-
Gorinchem, dijkversterkingsopgave onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma, 
Boezembemaling Overwaard (A5H) bestaande uit een kruising nieuw Boezemkanaal met de A15, 
en de Korte Termijn Maatregelen A15 zijn vaker genoemd. Ten aanzien van meekoppelkansen 
wordt een breed scala aan kansen en omgevingswensen genoemd waaronder kansen ten aanzien 
van natuur/faunapassages, Regionale Energie Strategie (RES’en) en het verbeteren van openbaar 
vervoer.  
Uitwerking en beoordelen van de potentie van meekoppelkansen is onderdeel van de volgende 
fase van de MIRT-Verkenning.  

 

2.3.3 Voorkeuren vanuit de omgeving 
Bij de deelnemers aan het digitale atelier en de vier digitale informatiebijeenkomsten kregen 
maatregelpakketten 3 en 2 de voorkeur. Bij het tweede atelier met stakeholders uit de omgeving waren 
er voorstanders maar ook tegenstanders van maatregelpakket 2. Maatregelpakket 4, 5 en 6 kregen niet 
de voorkeur tijdens het tweede atelier, vooral met als argument dat de overlast op het onderliggend 
wegennet te groot wordt geacht door deze pakketten.  
 
Maatregelpakket 5 kreeg de minste voorkeur van de deelnemers aan het atelier en de 
informatiebijeenkomsten, evenals maatregelpakket 6. Veel genoemd aandachtspunt bij deze beide 
pakketten is de toenemende druk op het onderliggende wegennet en de regionale bereikbaarheid.  
 
De BAG en MAG hebben beiden de voorkeur uitgesproken voor pakket 3, met als belangrijkste argument 
de toekomstvastheid van deze oplossing. De MAG heeft daarnaast de voorkeur voor een combinatie met 
pakket 1 uitgesproken. 
 
In de breedte werd tijdens de verschillende bijeenkomsten aangegeven dat de criteria doorstroming en 
verkeersveiligheid als belangrijkst worden gezien, gevolgd door de kwaliteit van de leefomgeving.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 – Herkomst deelnemers inloopbijeenkomsten 
 
Kaartbeeld met de herkomst van de bezoekers aan de inloopbijeenkomst op 25 november 2019. 
 

 
 
 
Kaartbeeld met de herkomst van (een deel van) de bezoekers aan de online Informatiebijeenkomsten op 
6/7 mei 2020, te weten de bezoekers die na afloop de online-enquête hebben ingevuld. 
 

 



 

 

 

Kenmerk: IENW/BSK/406653 
 

 

Bijlage 2 – Herkomst opgehaalde oplossingsrichtingen en beoordeling  
 

Beoordeling op basis van knock-out criteria 
✓ Positief effect en wordt meegenomen in vervolgproces MIRT-Verkenning 

x Negatief effect en wordt daarom niet verder uitgewerkt 

✓ Positief effect en wordt meegenomen in Korte Termijn Aanpak A15 

>>  Meekoppelkans, kan na prioritering alsnog worden onderzocht op haalbaarheid 

 
Nummer (in 
groslijst 
oplossingen)  

Titel maatregel Type maatregel 5 Wel of niet 
verder 
uitwerken?  
(Zeef 0) 

Herkomst 6 Vervolg uitwerking tweede fase? 
(Zeef 1) 

Infra Smart Mob 

1 Weg verbreden naar 2x3 rijstroken o     ✓ Projectteam + 
Inloopavond  

 Wordt uitgewerkt onder Pakket 2 

2 Weg verbreden naar 2x4 rijstroken o     x Projectteam + 
Inloopavond  

 Vervallen 

3 Linkerrijstrook inrichten voor vrachtverkeer 
bij 2x3 

o     x Projectteam  Vervallen 

4 Snelheid verlagen naar 100 km/h     o ✓ Projectteam + 
Inloopavond  

Per maart 2020 geldt dit overdag reeds. Deze maatregel 

heeft ook betrekking op de periode van 18.00 tot 07.00 uur. 

