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1. Achtergrond en doel studie
MIRT-Verkenning A15 Papendrecht - Gorinchem
Op 26 juni 2018 is de Startbeslissing door de minister van I&W genomen om een verkenning naar oplossingen voor de problemen op de A15 op het
traject tussen de aansluiting Sliedrecht- West en de aansluiting Arkel (net ten oosten van knooppunt Gorinchem) te starten. Het doel van de
verkenning is om de bereikbaarheid van de A15 tussen Gorinchem en Papendrecht te verbeteren. De bereikbaarheid betreft met name de
doorstroming, verkeersveiligheid en robuustheid in dit gebied.
Hierbij wordt de volgende doelstelling gehanteerd:
‘Het oplossen van de huidige en toekomstige bereikbaarheidsopgaven door 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’.
Op deze manier levert het project een bijdrage aan de economische ontwikkeling op de drie schaalniveaus nationaal, regionaal en lokaal. Eveneens
wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van het Programma Goederenvervoercorridors. Vanuit het Programma Goederenvervoercorridors
is de A15 onderdeel van logistieke corridor Oost. De A15 vormt een belangrijke logistieke verbinding tussen de haven van Rotterdam, Arnhem,
Nijmegen en Duitsland. De ambitie voor 2030 voor deze corridor is onder andere het terugdringen van files, het verhogen van de capaciteit en het
verbeteren van de betrouwbaarheid van de reistijd.
Voor het gedeelte van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem wordt een MIRT-verkenning uitgevoerd. Voorafgaand aan deze MIRT-verkenning is

de korte-termijnaanpak gestart, waaruit een pakket met kortetermijnmaatregelen (KTM A15) naar voren is gekomen. De MIRT-verkenning richt zich
op lange-termijnknelpunten en maatregelen(pakketten).
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1. Afbakening
Projectgebied
Het projectgebied is de Rijksweg tussen Papendrecht (hm 79,8) en Gorinchem (hm 101,3). Dit traject is 21,5 km lang. Tot het projectgebied
behoren naast het knooppunt Gorinchem ook de aansluitingen: Sliedrecht-West, Sliedrecht-Oost, Hardinxveld-Giessendam en Arkel. Vanaf
Papendrecht tot knooppunt Gorinchem is de maximumsnelheid 120 km/h, ten oosten daarvan 130 km/h.
In de huidige situatie is er een spitsstrook tussen Papendrecht - N3 en Sliedrecht-Oost. Als onderdeel van project A15 Papendrecht - Sliedrecht
wordt de spitsstrook omgezet naar een volwaardige derde rijstrook. Aan de noordzijde tussen Sliedrecht-West en Papendrecht - N3 wordt
daarnaast een weefvak aangelegd als derde rijstrook. Dit zal in 2021 gereed zijn. Op de rest van het traject Papendrecht - Gorinchem bestaat de
A15 uit twee rijstroken in beide richtingen.

Studiegebied
De omvang van het studiegebied wordt bepaald door de te verwachten effecten (verkeer, milieu) van de te onderzoeken maatregelen. Het
studiegebied verschilt per te onderzoeken aspect en bevat voor sommige onderwerpen ook andere delen van de A15. In het milieueffectrapport
(MER) wordt dit per thema bekeken en toegelicht. In elk geval worden de effecten van eventuele capaciteitsuitbreidingen tussen Papendrecht en
Gorinchem onderzocht op de doorstroming en verkeersveiligheid van het oostelijke deel van de A15. Globaal reikt het studiegebied ten minste
vanaf Papendrecht (aansluiting 23) tot en met aansluiting Arkel (aansluiting 28). Effecten kunnen verder reiken dan dit gebied. Zo wordt, waar
relevant, ook gekeken wat de effecten zijn van het project op een groter gebied in en rondom de A15, zoals de Goederenvervoercorridor.
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1. Afbakening
Te onderzoeken alternatieven
In de MIRT-verkenning A15 Papendrecht - Gorinchem worden in elk geval de hiernavolgende alternatieven onderzocht:
0. Nulalternatief: geen aanpassing van de A15 Papendrecht - Gorinchem op de middellange en lange termijn. De maatregelen uit de
kortetermijnaanpak worden wel uitgevoerd (referentiesituatie). Ook wordt een gevoeligheidsanalyse op de volledige invoering van de zelfrijdende
auto en overige ‘Smart Mobility’-ontwikkelingen in 2030 uitgevoerd.
1. Toepassen van sectorale en multimodale maatregelen voor de midden- en lange termijn die in het Verkeersonderzoek A15 als kansrijk zijn
geselecteerd behoudens grootschalige infrastructuurmaatregelen.
2. Versterken regionale weginfrastructuur: opwaarderen onderliggende wegen, waarbij het uitgangspunt is dat de regionale ontsluiting en regionale
bereikbaarheid grotendeels losgekoppeld worden van de A15.
3. Integrale capaciteitsuitbreiding (zoals 2x3 rijstroken) tussen Sliedrecht-West en Gorinchem met toepassing van verschillende opties
doelgroepenstrook, automatisch rijden met hoge snelheid, wegennet gereed maken voor de zelfrijdende auto, platooning, connected driving.
Onderdeel van deze MIRT-verkenning is het inventariseren van maatregelen en bijbehorende maatregelenpakketten. Deze maatregelenpakketten
kunnen leiden tot aanvullende alternatieven.
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1. Trechteringsproces verkenning fase 1
We lopen op hoofdlijnen de volgende stappen door:
•

Opstellen van een probleem- en gebiedsanalyse en beoordelingskader zeef 0.

•

Opstellen groslijst. In bijeenkomsten met de betrokken overheden en de omgeving halen we
maatregelen op. Deze worden, waar nodig, aangevuld met maatregelen die de betrokken
experts als mogelijkheid zien. Hierbij nemen we ook de resultaten van eerdere onderzoeken
mee.

•

Zeef 0: kwalitatieve beoordeling van de groslijst maatregelen op basis van het
beoordelingskader zeef 0. In deze stap wordt getrechterd naar shortlist-maatregelen. Het
aantal ligt niet vast, naar verwachting zullen het er tussen de zes en tien zijn.

•

Opstellen factsheets voor de shortlist-maatregelen met nadere uitwerking per maatregel;
de maatregelen worden uitgewerkt en beoordeeld op alle aspecten die zijn opgenomen in
het beoordelingskader. Hierbij worden schetsontwerpen gemaakt van de maatregelen.

•

Zeef 1: selectie van de kansrijke alternatieven(pakketten) op basis van het beoordelingskader.
Het betreft een trechtering van de shortlist-maatregelen naar circa die à vier kansrijke
maatregelen(pakketten). Dit aantal ligt van tevoren niet vast, het is een indicatie. Een
(kansrijk) alternatief is een maatregel of een combinatie van maatregelen die naar

verwachting een grote bijdrage kan leveren aan het doelbereik van de MIRT-verkenning.
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1. Inleiding: Trechteringsproces zeef 0
De eerste trechtering vindt plaats op basis van knock-out criteria.
Deze zijn hiernaast weergegeven.

Het resultaat van zeef 0 is vierledig:
•

De maatregel voldoet aan de knock-out criteria en wordt
verder uitgewerkt in een factsheet en schetsontwerp ten
behoeve van zeef 1.

•

De maatregel wordt geen onderdeel binnen deze MIRTverkenning, maar wordt doorgegeven aan de
kortetermijnmaatregelen A15 of het Programma
Goederenvervoercorridors.

•

De maatregel voldoet niet aan de knock-out criteria en valt af
in zeef 0.

•

De maatregel gaat niet mee als volwaardige maatregel, maar
wordt gelabeld als meekoppelkans en/of regiowens.
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1. Input voor de longlist en zeef 0
Input voor zeef 0
• Oplossingsrichtingen uit het Verkeersonderzoek A15 als input gebruikt.
• Oplossingsrichtingen aangevuld met:
• maatregelen die in de startbeslissing zijn genoemd;
• maatregelen die aansluiten bij de geconstateerde problemen (zie probleemanalyse), op basis van de expert
opinion en literatuur;
• door de stakeholders benoemde oplossingsrichtingen, in een brede sessie met stakeholders opgehaald
(inloopbijeenkomst op 14 november 2019 en atelier A15 op 25 november 2019).
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1. Input probleemanalyse: knelpunten
Knelpunten verkeer A15 Papendrecht - Arkel
Uit de probleemanalyse komt naar voren dat er in 2040 volgens de prognose (scenario hoog) sprake is van:
1)

2)

3)

Zeer weinig restcapaciteit, met een zeer grote kans op verstoring van de doorstroming als gevolg:
1a. op de noordbaan tussen Papendrecht en Alblasserdam;
1b. op de noordbaan tussen Arkel en Sliedrecht-West;
1c. op de zuidbaan tussen Sliedrecht-Oost en Arkel.
Een grote kans op ongelukken bij veel in- en uitvoegers:
2a. bij Papendrecht, op de noord- en zuidbaan bij de in- en uitvoegers;
2b. bij Sliedrecht-West bij de in- en uitvoegers op de noord- en zuidbaan;
2c. bij Hardinxveld-Giessendam bij de in- en uitvoegers op de noord- en zuidbaan;
2d. op de zuidbaan ter hoogte van Boven-Hardinxveld;
2e. bij knooppunt Gorinchem op de noordbaan.
Colonnevorming van vrachtwagens op bijna het gehele traject:
3a. op de noordbaan tussen Arkel en Alblasserdam;
3b. op de zuidbaan tussen Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam
en tussen Gorinchem en Arkel.