Deze maatregel is onderdeel van pakket 5 en wordt niet 

verder uitgewerkt.  
 

5 Noordbaan knp Gorinchem conform ROA 
inrichten 

o     ✓ Projectteam Deze oplossingsrichting wordt onder nummer 16 uitgewerkt. 

6 Vrachtwagens zonder lading weren     o x Projectteam Vervallen 

 
5 Infra = infrastructureel, Smart = Smart mobility, Mob = mobiliteitsmanagement 
6 Projectteam =  Min I&W, PZH, RWS en ingehuurd ingenieursbureau 
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Nummer (in 
groslijst 
oplossingen)  

Titel maatregel Type maatregel 5 Wel of niet 
verder 
uitwerken?  
(Zeef 0) 

Herkomst 6 Vervolg uitwerking tweede fase? 
(Zeef 1) 

Infra Smart Mob 

7 Tariefheffing op vrachtwagens met 
belading <50% 

    o x Projectteam Vervallen 

8 Betuweroute beter benutten + 
tariefheffing op vrachtverkeer over weg 

    o x Projectteam + 
Inloopavond + 
Atelier I  

Vervallen 

9 Extra hub op Betuweroute creëren in 
projectgebied 

    o ✓ Atelier I Alsnog afgevallen in Zeef 1, wordt niet verder uitgewerkt in 
de volgende fase van de Verkenning (was onderdeel van 
pakket 1D) 

10 Werkgeversaanpak spitsmijden     o ✓ Projectteam + 
Inloopavond  

Oplossingsrichting is naar KTM gegaan, wordt niet verder 
uitgewerkt in de volgende fase van de Verkenning. 

11 Coöperatieve wegkant systemen    o   ✓ Projectteam Alsnog afgevallen in Zeef 1, wordt niet verder uitgewerkt in 
de volgende fase van de Verkenning. 

12 De digitale snelweg   o   ✓ Projectteam Alsnog afgevallen in Zeef 1, wordt niet verder uitgewerkt in 
de volgende fase van de Verkenning. 

13 Basisdata op orde   o   ✓ Projectteam Deze maatregel wordt verder uitgewerkt in de volgende fase 
van de Verkenning (als onderdeel van pakket 1A)  

14 Truck platooning    o   ✓ Projectteam Wordt niet verder uitgewerkt in de volgende fase van de 
Verkenning, ontwikkelingen monitoren, was onderdeel van 
pakket 1B. 

15 Doelgroepenstrook automatisch rijden   o   ✓ Projectteam Wordt niet verder uitgewerkt in de volgende fase van de 
Verkenning, ontwikkelingen monitoren, was onderdeel van 
pakket 1B. 

16 Minimum kwaliteit ROA realiseren binnen 
projectgebied 

o     ✓ Projectteam Deze maatregel omvat o.a. (5) Noordbaan knp Gorinchem 
conform ROA inrichten, (18) het voldoen aan de 
comforteisen ROA en (47) verlengen invoegers. Deze 
maatregel wordt in de volgende fase verder uitgewerkt 
onder pakket 2 en 3.  

17 Dynamische capaciteitsverdeling alle 
rijstroken 

  o   x Projectteam Vervallen 

18 A15 binnen projectgebied laten voldoen 
aan comforteisen ROA 

o     ✓ Projectteam + 
Inloopavond  

Valt onder nummer 16. Deze oplossingsrichting wordt verder 
niet expliciet als losse oplossingsrichting meegenomen. 



 

 

 

2 

 

Nummer (in 
groslijst 
oplossingen)  

Titel maatregel Type maatregel 5 Wel of niet 
verder 
uitwerken?  
(Zeef 0) 

Herkomst 6 Vervolg uitwerking tweede fase? 
(Zeef 1) 

Infra Smart Mob 

19 Aansluiting Sliedrecht-West opheffen o     x Projectteam Vervallen. Voldoet niet als losse oplossing, wel als onderdeel 
van maatregel 5 en 6. 

20 Extra spoorlijn voor personenvervoer (van 
2x1 naar 2x2) naast MerwedeLingelijn 

o     x Inloopavond + 
Atelier I 

Vervallen 

21 Lokaal vrachtvervoer over water     o ✓ Projectteam +  
Inloopavond +  
Atelier I 

Alsnog afgevallen in Zeef 1, wordt niet verder uitgewerkt in 
de volgende fase van de Verkenning. Kan als meekoppelkans 
worden ingebracht. 

22 Treingebruik motiveren door verkrijgen van 
IC status op veelgebruikte stations 

    o x Inloopavond + 
Atelier I 

Vervallen 

23 Treingebruik motiveren door 
stationskwaliteit te verbeteren 

    o ✓ Atelier I Alsnog afgevallen in Zeef 1, wordt niet verder uitgewerkt in 
de volgende fase van de Verkenning. Kan als meekoppelkans 
worden ingebracht. 

24 Spitsheffing op A15 bovenop 
rekeningrijden logistieke sector 

    o x Inloopavond Vervallen 

25 Verzorgingsplaatsen uitrusten met meer 
faciliteiten 

    o ✓ Projectteam Wordt uitgewerkt onder Pakket 1 

26 Carpoollocaties creëren nabij toe- en 
afritten 

    o ✓ Projectteam Wordt uitgewerkt onder Pakket 1 

27 Snelfietsroute aanleggen van Sliedrecht 
naar Gorinchem en 'missing links' 
fietsnetwerk aanpakken  

o     ✓ Projectteam + 
Inloopavond  

Alsnog afgevallen in Zeef 1, wordt niet verder uitgewerkt in 
de volgende fase van de Verkenning. Kan als meekoppelkans 
worden ingebracht.  

28 Snelbus tussen Papendrecht en Gorinchem      o ✓ Projectteam Alsnog afgevallen in Zeef 1, wordt niet verder uitgewerkt in 
de volgende fase van de Verkenning. Kan als meekoppelkans 
worden ingebracht. 

29 Verleggen van de A15 en deze 2x2 maken, 
huidige A15 wordt autoweg (100 km/h) 

o     x Projectteam + 
Inloopavond  

Vervallen 

30 Nieuwe locaties voor Esso tankstations 
Hardinxveld 

o     x Projectteam Vervallen 

31 Afgescheiden rijstrook inrichten voor 
vrachtverkeer 

o     ✓ Inloopavond  Alsnog afgevallen in Zeef 1, wordt niet verder uitgewerkt in 
de volgende fase van de Verkenning, was pakket 4. 
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Nummer (in 
groslijst 
oplossingen)  

Titel maatregel Type maatregel 5 Wel of niet 
verder 
uitwerken?  
(Zeef 0) 

Herkomst 6 Vervolg uitwerking tweede fase? 
(Zeef 1) 

Infra Smart Mob 

32 N214 opwaarderen naar 100 km/h weg 
(2x1 rijstrook) met ongelijkvloerse 
aansluitingen 

o     x Projectteam Vervallen 

33 N214 verbreden naar 2x2 rijstroken en 
opwaarderen naar 100 km/h weg met 
ongelijkvloerse aansluitingen 

o     ✓ Projectteam + 
Inloopavond  

Alsnog afgevallen in Zeef 1, wordt niet verder uitgewerkt in 
de volgende fase van de Verkenning, was pakket 6. 

34 2x3-weg met rechterstrook alleen voor 
vrachtverkeer 

      x Projectteam + 
havenbedrijf 
Rotterdam 

Oplossingsrichting 82 (inhaalverbod vrachtverkeer) valt 
onder deze oplossingsrichting. Vervallen. 