Zie de volgende sheet voor de locaties
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1. Input probleemanalyse: knelpunten 2040
in spitsen

** Gebaseerd op de huidige verkeersveiligheidsproblemen en geprognosticeerde doorstromingsproblemen en colonnevorming
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1. Input probleemanalyse: knelpunten
Wegbeeld A15 Papendrecht - Arkel
Het wegbeeld past niet bij de maximumsnelheid van 120 km/h. Het beeld is onrustig, hobbelig, soms smal en
beklemmend. Bij Boven-Hardinxveld zorgt het verticale alignement voor een slecht zicht.

Smart Mobility en wegontwerp
Op het gebied Smart Mobility zijn de verwachte problemen met betrekking tot de meest zekere ontwikkeling
‘automatisch rijden’ onderzocht. De huidige fysieke en digitale infrastructuur voldoet nog niet aan de benodigde
eisen voor automatisch rijden, zoals eenduidige signalering en wegmarkering, een wegontwerp conform de Richtlijn
Ontwerp Autosnelwegen (ROA) 2017 (zie figuur 2.2) en het digitaliseren van het fysieke wegontwerp. De
consequentie is een verhoogde kans op ongevallen en het moeilijk kunnen inlezen van de weg door automatische
voertuigen.
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1. Input probleemanalyse: wegontwerp
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1. Zeef 0 - beoordelingskader
Kwalitatieve beoordeling
• Bijdrage aan knelpunt van wegvak….

A, B, C etc.

Beoordeling per criterium:

•

Bijdrage aan verbeteren doorstroming

Draagt bij/draagt niet bij

Positief effect

•

Effect op ander doorstromingsknelpunt
(OWN, overige deel A15)

Groter knelpunt bij …/kleiner knelpunt bij …

•

Bijdragen aan verbeteren verkeersveiligheid

Draagt bij/draagt niet bij

Negatief effect, en tevens een knock-out

•

Effect op ander verkeersveiligheidsknelpunt
(OWN, overige deel A15)

Groter knelpunt bij …/kleiner knelpunt bij …

Geen effect, en knock-out voor
doorstroming

•

Technisch haalbaar

Haalbaar /niet haalbaar

•

Ruimtelijk inpasbaar

Inpasbaar/lastig inpasbaar/niet inpasbaar

•

Kosten

zeker < € 850 miljoen
mogelijk < € 850 miljoen
zeker > € 850 miljoen

Aandachtspunt (mogelijk negatief effect),
en knock-out voor doorstroming

Meekoppelkans, mogelijkheden hiervoor
worden later onderzocht
Maatregel gaat door in de korte termijn
aanpak van de A15 (van de
verkeersonderneming)
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1. Toelichting op enkele indicatoren
Werkwijze beoordeling van…
• Effect doorstroming: deze effecten zijn beoordeeld op basis van een expert opinion, waarbij gebruik is gemaakt van de verkeersintensiteiten
en de standaard capaciteitswaarden voor autosnelwegen (bron: Rijkswaterstaat, CIA). Voor sommige maatregelen is gebruik gemaakt van
evaluatie-/effectstudies uit eerdere trajecten of van soortgelijke maatregelen elders. Wanneer knock-out? Indien de maatregel niet bijdraagt
aan het verbeteren van de doorstroming op de A15 in het projectgebied, of als de maatregel forse doorstromingsproblemen oplevert op het
OWN of overige delen van de A15 (buiten het projectgebied).
• Effect verkeersveiligheid: deze effecten zijn beoordeeld door experts, waarbij is gekeken of bestaande verkeersveiligheidsknelpunten
verbeteren door aanpassingen aan de weginrichting of door een verandering van verkeersstromen. Ook is gekeken naar mogelijke
veiligheidsrisico’s in het nieuwe ontwerp. Wanneer knock-out? Indien de maatregel een negatieve impact op de verkeersveiligheid op de A15
in het projectgebied heeft, of zorgt voor een forse negatieve impact op het OWN of op overige delen van de A15 (buiten het projectgebied).
• Technische haalbaarheid: de maatregelen zijn beoordeeld op de mate waarin de variant qua wegontwerp redelijkerwijs aan de ROA kan
voldoen. Wanneer knock-out? Er zijn maatregelen waarbij een concept wordt voorgesteld, waarbij er dusdanige grote afwijkingen zijn ten
aanzien van de ROA, dat deze maatregelen niet realistisch/technisch haalbaar zijn.

• Ruimtelijke inpasbaarheid: de maatregelen zijn beoordeeld op de mate waarin de oplossing inpasbaar is, gerelateerd aan de ruimtelijke
knel- en dwangpunten. Meer ruimtebeslag werkt veelal kostenverhogend. Ook wordt beschouwd of effecten op milieu en leefbaarheid te
verwachten zijn. Wanneer knock-out? Als de maatregel niet binnen twee keer het richtinggevend budget te realiseren is. Ruimtelijk zijn
maatregelen meestal wel inpasbaar, maar deze kunnen afvallen door de grote impact van het ruimtebeslag op de omgeving.
• Kosten: de maatregelen zijn beoordeeld of deze redelijkerwijs voor minder dan € 850 miljoen (tweemaal richtinggevend budget inclusief
indexatie) gerealiseerd kunnen worden. Bij de kosteninschatting is gebruik gemaakt van soortgelijke projecten elders in het land. Knock-out
wanneer de maatregel niet binnen tweemaal het richtinggevend budget te realiseren is.
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1. Voorbeeldtoets: uitleg beoordeling varianten
Omschrijving

Viltstifttekening/visualisatie van
maatregel
(met dikke lijnen is de nieuwe
infra weergegeven)

•
•

XX (wat houdt de maatregel in?)
XX

Beoordeling

Met een vinkje of kruisje wordt
aangegeven of de maatregel
bijdraagt aan de doorstroming

Inschatting door verkeerskundig
ontwerper op basis van Richtlijnen
Ontwerp Autosnelwegen (ROA)

Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied

Onvoldoende lengte voor weefvak op
parallelbaan.

Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied

Ruimtebeslag op bedrijventerrein en
agrarische grond, enkele bedrijven
dienen te wijken. Tast landschappelijke
waarden aan.

Impact op de doorstroming
N3, I/C neemt toe

Zeker > … mln €
Verbetert de verkeersveiligheid
Mogelijk impact op de veiligheid van het
weefvak Papendrecht - Sliedrecht-West

Eindoordeel gebaseerd op de
bijdragen aan de doorstroming,
verkeersveiligheid, technische
haalbaarheid, inpassing en kosten

Inschatting op basis van
referentieprojecten

Conclusie
Valt af, vanwege te hoge kosten, uitvoerbaarheid, en ruimtelijke inpassing
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2. Beoordeelde longlist-maatregelen
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1. Weg verbreden naar 2x3 rijstroken (infrastructureel)
Omschrijving
•

•
•
•

De huidige weg tussen Sliedrecht-Oost en Arkel op de zuidbaan en tussen
Papendrecht en Arkel op de noordbaan verbreden naar 2x3 rijstroken. Er
is hierbij rekening gehouden met capaciteitsuitbreiding tussen 2020 en
2021. Het aan te leggen weefvak tussen Sliedrecht-West en Papendrecht
(noordkant) wordt omgezet in een rijstrook.
Op de korte en middellange termijn een betere doorstroming op de A15
Papendrecht - Arkel, waar nu weinig tot geen restcapaciteit is.
Verbreding van de weg heeft een verkeersaantrekkende werking op de
A15.
Uitgangspunt is dat het spoor en het kanaal van Steenenhoek niet
verlegd hoeven te worden.

Conclusie
Gaat door. Positieve impact op de doorstroming en verkeersveiligheid in het
projectgebied. Een aandachtspunt is de verwachte verslechtering van de
leefkwaliteit in de nabijheid van de A15.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied door
capaciteitsuitbreiding.
Positieve impact op doorstroming
OWN; I/C neemt af. Op andere
delen A15 neem I/C toe.
Verbetert de verkeersveiligheid door
een verbeterde doorstroming.
Impact op de veiligheid; zowel
positief op het OWN, als
negatief op overige delen A15.

Wijziging regelgeving van
verkeersbelasting op kunstwerken.
Slappe ondergrond. Ruimte in de
middenberm en op de kunstwerken.
Relatief veel conflicten met ruimtelijke
dwangpunten, onder andere op meerdere
plekken inklemming tussen spoor en
waterkering en noodzaak verbreden
kunstwerken. Als gevolg van de
verkeersaantrekkende werking en toename
verkeersintensiteiten heeft de maatregel
invloed op de leefomgeving (bv. voorziene
toename stikstofdepositie op Natura2000,
noodzaak akoestische maatregelen en een
verslechtering van de luchtkwaliteit).

Zeker < € 850 miljoen.
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2. Weg verbreden naar 2x4 rijstroken (infrastructureel)
Omschrijving
•
•
•
•

De huidige weg in het projectgebied verbreden naar 2x4 rijstroken. Er is
hierbij rekening gehouden met capaciteitsuitbreiding tussen 2020 en
2021.
Op korte termijn een veel betere doorstroming op de A15 Papendrecht Arkel, waar nu weinig tot geen restcapaciteit is.
De effecten op de doorstroming en verkeersveiligheid zijn vergelijkbaar
met 2x3 rijstroken, maar dan extremer.
Uitgangspunt is dat het spoor en kanaal van Steenenhoek verlegd
moeten worden om deze maatregel te realiseren.

Conclusie
Valt af, in verband met de ruimtelijke inpassing. Tevens zijn de kosten fors
hoger dan het richtinggevend budget. Daarnaast zijn er grote
doorstromingsproblemen te verwachten op andere delen van de A15, met
name bij de ruit van Rotterdam die ruimtelijk zo goed als niet verbreed kan
worden. Zie ook bijlage 2.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied door
capaciteitsuitbreiding.

Positieve impact op doorstroming
OWN, I/C neemt af. Op andere
delen A15 neem IC fors toe.
Verbetert de verkeersveiligheid
door een verbeterde doorstroming.
Impact op de veiligheid; zowel
positief op het OWN, als negatief
op de overige delen A15 .

Wijziging regelgeving van
verkeersbelasting op kunstwerken.
Slappe ondergrond. Nog meer ruimte
nodig in de middenberm en op de
kunstwerken dan oplossing 1.
Veel conflicten met ruimtelijke
dwangpunten, meer dan bij oplossing 1.
Bv. noodzaak tot verleggen spoorlijn,
mogelijk amoveren woningen/bedrijven,
noodzaak tot aanpassing meerdere (zo
niet alle) kunstwerken. Impact op
leefomgeving (stikstof, geluid,
luchtkwaliteit) is groter dan bij oplossing
1 en de mate waarin maatregelen nodig
zijn, neemt toe.
Zeker > € 850 miljoen.
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3. Linkerrijstrook inrichten voor vrachtverkeer bij 2x3
(mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
•

•
•

Beoordeling

De linkerrijstrook bij de 2x3-weg (gelijkvloers) voor vrachtverkeer inrichten in het
projectgebied. Vrachtverkeer rijdt vaak langere afstanden dan autoverkeer, vandaar
dat de linkerrijstrook voor vrachtverkeer wordt ingericht:
•
Uit de HB-matrices blijkt dat er redelijk veel lokaal vrachtverkeer is. Vracht zal
dus ook vaak gebruik maken van de middelste en rechterrijstrook bij het in- en
uitvoegen binnen het projectgebied en daarbij zorgen voor schokeffecten op
de middelste en rechterrijstrook.
Verbreding naar 2x3 is het uitgangspunt; zodoende genoeg capaciteit voor
autoverkeer overhouden.
Juridisch kader dient te worden aangepast om deze maatregel te bewerkstelligen.

Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Door de vele weefbewegingen heeft de
maatregel mogelijk een negatief effect op
de doorstroming binnen het projectgebied.
Negatieve impact op de doorstroming
deel A15 direct voor en na het tracé bij
opheffing vrachtstrook.
De maatregel zelf heeft een negatief effect
op de verkeersveiligheid; automobilisten
verwachten geen vracht op de
linkerrijstrook en op stroken die niet voor
vracht bedoeld zijn.
Mogelijk negatief effect
verkeersveiligheid bij opheffing van de
strook voor vrachtverkeer op A15.

Vrachtverkeer moet bij
het in- en uitvoegen
meerdere rijstroken
oversteken. Hiervoor is
extra lengte nodig
tussen toe- en afritten.
De maatregel zelf heeft
een neutrale impact op
de omgeving; voor
ruimtelijke impact van
2x3 rijstroken zie sheet
maatregel 1.
Mogelijk < € 850 miljoen.

Conclusie
Valt af, doordat de maatregel niet bijdraagt aan de doorstroming (en mogelijk zelfs een negatief
effect heeft op doorstroming) en een negatief effect op de verkeerveiligheid heeft.
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4. Snelheid verlagen naar 100 km/h (infrastructureel)
Omschrijving
•
•
•

•

De snelheid in het projectgebied verlagen naar 100 km/h, waardoor de weg alsnog als stroomweg
functioneert.
100 km/h zorgt voor minder belasting van het milieu (stikstof en CO2).
Bij een lagere snelheid op een snelweg (100 km/h in plaats van 120 km/h) kan een weg meer
verkeer afwikkelen. Tevens zijn minder verkeersongevallen te verwachten.
Per maart 2020 geldt dit overdag reeds. Deze maatregel heeft ook betrekking op de periode van
18.00 tot 07.00 uur.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied door
minder snelheidsverschillen en
meer capaciteit op de weg.
Mogelijk negatieve impact op de
doorstroming op het OWN buiten de
spits en positieve impact inde spits;
verkeer kiest voor de snelste weg.
Verbetert de verkeersveiligheid
door minder snelheidsverschillen.

Geen technische beperkingen.
Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten voorzien. Geen tot
licht positieve impact op de
leefomgeving te verwachten.
Zeker < € 850 miljoen.

Neutraal effect op het OWN en
het overige deel van de A15.

Conclusie
Gaat door. De maatregel heeft een positieve impact op de beoordelingscriteria doorstroming,
verkeersveiligheid en licht positieve impact op de leefomgeving.
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5. Noordbaan knooppunt Gorinchem conform ROA
inrichten (infrastructureel)
Omschrijving
•
•

ROA volgen bij inrichting invoegers op de noordbaan bij hm. 94.0 en 95.0; met
langere invoegers en meer tijd om te ritsen.
Aanleiding zijn de ongelukken die op deze locaties hebben plaatsgevonden.

Beoordeling
Heeft alleen effect op wegvak
tussen hm 94.0 en 95.0.
Draagt bij aan sw doorstroming
binnen het projectgebied door
het knelpunt te verwijderen.
Geen effect op de
doorstroming OWN.
Verbetert de verkeersveiligheid op
het desbetreffende vak door meer
tijd te creëren om te ritsen.
Geen effect op de verkeersveiligheid
OWN en het overige deel van de A15.

Wijziging regelgeving van
verkeersbelasting op kunstwerken.
Slappe ondergrond. Ruimte in de
middenberm en op de
kunstwerken.
Enkele conflicten met ruimtelijke
dwangpunten voorzien door extra
ruimtebeslag, zoals insluiting A15
tussen spoor en waterkering.
Mogelijk noodzaak aanpassen
kunstwerken. Mogelijk toename
geluidsbelasting voor nabije
woningen, als gevolg van
verschuivingen in rijstroken.
Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
Gaat door. Heeft positieve impact op de doorstroming en de verkeersveiligheid. Ruimtelijke en
technische inpassing wel enkele aandachtspunten.
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6. Vrachtwagens zonder lading weren
(mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
•
•

Ongeveer 20% van de vrachtwagens rijdt zonder lading over de weg. Door deze te weren, zal
het aantal vrachtwagens op de A15 binnen het trajectgebied verminderen.
Deze maatregel is niet goed te handhaven. Weegpunten zouden enigszins helpen, maar geven
niet direct antwoord op de vraag of er lading vervoerd wordt per vrachtwagen. Handhaving
door personeel zorgt voor verminderde doorstroming.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied
vanwege minder vrachtverkeer.
Vrachtverkeer verplaatst zich
naar OWN -> zeer negatieve
impact op doorstroming OWN.
Verbetert de verkeersveiligheid
doordat de lichte vrachtwagens
niet meer op de A15 rijden.
Negatieve impact op de
verkeersveiligheid OWN door
grote toename verkeer.