35 Spitsheffing voor alle motorvoertuigen 
binnen het projectgebied 

    o x Atelier I Vervallen 

36 Chevrons plaatsen bij in- en uitvoegers o     x Projectteam + 
Inloopavond  

Vervallen 

37 Toeritdoseerinstallaties (TDI's) bij invoegers   o   ✓ Projectteam + 
Inloopavond  

Wordt uitgewerkt onder Pakket 1 

38 Doorgetrokken streep aan weerszijden bij 
de invoegers 

o     x Projectteam + 
Inloopavond  

Vervallen 

39 Dynamisch inhaalverbod vrachtverkeer   o   ✓ Projectteam + 
Inloopavond  

Wordt uitgewerkt onder Pakket 1 

40 Doorgaand verkeer via 2x2 snelweg, 
parallel aan Betuweroute aanleggen 

o     x Projectteam + 
Inloopavond  

Vervallen 

41 Capaciteitsuitbreiding door verdieping 
boven huidige weg 

o     x Inloopavond Vervallen 

42 Verdubbel de N214 en N216 en behoud 80 
km/h  

o     ✓ Projectteam + 
Inloopavond  

Alsnog afgevallen in Zeef 1, wordt niet verder uitgewerkt in 
de volgende fase van de Verkenning 

43 Leg een spitsstrook aan op de A15 in het 
projectgebied (2x2 rijstroken met 
spitsstroken) 

o     ✓ Projectteam Wordt uitgewerkt onder Pakket 3 

44 Geluidsschermen plaatsen en verbeteren o     >>  Inloopavond Alsnog afgevallen in Zeef 1, wordt niet verder uitgewerkt in 
de volgende fase van de Verkenning. Kan als meekoppelkans 
worden ingebracht. 
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Nummer (in 
groslijst 
oplossingen)  

Titel maatregel Type maatregel 5 Wel of niet 
verder 
uitwerken?  
(Zeef 0) 

Herkomst 6 Vervolg uitwerking tweede fase? 
(Zeef 1) 

Infra Smart Mob 

45 Overkluizen A15  o     >>  Inloopavond Alsnog afgevallen in Zeef 1, wordt niet verder uitgewerkt in 
de volgende fase van de Verkenning. Kan als meekoppelkans 
worden ingebracht. 

46 Waterbus doortrekken  o     ✓ Inloopavond Alsnog afgevallen in Zeef 1, wordt niet verder uitgewerkt in 
de volgende fase van de Verkenning. Kan als meekoppelkans 
worden ingebracht. 

47 Invoegers langer maken o     ✓ Projectteam Valt samen met oplossingsrichting 16. Oplossingsrichting 47 
wordt daarom verder niet separaat meegenomen. Deze 
maatregel wordt in de volgende fase verder uitgewerkt 
onder pakket 2 en 3. 

48 Dynamische extra rijstrook o     x Projectteam + 
Inloopavond  

Vervallen 

49 Vluchtstrook als spitsstrook gebruiken daar 
waar de vluchtstrook breed genoeg is 

    o x Inloopavond Vervallen 

50 Bus Alblasserdam / Ridderkerk - Gorinchem 
over de huidige vluchtstrook A15 

    o x Inloopavond Vervallen 

51 De A15 geheel voorzien van brede 
vluchtstroken en benutten voor snelbus 
Alblasserdam - Gorinchem 

o     x Projectteam Vervallen. Kan in combinatie met pakket 2 en (conform ROA 
richtlijnen) wordt ingericht als meekoppelkans worden 
ingebracht, was onderdeel van pakket 1D. 

52 Tunnel aanleggen voor doorgaand verkeer o     x Inloopavond 
Atelier I 

 Vervallen 

53 Afstand tussen toe- en afritten vergroten o     x Projectteam  Vervallen 

54 Verbreed A27 en combineer de twee 
toeritten vanaf knooppunt Gorinchem 
richting zuid 

o     >>  Inloopavond Dit is een meekoppelkans met de MIRT-studie A27. Wordt 
niet verder uitgewerkt in de volgende fase van de 
Verkenning. Kan als meekoppelkans worden ingebracht. 