Er moeten weegpunten aangebracht
worden bij alle toeritten. Voor het
geweerde vrachtverkeer moet een
alternatieve route beschikbaar zijn. Dan
is het alsnog lastig/zo niet onmogelijk
te monitoren of vrachtwagens zonder
lading op de A15 rijden.
Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten voorzien en geen impact
op de leefomgeving te verwachten.
Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
Valt af door een grote toename van verkeer op het OWN, en de daarmee gepaard gaande hoge I/Cverhoudingen op het OWN en de verkeersveiligheidsproblemen. Bovendien is de maatregel niet
goed te handhaven.
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7. Tariefheffing op vrachtwagens met belading < 50%
(mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
•
•
•

Veel vrachtwagens rijden met een lage beladingsgraad over de weg in Nederland; gemiddeld schijnt
57% van het volume volgeladen te zijn.
Door een tarief te heffen op vrachtwagens die voor < 50% volgeladen zijn op de A15 in het
projectgebied, zullen naar verwachting minder vrachtwagens op de A15 in het projectgebied rijden.
Handhaving zal lastig worden; weegpunten zouden enigszins helpen, maar geven niet direct antwoord
op de vraag of ≥ 50% van het totale volume van de vrachtwagen volgeladen is. Sjoemelgedrag is ook
goed mogelijk.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied
vanwege minder vrachtverkeer.
Vrachtverkeer verplaatst zich
naar het OWN -> zeer negatieve
impact op doorstroming OWN.
Verbetert de verkeersveiligheid
doordat de lichte vrachtwagens
niet meer op de A15 rijden.
Negatieve impact op de
verkeersveiligheid OWN door
grote toename verkeer.

Er moeten weegpunten aangebracht
worden bij alle toeritten. Voor het
vrachtverkeer moet een alternatieve
route beschikbaar zijn. Dan is het
alsnog lastig/zo niet onmogelijk te
monitoren of vrachtwagens zonder
lading op de A15 rijden.
Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten voorzien en geen impact
op de leefomgeving te verwachten.
Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
Valt af door een grote toename van verkeer op het OWN, en de daarmee gepaard gaande hoge I/Cverhoudingen op het OWN en de verkeersveiligheidsproblemen. Ook is handhaving (bijna)
onmogelijk.
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8. Betuweroute beter benutten + tariefheffing op
vrachtverkeer over de weg (mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
•

Door tariefheffing op vracht over de gehele A15 wordt vervoer per spoor (Betuwelijn) op de
lange afstand aantrekkelijker (deze trein maakt geen tussenstop in Nederland).
•

•
•

Uit de HB-matrices blijkt dat maar een klein deel van het vrachtverkeer over de weg dat de Noordtunnel
passeert, naar Duitsland gaat. Het meeste verkeer is lokaal en regionaal verkeer.

Het knelpunt van de Betuweroute ligt buiten het studiegebied; er wordt al jaren gewacht op de
aanleg van een derde spoorlijn tussen Zevenaar en Oberhausen. Dit kan nog minimaal zeven
jaar duren.
Maak een goede logistieke afstemming tussen lading per vrachtwagen of per trein vervoeren in
de Rotterdamse haven. Betrek hierbij de overheid en de transport- en logistieke sector. Bij de
boordeling dient de doorstroming op de A15 een belangrijke (rand)voorwaarde te zijn.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied door
minder vrachtwagens op de A15.
Neutraal effect, de lokale vracht
gaat nog steeds het laatste deel
over het OWN.
Verbetert de verkeersveiligheid door
minder vrachtverkeer op de A15.
Geen/gering effect.

Geen technische beperkingen
voorzien binnen het projectgebied.
Buiten het projectgebied moeten
aanpassingen worden gedaan aan het
spoor (Duitsland).
Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten voorzien (uitgaande van
geen verbreding van de A15 of het
spoor), geen tot weinig impact op de
leefomgeving te verwachten.
Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
Valt naar alle waarschijnlijkheid af op juridische haalbaarheid.
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9. Extra hub op Betuweroute creëren in projectgebied
(mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
•

Meer lokale en regionale vracht over de Betuweroute vervoeren. Hiervoor is een logistieke hub
langs het spoor nodig in het projectgebied:
•
Momenteel rijden treinen vanuit de Rotterdamse haven rechtstreeks door naar
Duitsland.
• Het creëren van een extra hub ligt bestuurlijk gevoelig en kan de concurrentiepositie van de trein
voor de lange afstanden verzwakken.
• Een extra hub zal meer lokaal vrachtverkeer van en naar de hub aantrekken.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied door
minder vrachtwagens op de A15.
Meer lokale vracht nabij de hub,
op andere delen OWN mogelijk
minder vracht (andere verdeling).
Verbetert de verkeersveiligheid
door minder vrachtverkeer.
Mogelijk negatief effect nabij de
hub, positiever op enkele
andere locaties OWN.

Slappe ondergrond. Onderbreking van
de doorgaande spoorroute. Aanpassing
aan OWN naar hub nodig.
Afhankelijk van de precieze locatie. Niet
overal is ruimte langs het spoor, naar
verwachting conflicten met ruimtelijke
dwangpunten of noodzaak tot amoveren
woningen/bedrijven. Enerzijds
vermindering vrachtwagens op deel van
de A15 (verbetering leefbaarheid), maar
anderzijds meer lokaal vrachtverkeer en
op plekken verslechtering leefbaarheid.

Zeker < €850 miljoen.

Conclusie
Gaat door. Er is veelal positieve impact op de doorstroming en verkeersveiligheid te verwachten.
Aandachtspunt is dat dit mogelijk buiten de invloedssferen van dit project ligt en dat samenwerking
met andere partijen noodzakelijk is.
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10. Werkgeversaanpak Spitsmijden (mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
•
•
•

Maatregelen stimuleren die ervoor zorgen dat werkgevers hun werknemers gaan beïnvloeden
om buiten de spits te reizen. Dit kan in de vorm van een vergoeding/vermindering van kosten,
thuis werken, met een andere modaliteit dan met de auto reizen etc..
Hiervoor dient eerst een analyse te worden gedaan naar de werknemers en -gevers die veel
gebruik maken van de A15 in het projectgebied en vervolgens kunnen maatregelen getroffen
worden (afgestemd op de doelgroep).
Ook het stimuleren van autodelen valt hieronder, bijvoorbeeld door carpoolen te stimuleren of
autodeelsystemen aan te bieden.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied door
de spitsdrukte te verlagen.
Betere doorstroming door
minder verkeer op OWN in spits.
Verbetert de verkeersveiligheid
door afname verkeer op drukke
momenten.

Geen technische beperkingen.
Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten voorzien en geen impact
op de leefomgeving te verwachten.
Zeker < € 850 miljoen.

Door minder verkeer, mogelijk
minder ongelukken.

Conclusie
Maatregel gaat door in de korte termijn aanpak van de verkeersonderneming. Positieve impact op
vele beoordelingsaspecten.
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11. Coöperatieve wegkantsystemen (Smart Mobility)
Omschrijving
•
•

Wegkantstations uitrusten met communicatiemogelijkheden (via WiFi-P).
Communicatie gebruiken om relevante C-ITS applicaties uit te rollen voor de weggebruikers.
Denk daarbij aan snelheidsadviezen, filewaarschuwingen, bebording in het voertuig brengen.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied (beperkt
1-5%) door de weggebruiker beter
op de hoogte te stellen van
verwachtingen onderweg.
Mogelijk meer verkeer over
het OWN bij files.
Verbetert de verkeersveiligheid,
afhankelijk van penetratiegraad
wagenpark.

Geen impact, behalve
beschikbaarheid en betrouwbaarheid.
Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten te verwachten. Lichte
toename ruimtebeslag door plaatsing
wegkantstations; deze nemen beperkt
ruimte in. Geen tot weinig impact op
leefomgeving te verwachten.
Zeker < € 850 miljoen.

Geen effect.

Conclusie
Gaat door. Maatregel heeft een positieve impact op de beoordelingsaspecten doorstroming en
verkeersveiligheid op de A15.
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12. De digitale snelweg (Smart Mobility)
Omschrijving
•
•

Digitalisering is een essentieel onderdeel van Smart Mobility. De fysieke weg in al zijn facetten
digitaal ontsluiten (denk aan kaartmateriaal, snelheidsregimes, bebording, belijning etc.).
Dit goed operationeel inrichten, zodat de fysieke en digitale weg bij wijzigingen ook gelijk
blijven is hierbij de grootste uitdaging.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied (beperkt
1-5%) door de weggebruiker beter
op de hoogte te stellen van
verwachtingen onderweg.
Onduidelijk, op het OWN is dit
gecompliceerder dan op de snelweg.
Verbetert de verkeersveiligheid,
afhankelijk van de betrouwbaarheid
van systemen.
Onduidelijk, op het OWN is dit
gecompliceerder dan op de snelweg.

Komen tot een bepaald basisniveau
(standaard) en het operationele
proces is complex.
Het ruimtebeslag neemt niet toe,
daarmee zijn er geen conflicten met
ruimtelijke dwangpunten te verwachten.
Door verwachte verbetering
doorstroming verbetert de leefbaarheid
rondom de A15 licht.
Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
Gaat door. Maatregel heeft veelal een positieve impact op de beoordelingsaspecten doorstroming
en verkeersveiligheid op de A15 zelf en er is een licht positieve impact op leefbaarheid te
verwachten.
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13. Basisdata op orde (Smart Mobility)
Omschrijving
•
•
•

•

Pure focus op data top-15 voor wegen in het plangebied.
Opstapje naar de digitale snelweg, maar meer gefocust op specifieke databronnen die voor
mobiliteitsdienstverleners relevant/interessant zijn.
Data top-15 gaat over het digitaliseren van snelheidsregimes, incidenten, evenementen,
regelscenario’s en verkeersborden.
Gebruik ook data van werkgevers om inzicht te krijgen in verkeersbewegingen van werknemers.

Beoordeling
Effect op alle wegvakken
binnen het projectgebied.

Operationaliseren kost tijd & effort.
Koppeling fysieke & digitale infra.

Doorstromingseffect afhankelijk van
geïmplementeerde diensten.

Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten voorzien en geen
impact op leefomgeving te
verwachten.

Doorstromingseffecten nog
onduidelijk.
Geen verbetering of verslechtering
verkeersveiligheid te verwachten.

Zeker < € 850 miljoen.

Geen effect.

Conclusie
Gaat door. Ondanks dat de doorstromingseffecten nu nog onduidelijk zijn, is deze maatregel zeer
toekomstgericht, dus zijn vooral op de middellange en langere termijn positieve effecten te
verwachten op de doorstroming en verkeersveiligheid. Het is een randvoorwaarde voor automatisch
rijden.
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14. Truck platooning (Smart Mobility)
Omschrijving
•

•
•

De rechterrijstrook in beide richtingen geschikt maken voor truck platooning (het kort op elkaar
volgen van twee à drie trucks). Kunstwerken hiervoor geschikt maken (draagkracht), toe- en
afritten uitrusten met slimme TDI’s (toeritdoseerinstallaties), wegkant op specifieke plaatsen met
communicatie uitrusten.
Als opstap naar verdere mogelijkheid automatisch rijden.
Bij toe- en afritten dient truck platooning niet plaats te vinden.

Beoordeling
Effect op alle wegvakken
binnen het projectgebied.

Onbekende eisen aan kunstwerken
qua draagkracht (ook lengte op-/
afritten onbekend).

Door pelotons af te dwingen
efficiënter gebruik van de weg.

Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten voorzien. Mogelijk
noodzaak tot verlengen in- en
uitvoegers op een aantal plekken, maar
dat heeft beperkte impact op
ruimtebeslag. Geen tot weinig impact
op de leefomgeving te verwachten.

Neutraal effect, platooning
alleen op de snelweg.
Afname kop-staartbotsingen
vrachtverkeer & beter weven
personenvoertuigen.

Zeker < € 850 miljoen.

Geen effect.

Conclusie
Gaat door, maatregel heeft veelal een positieve of neutrale impact op de beoordelingsaspecten. Echter
moet deze oplossing wel gecombineerd worden met een toeritdoseerinstallaties (nr. 38).
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15. Doelgroepenstrook automatisch rijden (Smart Mobility)
Omschrijving
•
•
•

Specifiek rijstrook inrichten voor voertuigen die automatisch kunnen rijden. Kan specifiek voor
vracht- of personenvervoer zijn, afhankelijk van de vraag.
Actief onttrekken capaciteit aan de weg, waarmee automatisch rijden gestimuleerd wordt als
opstapje naar volledig automatisch rijden op de snelweg.
Als uitgangspunt is verbreding tot 2x3 genomen, aangezien de capaciteit van de weg anders
zeker niet genoeg is om de oplossing te implementeren.

Beoordeling
Effect op alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Doorstroming specifiek voor de
rijstrook automatisch rijden
verbetert. Op andere rijstroken
is geen effect te verwachten.
Geen effect.
Doelgroepenstrook veiliger.
Op de overige rijstroken is
geen effect te verwachten.

Te implementeren bij 2x3 rijstroken is
de maatregel an sich inpasbaar. Zie
voor technische haalbaarheid van de
oplossing 2x3 rijstroken.
Voor deze oplossing zijn geen conflicten
met ruimtelijke dwangpunten voorzien
en geen tot licht positieve impact op
leefomgeving te verwachten.
Zeker < € 850 miljoen
(exclusief extra rijstroken).

Geen effect.

Conclusie
Maatregel gaat door; vanwege het (beperkt) positieve effect op de doorstroming en op de
verkeersveiligheid in het projectgebied. Ook is een licht positieve impact op leefbaarheid te
verwachten.
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16. Minimumkwaliteit ROA realiseren binnen
projectgebied (infrastructureel)
Omschrijving
•
•

Definiëren minimale kwaliteit die gehandhaafd wordt voor nieuwe technologieën.
Inrichting volgens ROA zonder uitzonderingen (dus geen versmalde rijstroken, opheffen
vluchtstroken, te korte invoegers etc.) met uitzondering van de voorgeschreven ruimte in de
bermen.

Beoordeling
Effect op alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied vanwege
overzichtelijkheid weg die toeneemt.
Geen effect.
Verbetert de verkeersveiligheid door
het creëren van meer ruimte voor
verkeer (inclusief pechgevallen).
Geen effect.

Past waarschijnlijk niet overal.
Enkele conflicten met ruimtelijke
dwangpunten te verwachten, door
toename ruimtebeslag: mogelijk
verbreding/verlengen in- en uitvoegers
noodzakelijk. Knelpunten bij onder
andere inklemming A15 tussen het
spoor en de waterkering. Mogelijk (licht)
negatieve impact op de leefomgeving te
verwachten, onder andere toename
geluidsbelasting (en noodzaak
akoestische maatregelen) indien de
rijstroken dichter bij woningen komen te
liggen.
Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
Gaat door. Maatregel heeft een positieve impact op de doorstroming en verkeersveiligheid.
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17. Dynamische capaciteitsverdeling alle rijstroken
(Smart Mobility)
Omschrijving
•
•

De weginfrastructuur zodanig inrichten dat (op basis van drukte) alle
rijstroken als wisselstroken ingezet kunnen worden.
Toename in flexibiliteit gebruik weginfra bij toekomstige wijzigingen
in vraag en aanbod.

Conclusie
Valt af, aangezien de maatregel de doorstroming zeker niet verbetert.

Beoordeling

Effect op alle wegvakken
binnen het projectgebied.
I/C-verhoudingen verbeteren
niet bij aanpassing verdeling,
doordat I/C zeer hoog is aan
weerszijden.
Geen effect.
Mogelijk verslechterde
verkeersveiligheid in
overgangssituatie naar
automatisch rijden.

Wegontwerptechnisch nog niet
gedaan, dus geen standaarden voor.
Geen impact op ruimtelijke
dwangpunten te verwachten. Het
ruimtebeslag blijft gelijk, of
vermindert mogelijk als gevolg van
slimmer dimensioneren. Geen impact
op de leefomgeving te verwachten.
Zeker < € 850 miljoen.

Geen effect.
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18. A15 binnen het projectgebied laten voldoen aan de
comforteisen vanuit de ROA (infrastructureel)
Omschrijving
• Herasfalteren om te zorgen dat de hobbels, hoogteverschillen en vreemde
bochten in het wegprofiel verdwijnen.
• Dit bevordert een rustiger verkeersbeeld en bij slecht weer blijft de weg goed
overzichtelijk en veilig.
Beoordeling
Effect op alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt enigszins bij aan doorstroming
binnen het projectgebied vanwege
overzichtelijkheid weg die toeneemt.
Mogelijk minder sluipverkeer door
verbeterde doorstroming HWN.

Naast herasfalteren zijn
ook aanpassingen aan de
fundering noodzakelijk.
Geen conflicten met
ruimtelijke dwangpunten
voorzien en geen impact op
de leefomgeving te
verwachten.
Zeker < € 850 miljoen.

Verbetert de verkeersveiligheid doordat
de kwaliteit van de weg verbetert.
Geen effect.

Conclusie
Gaat door. De maatregel heeft een positieve impact op de beoordelingsaspecten
doorstroming en verkeersveiligheid op de A15.
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19. Aansluiting Sliedrecht-West opheffen (infrastructureel)
Omschrijving
•

•
•

Aanzienlijke kans op ongelukken bij in-/uitvoegers met name bij Sliedrecht-West,
Sliedrecht-Oost, Hardinxveld-Giesendam, Gorinchem:
•
De toerit richting oost en de afrit richting west bij Sliedrecht-West worden relatief
weinig gebruikt (http://onlineverkeersdata.nl/INWEVAintensiteiten.php). Daarom
heeft het opheffen van deze aansluitingen de voorkeur.
Vermindering van het aantal toe-/afritten verlaagt het aantal potentiële risicolocaties,
maar verslechtert ook de aansluiting tussen de A15 en het onderliggend wegennet.
Op omliggende aansluitingen zal de verkeersintensiteit toenemen als de aansluiting
Sliedrecht-West wordt opgeheven.