55 Energie opwekken op/met de snelweg A15   o   >>  Atelier I Alsnog afgevallen in Zeef 1, wordt niet verder uitgewerkt in 
de volgende fase van de Verkenning. Kan als meekoppelkans 
worden ingebracht. 

56 Ontvlechten A15     o ✓ Atelier I Alsnog afgevallen in Zeef 1, was pakket 5 wordt niet verder 
uitgewerkt in de volgende fase van de Verkenning. 
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Nummer (in 
groslijst 
oplossingen)  

Titel maatregel Type maatregel 5 Wel of niet 
verder 
uitwerken?  
(Zeef 0) 

Herkomst 6 Vervolg uitwerking tweede fase? 
(Zeef 1) 

Infra Smart Mob 

57 Wissel functie A15 en N214 om o     x Inloopavond Vervallen als separate maatregel. Enigszins vergelijkbaar met 
pakket 6.  

58 Bedrijventerreinen verplaatsen naar 
locaties dichtbij water  

    o x Atelier I Vervallen 

59 Woningbouw faciliteren nabij OV 
knooppunten 

  o   >>  Atelier I De oplossingsrichting ligt buiten de invloedssferen van dit 
project. Het gebied is bovendien al erg volgebouwd. Kan als 
meekoppelkans worden ingebracht. 

60 Snelheid verlagen naar 80 km/h     o x Atelier I Vervallen 

61 Flexibele snelheden     o ✓ Atelier I Wordt uitgewerkt onder Pakket 1 

62 Doortrekken MerwedeLingelijn tot 
Rotterdam 

    o >>  Atelier I Alsnog afgevallen in Zeef 1, wordt niet verder uitgewerkt in 
de volgende fase van de Verkenning. Kan als meekoppelkans 
worden ingebracht. Hier loopt reeds een onderzoek naar 
door de provincie Zuid-Holland.  

63 Lightrail tussen Gorinchem, Papendrecht, 
Rotterdam 

o     x Atelier I Vervallen 

64 Buizenpost / hyperloop voor pakketvervoer   o   x Atelier I en MAG Vervallen. Kan als meekoppelkans worden ingebracht 

65 Reizigers informeren over snelste route / 
modaliteit  

    o ✓ Atelier I  Wordt uitgewerkt onder Pakket 1 

66 Alleen Euro 6+ vrachtverkeer toestaan op 
de A15 

    o x Atelier I  Vervallen 

67 Mobiliteitshubs met verschillende functies 
toevoegen in het projectgebied 

    o ✓ Projectteam en 
Atelier I 

Alsnog afgevallen in Zeef 1, wordt niet verder uitgewerkt in 
de volgende fase van de Verkenning. 

68 Landelijk systeem rekeningrijden op 
rijkswegen 

    o x Atelier I Vervallen 

69 P+R opstapplaatsen op slimme locaties  o     ✓ Atelier I Wordt uitgewerkt onder Pakket 1 

70 Incidentenmanagement verbeteren     o ✓ Atelier I Wordt uitgewerkt onder Pakket 1 

71 Goederen bundelen        x Atelier I Vervallen 

72 Gedragscampagnes ter bevordering van 
verkeersveiligheid en spitsmijden 

    o ✓ Projectteam Vervallen. Wordt niet verder uitgewerkt in de verkenning. 
Oplossingsrichting is naar KTM gegaan. 

73 Belijning en asfaltkwaliteit op orde brengen o     ✓ Projectteam Wordt uitgewerkt onder Pakket 1 
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Nummer (in 
groslijst 
oplossingen)  

Titel maatregel Type maatregel 5 Wel of niet 
verder 
uitwerken?  
(Zeef 0) 

Herkomst 6 Vervolg uitwerking tweede fase? 
(Zeef 1) 

Infra Smart Mob 

74 Bord 'bij file op vluchtstrook voor 
uitvoegend verkeer afslag x' + klein deel 
vluchtstrook verbreden 

o     >>  Projectteam De oplossingsrichting is een korte termijn oplossing 
(meekoppelkans met korte termijn aanpak); levert op de 
korte termijn een bijdrage aan de doorstroming en is 
goedkoop om toe te passen. 