Conclusie
Valt af. De maatregel heeft geen, tot zeer geringe impact op de doorstroming en enigszins
negatieve impact op de doorstroming en verkeersveiligheid op het OWN.

Beoordeling
Effect op een aantal wegvakken
binnen het projectgebied.

Geen technische
beperkingen.

Geen tot gering positief effect,
doordat de totale intensiteit op de
A15 niet tot nauwelijks verandert.
Verplaatsing verkeer -> mogelijk
enigszins negatief effect op de
doorstroming op het OWN, door
toename van de intensiteit richting niet
opgeheven, aanliggende aansluitingen.

Geen conflicten met
ruimtelijke dwangpunten
voorzien. Positief effect
op de leefbaarheid t.p.v.
verwijdering aansluiting.
Mogelijk licht negatief
effect in het gebied daar
waar de verkeersdrukte
toeneemt door het
moeten omrijden.

Verbetering verkeersveiligheid door
een lager aantal risicovolle locaties
op de A15.
Enigszins negatief effect op het OWN
door verhoogde I/C-verhoudingen op
sommige routes OWN: omrijden tot
de volgende aansluiting.

Zeker < € 850 miljoen.
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20. Extra spoorlijn voor personenvervoer (van 2x1 naar
2x2) naast MerwedeLingelijn (infrastructureel)
Beoordeling
Omschrijving
•

•

De capaciteit van het spoor verhogen. De maximale mogelijke treinfrequentie is
op de MerwedeLingelijn bereikt. Ook is het niet mogelijk om personen over de
Betuweroute te vervoeren:
•
Hubs op de bestaande treinstations, die de omliggende gebieden
bedienen met HOV voor een goede concurrentiepositie van het OV ten
opzichte van de auto.
Uitgangspunt is dat het tweede spoor naast de huidige MerwedeLingelijn wordt
gelegd.

Conclusie
Valt af. Maatregel zorgt voor vele conflicten met ruimtelijke dwangpunten. Tevens zijn
de kosten hoog. De maatregel valt buiten de scope van de MIRT verkenning en heeft
een afwijkende tijdshorizon (MIRT-proces loopt daardoor vertraging op). Buiten het
MIRT-proces om zou deze maatregel kansrijk kunnen zijn in dit gebied.
Zie ook bijlage 2.

Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Betere concurrentiepositie OV,
dus minder autogebruik.
Geen/gering effect op lokaal
verkeer.
Verbetert de verkeersveiligheid door
afname verkeer op de snelweg.
Gering effect. Lokaal verkeer
blijft namelijk bestaan.

Slappe ondergrond en
mogelijk uitbreiding nodig van
stroomnetwerk.
Veel conflicten met ruimtelijke
dwangpunten te verwachten,
mogelijk noodzaak tot amoveren
woningen/bedrijven. Door een
verminderde doorstroming is het
effect op de leefomgeving positief
(minder geluidshinder, minder
uitstoot).

Mogelijk < € 850 miljoen
(rekening gehouden met
doortrekken tussen Dordrecht
Stadspolders en Gorinchem, incl
vergroting stations). Indien
traject Gorinchem –
Geldermalsen verbreed moet
worden: zeker > € 850 miljoen.
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21. Lokaal vrachtvervoer over water (mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
• Lokaal vrachtvervoer vanaf de haven van Rotterdam, over de Oude Maas of de Nieuwe
Maas via Dordrecht, de Beneden Merwede, de Boven Merwede naar Gorinchem en
vervolgens via de Waal en de Afgedamde Maas verder richting het oosten.
• Logistieke hubs (overslagpunten) voor lokale goederen komen in de industriegebieden in
het westen van Papendrecht, Papendrecht Oosteind, in het zuidwesten van Sliedrecht, in
het zuiden van Hardinxveld-Giessendam en in het zuidwesten van Gorinchem.
• Extra lokaal vrachtvervoer wordt vanaf deze hubs dan naar de betreffende winkels in de
tussenliggende dorpen gebracht. Dit verhoogt het vrachtvervoer van en naar locaties aan
de waterkant.

Conclusie
Ondanks de negatieve impact op het onderliggend wegennet, draagt de maatregel bij
aan de doorstroming op de A15 in het projectgebied. Aandachtspunt is dat dit deels
buiten de invloedssferen van dit project ligt.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied door
minder vrachtwagens op de A15.
Licht negatieve impact op de
doorstroming deel A15 vanwege
meer korte-afstandsbewegingen
vanaf de hubs aan de waterkant. Op
andere locaties OWN mogelijk
vermindering intensiteit.
Verbetert de verkeersveiligheid
door minder vrachtverkeer.
Geen/gering effect.

Geen technische
beperkingen.
Enkele conflicten met
ruimtelijke dwangpunten
voorzien bij het creëren
van overslagpunten.
Positieve impact opde
leefbaarheid door afname
van vrachtverkeer en
afname van geluidshinder
en uitstoot.
Mogelijk < € 850 miljoen.
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22. Treingebruik motiveren door verkrijgen van IC-status
op veelgebruikte stations (mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
Snellere reistijd per OV leidt tot een betere verhouding OV/auto en dus meer
personen in het OV. Dit kan bereikt worden door het inzetten van IC-treinen.
Hier dienen de stations op aangepast te worden.
•
Niet alle tussengelegen stations worden veel gebruikt. Voorstel is om de
intercitystatus toe te kennen aan de meest gebruikte stations, namelijk
Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem
•
Voor een IC-status van stations zijn IC-treinen nodig. Hiervoor is
dubbelspoor een randvoorwaarde.

Conclusie
De oplossing zou doorgaan, mits ook de oplossing dubbel spoor (nr. 20)
doorgaat, dat is namelijk het uitgangspunt. Nr. 20 gaat echter niet door,
daardoor gaat deze oplossing ook niet door.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied
vanwege minder autoverkeer.
Geen/gering effect op lokaal
verkeer.
Minder ongelukken door minder
autoverkeer.
Geen/gering effect.

Geen technische beperkingen.
Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten voorzien en positieve
impact op de leefomgeving te
verwachten door toename gebruik
OV, daardoor minder verkeer, betere
doorstroming en minder uitstoot en
geluidshinder.
Zeker < € 850 miljoen.
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23. Treingebruik motiveren door stationskwaliteit te
verbeteren (mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
Aantrekkelijkere stations en betere toegang tot stations bevordert het treingebruik.
• Er zijn nu weinig faciliteiten op de stations. Voeg er bijvoorbeeld Greenwheels,
bagagekluizen, P+R, deelfietsen/steps, fietsparkeerplaatsen, liften, toiletten,
kiosken, verwarmde en huiselijk aandoende wachtruimtes etc. aan toe.
• Verbeter ook de overstapmogelijkheden tussen verschillende modaliteiten.
Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied
vanwege minder autoverkeer.
Ook lokale OV-verbindingen
verbeteren hiermee.
Minder ongelukken door minder
autoverkeer.

Geen technische beperkingen.
Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten voorzien en
positieve impact op de
leefomgeving te verwachten door
toename gebruik OV, daardoor
minder verkeer, betere
doorstroming en minder uitstoot
en geluidshinder.
Zeker < € 850 miljoen.

Geen/gering effect.

Conclusie
Gaat door. Veelal positieve impact op de beoordelingsaspecten.
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24. Spitsheffing op de A15 bovenop rekeningrijden
logistieke sector (mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
• Rijden in de spits ontmoedigen door het invoeren van een spitsheffing op de A15.
Vrachtvervoer zal hierdoor de spits mijden op de A15 en de piekdrukte verlagen.
• Opbrengsten uit de tariefheffing kunnen worden gebruikt voor aanvullende
maatregelen in het projectgebied.
Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied door
minder vrachtverkeer.
Vrachtverkeer verplaatst zich
naar OWN -> zeer negatieve
impact op doorstroming OWN.
Positief effect op de
verkeersveiligheid; (langzaam
rijdend) vrachtverkeer neemt af.
Negatieve impact op de
verkeersveiligheid OWN door
grote toename van verkeer.

Extra meet- en detectiepunten
noodzakelijk.

Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten voorzien. Direct rondom
de A15 licht positieve impact op de
leefomgeving te verwachten door
vermindering aantal vrachtwagens en
daardoor lichte vermindering van
geluidshinder en uitstoot. Echter op het
OWN mogelijk lichte toename van
geluidshinder en uitstoot doordat
vrachtwagens op het OWN gaan rijden.
Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
Valt af, door zeer negatief effect op de doorstroming en verkeersveiligheid op het OWN.
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25. Verzorgingsplaatsen uitrusten met meer faciliteiten
(mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
•
•
•

De kwaliteit van verzorgingsplaatsen verbeteren, zodat chauffeurs in de spits ook
goed kunnen verblijven op een verzorgingsplaats.
Hierdoor houden chauffeurs mogelijk hun pauze tijdens files om tijd te winnen.
Denk aan douches, restaurants, goed toilet, wandelronde etc.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming binnen
het projectgebied, doordat pauzes
tijdens files aantrekkelijker worden.
Geen effect.
Positief effect op de verkeersveiligheid;
(langzaam rijdend) vrachtverkeer
neemt af.

Geen technische beperkingen.
Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten voorzien, er is geen
extra ruimtebeslag nodig indien de
faciliteiten op de bestaande
verzorgingsplaatsen worden
aangebracht. Geen impact op de
leefbaarheid te verwachten.
Zeker < € 850 miljoen.

Geen effect.

Conclusie
Gaat door. Veelal positieve impact op de beoordelingsaspecten.
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26. Carpoollocaties creëren nabij toe- en afritten
(mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
• Dit verhoogt het aantal personen per auto en verlaagt dus
het aantal auto’s op de A15. Op deze carpoolplaatsen zijn
tevens faciliteiten nodig om het wachten aantrekkelijker te
maken. Denk aan een kiosk, restauranttoiletten, tankstation
en een wandelroute.
Conclusie
Gaat door. Veelal positieve effecten op de doorstroming en
verkeersveiligheid. Ruimtelijke inpasbaarheid is een belangrijk
aandachtspunt.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Minder verkeer op de A15, dus
minder congestie, dus betere
doorstroming.
Geen effect.
Positief effect op de
verkeersveiligheid; het aantal
auto’s op de snelweg neemt af.
Geen effect.

Bestaande toe-/afritten liggen
bij of tussen de bebouwing.
In de directe omgeving van de toe- en
afritten lijkt hiervoor niet altijd
voldoende ruimte beschikbaar te zijn.
Enkele conflicten met ruimtelijke
dwangpunten te verwachten, mogelijk
noodzaak tot amoveren woningen/
bedrijven. Bij een aantal afritten lijkt het
creëren van carpoollocaties mogelijk.
Geen impact op de leefbaarheid te
verwachten.

Zeker < € 850 miljoen.
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27. Snelfietsroute aanleggen van Sliedrecht naar Gorinchem en
‘missing links’ fietsnetwerk aanpakken (mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
•

•
•

•
•

Beoordeling
Aanleggen van een snelfietsroute, zodat de fiets beter kan concurreren met de auto.
In 2018 is de snelfietsroute van Papendrecht tot Sliedrecht reeds gerealiseerd.
Effect op bijna alle wegvakken
Momenteel wordt er gewerkt aan de verlenging van de snelfietsroute richting
binnen het projectgebied.
Gorinchem. De routes die onderzocht worden, staan op onderstaande kaart.
Minder verkeer op de A15
De route langs de windmolens tussen Boven-Hardinxveld en Schelluinen wordt weinig
tussen Sliedrecht en Gorinchem
gebruikt. Deze route mogelijk integreren met de snelfietsroute.
door maatregel; vaker wordt de
Bij de realisatie van de fietsroute wordt ook rekening gehouden met infrastructurele
fiets in plaats van de auto
aanpassingen, koppeling van het fietsnetwerk met de stations, OV-fietsen, fietskluizen
gekozen als vervoermiddel.
en een werkgeversaanpak.
Neutrale impact op de
Vanuit MIRT-Verkenning A15 streven naar een zo direct mogelijke fietsroute, die
doorstroming overige deel A15,
voldoet aan de richtlijnen van de snelfietsroute en met een goede fietsbeleving.
minder verkeer op het OWN
Voor meer gebruik van de fiets, is het van belang om ook na te gaan welke missing
tussen Papendrecht en Sliedrecht.
links in het fietsnetwerk aangepakt moeten worden (ook vanaf bedrijven naar
Gering positief effect op de
fietsinfrastructuur), en deze met elkaar te verbinden.
verkeersveiligheid door
afname van verkeer.
Gering positief effect op de
verkeersveiligheid door
afname van verkeer OWN.

Geen technische beperkingen.
De aanleg van fietspaden heeft naar
verwachting een neutraal/licht
negatieve impact op het ruimtebeslag;
enkele conflicten met ruimtelijke
dwangpunten verwacht. Niet overal
past een fietspad naast de A15 (zie bv.
aansluiting 26). Indien aanleg van
bruggen of tunnels nodig is, geeft dat
een licht negatieve impact op het
ruimtebeslag. Wel verbetert de
leefbaarheid als daardoor meer
mensen binnen het gebied de fiets
pakken in plaat van de auto.

Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
Gaat door. Veelal positieve impact op de beoordelingsaspecten. Aandachtspunt is
dat dit wel gezamenlijk opgepakt moet worden met de provincie Zuid-Holland en
waterschap Rivierenland (in verband met de waterkeringen).
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28. Snelbus tussen Papendrecht en Gorinchem
(mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
•
•
•
•

Snelbussen zijn er alleen tussen Utrecht en Gorinchem en tussen Sliedrecht,
Papendrecht, Dordrecht en Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht is er
geen snelbus. Ook is Papendrecht niet verbonden via de MerwedeLingelijn.
Halten zijn nodig op de locaties met concentraties woonplaatsen,
arbeidsplaatsen en recreatiemogelijkheden of winkelcentra.
Er dient een nadere analyse te worden gedaan naar de behoefte aan, en de
mogelijkheid voor een aparte busbaan in straten waar de I/C-verhoudingen hoog
zijn en het profiel smal is.
Uitgangspunt voor de beoordeling is dat gebruik gemaakt wordt van bestaande
infrastructuur.

Conclusie
Gaat door. Positieve impact op de vele beoordelingsaspecten. Aandachtspunt is dat
dit gezamenlijk opgepakt moet worden met de provincie Zuid-Holland als
concessiebeheerder.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen he projectgebied.
Positief effect op de doorstroming,
door grotere aantrekkelijkheid van
het OV, minder weggebruikers.
Positief effect op de doorstroming,
door grotere aantrekkelijkheid van
het OV, minder weggebruikers
OWN en overige deel A15.
Minder ongelukken door minder
autoverkeer.

Geen technische
beperkingen.
Geen conflicten met
ruimtelijke dwangpunten
voorzien en geen impact
op de leefomgeving te
verwachten.
Zeker < € 850 miljoen
(bij een vrije HOV-baan).

Geen/gering effect.
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29. Verleggen van de A15 en deze 2x2 maken, huidige
A15 wordt autoweg (100 km/h) (infrastructureel)
Omschrijving
•
•
•
•

De A15 verleggen naar het noorden, in een bijna geheel rechte lijn van de
aansluiting Papendrecht naar knooppunt Gorinchem - aantakking aan westkant.
De huidige A15 wordt afgewaardeerd naar een autoweg (100 km/h).
De route is directer dan de huidige A15 en creëert meer capaciteit voor
motorvoertuigen tussen Papendrecht en Gorinchem.
Aansluitingen bij Papendrecht en Gorinchem dienen ook aangepast te worden.
Uitgangspunt is het zo veel mogelijk vermijden van de bebouwde kom en tussen
Papendrecht en Gorinchem en alleen bij Sliedrecht (N482) een aansluiting te
realiseren.

Conclusie
Valt af, in verband met te hoge kosten en een negatieve impact op het cultuurhistorische
landschap en omgeving. Ook zijn er doorstromingsproblemen op de overige delen van
de A15 te verwachten doordat de capaciteit tussen Papendrecht en Gorinchem vergroot
wordt (dit heeft een verkeersaantrekkende werking).
Zie ook bijlage 2.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied, doordat
meer capaciteit wordt gecreëerd tussen
Papendrecht en Gorinchem.
Positieve impact op de doorstroming
OWN door afname van ‘sluipverkeer’
(want minder files op de A15). Op
overige delen A15 nemen de I/C
verhoudingen toe.
Positief effect op de verkeersveiligheid;
I/C-verhoudingen nemen af op nieuwe
A15 vergeleken met de huidige A15.
Positieve impact op de veiligheid
van het OWN vanwege lagere
I/C-verhoudingen.

Slappe ondergrond. Kruising
met bestaande infra is technisch
een uitdaging.
Negatieve impact op cultuurhistorie
door doorkruising van het historische
veenweidegebied, noodzaak
amoveren woningen/bedrijven. Wel
is het zeer positief voor de
leefbaarheid rondom de huidige A15
(vermindering geluidshinder en
verbetering van de luchtkwaliteit),
maar negatiever voor de kleine
kernen waar de nieuwe A15 langs
komt te liggen.
Zeker > € 850 miljoen
Uitgangspunt: tunnel(bak) bij de
kruising met de Giessen.