75 Afrit 88.0c (noordzijde) verbreden  o     x Projectteam Vervallen 

76 Uitrol deelconcepten     o ✓ Projectteam Oplossingsrichting is naar de KTM gegaan. 

77 R-net bus opwaarderen     o x Atelier I Vervallen 

78 N214 verbreden naar 2x3, 80 km/h o     x Atelier I Vervallen 

79 Nieuwe oeververbinding om de Noord te 
kunnen kruisen 

o     x Atelier I Vervallen 

80 (niet in 
groslijst) 

De weg naar Rotterdam zou noordelijker 
moeten komen. Bestaand voor oostelijk 
verkeer. Nieuw tracé in de polder voor 
westelijk verkeer. 

 o     geen concrete 
maatregel, niet 
meegenomen 
voor knock-out 

Inloopavond Deels vergelijkbaar met 29. vervallen 

81 (niet in 
groslijst) 

Spitsverbod vrachtverkeer      o geen concrete 
maatregel, niet 
meegenomen 
voor knock-out 

Inloopavond Vervallen. De maatregel is erg onduidelijk; waar gaan we 
vrachtwagens weren in de spits? maatregel enigszins te 
vergelijken met OPL6: weren van vrachtauto's op de en 
juridisch hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar. zorgt voor een 
zeer hoge belasting op het OWN en valt daardoor af.  

82 (niet in 
groslijst) 

Inhaalverbod vrachtverkeer      o ✓ Inloopavond Deze oplossingsrichting is al opgenomen in 
oplossingsrichting 39 en wordt verder niet expliciet 
meegenomen. Wordt uitgewerkt onder Pakket 1 

83 (niet in 
groslijst) 

Stuur ze langs N3 met name tijdens 
werkzaamheden 

     o geen concrete 
maatregel, niet 
meegenomen 
voor knock-out 

Inloopavond Door ontbreken heldere omschrijving niet opgenomen in de 
groslijst. Bij werkzaamheden worden altijd al maatregelen 
getroffen die passen bij de situatie (incl. omrijroutes 
aangeven). Vervallen. 

84 (niet in 
groslijst) 

Luchtreiniging (NOx)       niet 
meegenomen 
voor knock-out 

Atelier I Vervallen. Deze maatregel heeft geen directe relatie met 
doorstroming / verkeersveiligheid. Wel is in de Groslijst bij 
OPL44 beschreven dat Nox met geluidsschermen ook deels 
worden afgevangen. Bij OPL44 aangegeven da als 
meekoppelkans kan worden ingebracht. 



 

 

 

7 

 

Nummer (in 
groslijst 
oplossingen)  

Titel maatregel Type maatregel 5 Wel of niet 
verder 
uitwerken?  
(Zeef 0) 

Herkomst 6 Vervolg uitwerking tweede fase? 
(Zeef 1) 

Infra Smart Mob 

85 (niet in 
groslijst) 

Peulensluis opheffen en boezem gebruiken 
voor ontsluiting pleziervaart 

 o     niet 
meegenomen 
voor knock-out 

Atelier I Geen relatie met doorstroming / verkeersveiligheid. Verder 
is de meerwaarde van deze maatregel onduidelijk, bijv. Voor 
milieu (mogelijk omdat de context ontbreekt). Daarom niet 
opgenomen als maatregel in de groslijst. 

86 (niet in 
groslijst) 

Gebruik ruimte kanaal van Steenenhoek 
voor overige maatregelen 

      niet 
meegenomen 
voor knock-out 

Atelier I Geen relatie met doorstroming / verkeersveiligheid. En 
verder, welke maatregelen worden hier bedoeld? Doordat 
de maatregel niet concreet genoeg is, is deze niet 
opgenomen in de groslijst.  
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Bijlage 3 – Enquête resultaten Inloopbijeenkomst II 
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