A15
A15

Nweg

Nweg
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30. Nieuwe locaties voor Esso tankstations Hardinxveld
Omschrijving
(infrastructureel)
•
•
•

Bij de invoegers bij de Esso Hardinxveld tankstations zijn enkele ongelukken geregistreerd.
Als het tankstation een locatie krijgt bij een al bestaande op/-afrit kan het aantal ongelukken
verminderd worden (in totaal zijn er minder risicovolle locaties).
Het verplaatsen van deze tankstations naar de bestaande aansluiting is lastig in verband met
regels omtrent het plaatsen van tankstations (zie Besluit Tankstations Milieubeheer en Besluit
Externe Veiligheid Inrichtingen). Zo kan een nieuw tankstation niet zomaar naast bebouwing
worden geplaatst). Ook dient er om de 20 km een tankstation te zijn. Bij deze oplossingsrichting
is gekozen voor de dichtstbijzijnde aansluiting Hardinxveld-Giessendam.

Beoordeling
Effect alleen op het wegvak
Hardinxveld Noord.
Geen, tot zeer geringe impact op
de doorstroming door
verplaatsing van het tankstation.
Geen effect.
Kleine verbetering van de
verkeersveiligheid door een lager
aantal risicovolle locaties.
Geen effect.

Geen technische beperkingen.
Veel conflicten verwacht met
ruimtelijke dwangpunten. De
bestaande op-/afritten bij aansluiting
26 liggen dicht bij of tussen de
bebouwing. Hier is geen ruimte om
tankstations te realiseren, daarvoor
moeten bijvoorbeeld woningen/
bedrijven geamoveerd worden.
Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
Valt af in verband met een zeer geringe impact op de doorstroming en problemen
met de ruimtelijke inpassing bij aansluitingen in het projectgebied.
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31. Afgescheiden rijstrook inrichten voor vrachtverkeer
(infrastructureel)
Omschrijving
•
•
•

Naast de 2x2-weg, wordt een aparte weg (2x1) ingericht voor vrachtverkeer in het projectgebied.
De 2x2- + 2x1-wegen komen te liggen op de beoogde uitbreiding naar een 2x3-weg.
Vrachtwagens maken dan tevens geen gebruik van de in-/uitvoegstroken op de A15 voor auto’s,
wat ervoor zorgt dat auto en vracht op de A15 nagenoeg volledig gescheiden zijn. Dit kan door
ongelijkvloerse aansluitingen te maken, inclusief nieuwe in- en uitvoegers voor vracht te realiseren.
Na dit tracé (projectgebied) komen alle rijstroken weer bij elkaar.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied door
afgescheiden verkeersstromen.
Mogelijk negatieve impact op de
doorstroming OWN en deel A15
direct voor en na het tracé voor
vrachtverkeer.
De oplossing heeft positief effect op
verkeersveiligheid; automobilisten en
vrachtverkeer zijn gescheiden, dus
minder snelheidswisselingen.
Mogelijk negatief effect
verkeersveiligheid bij opheffing strook
voor vrachtverkeer op A15. Ook worden
de op-/afritten veel complexer, doordat
een weg wordt toegevoegd +
aansluitingen ongelijkvloers worden.

Extra belasting op bestaande
kunstwerken. Slappe ondergrond.
Complexe situatie bij de in- en
uitvoegstroken.

Conflicten met ruimtelijke
dwangpunten, onder andere
inklemming tussen het spoor en de
waterkering en mogelijk noodzaak
verbreden kunstwerken. Als gevolg van
verkeersaantrekkende werking en
toename verkeersintensiteiten heeft de
invloed op de leefomgeving (bv.
voorziene toename stikstofdepositie op
Natura 2000, noodzaak akoestische
maatregelen).

Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
Gaat door, in verband met positieve impactdoorstroming en verkeersveiligheid op het HWN.
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32. N214 opwaarderen naar 100 km/h-weg (2x1 rijstrook)
met ongelijkvloerse aansluitingen (infrastructureel)
Omschrijving
•
•
•
•
•
•

•

Opwaarderen van de ‘sluipweg’ N214 - tussen de A15 en A27 - naar 100 km/h.
Vanaf de N214 alleen een aansluiting realiseren op de N216 en N481 (hoogste intensiteit op
deze aansluitingen). Van de rotondes N418 - N214 en N482 - N214 viaducten maken.
De huidige weg wordt conform de richtlijnen Duurzaam Veilig voor 100 km/h ingericht.
Met deze opwaardering wordt de N214 een goed alternatief voor de A15.
Nadeel is de hogere I/C-verhoudingen op de N214 en de aansluiting Papendrecht (bij de A15)
door de verkeersaantrekkende werking. Een nadere analyse van de I/C-verhoudingen is nodig.
Waarschijnlijk is de snelheid in de praktijk vaak iets lager dan 100 km/h, aangezien ook
vrachtwagens op deze weg rijden.
Dit moet gezamenlijk met de provincie Zuid-Holland opgepakt worden.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
De doorstroming verbetert niet tot
nauwelijks op het HWN, doordat de
N214 op diverse locaties al aan zijn
capaciteit zit.
De doorstroming OWN verslechtert
door de verkeersaantrekkende
werking van opwaardering N214,
terwijl de capaciteit niet wordt
uitgebreid.
Verkeersveiligheid op HWN blijft
ongeveer hetzelfde, doordat de
intensiteit nauwelijks afneemt.
Verkeersveiligheid blijft ongeveer
gelijk: deze neemt toe doordat er
minder ongelijkvloerse kruispunten
zijn en meer uitwijkmogelijkheden
zijn bij 2x2 rijstroken, en neemt af
door de verkeersaantrekkende
werking van de opwaardering.

Technische aanpassingen nodig op
alle kruisingen met N214.
Alternatieve route landbouwverkeer noodzakelijk. Slappe
ondergrond.
Beperkt conflicten met ruimtelijke
dwangpunten verwacht; en lichte
aantasting van het
cultuurhistorische
veenweidegebied verwacht. Naar
verwachting minder verkeer op de
A15, verbetering doorstroming en
daardoor een positief effect op
leefomgeving (minder
geluidshinder, minder uitstoot).
Rondom de N214 kan de
leefbaarheid verslechteren door
toename van verkeer, uitstoot en
geluidsoverlast.
Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
Oplossing gaat niet door, vanwege de verslechtering van de doorstroming op het
onderliggende wegennet en de minimale impact op de doorstroming op de A15.
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33. N214 verbreden naar 2x2 en opwaarderen naar
100 km/h-weg met ongelijkvloerse aansluitingen (infrastructureel)
Omschrijving
•
•

Van de huidige 2x1 rijstrook op de N214 2x2 rijstroken maken tussen de A15 en
A27, met een maximumsnelheid van 100 km/h, met alleen aansluitingen op de
N216 en N481. Deze aansluitingen worden ongelijkvloers gemaakt.
De weg wordt 2x2 gemaakt inclusief vluchtstroken. Hierdoor wordt een goede
doorstroming op de N-weg gegarandeerd en is deze N-weg een goed alternatief
voor de A15 (de snelheid is in de praktijk rond de 100 km/h op de linkerrijstrook).

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
De doorstroming verbetert op het
HWN doordat een deel van het
verkeer zich verplaatst van de
A15 naar de N214.
De doorstroming OWN verbetert
door capaciteitsverhoging.
De verkeersveiligheid op het
HWN vergroot, doordat de
verkeersintensiteit vermindert.
De verkeersveiligheid neemt toe,
doordat er minder gelijkvloerse
kruispunten zijn en er meer
uitwijkmogelijkheden zijn bij 2x2
rijstroken.

Technische aanpassingen zijn nodig
op alle kruisingen met de N214. Er is
een alternatieve route voor
landbouwverkeer noodzakelijk.
Slappe ondergrond.
Beperkt conflicten met ruimtelijke
dwangpunten verwacht; en
aantasting van het cultuurhistorische
veenweidegebied verwacht. Minder
verkeer op de A15, verbetering
doorstroming op de A15 en
daardoor een positief effect op de
leefomgeving (minder geluidshinder
en uitstoot). Rondom de N214
verslechtert de leefbaarheid door
toename van verkeer, uitstoot en
geluidsoverlast.
Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
Gaat door, vanwege een verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid op de
A15. Belangrijk aandachtspunt is dat dit in samenwerking met de provincie Zuid-Holland
opgepakt moet worden.

50

34. 2x3-weg met rechterstrook alleen voor vrachtverkeer
(infrastructureel)
Omschrijving
•
•
•

De rechterrijstrook bij een 2x3-weg alleen voor vrachtverkeer inrichten; automobilisten
mogen hier alleen rijden als zij in- of uitvoegen.
Inhaalverbod voor vrachtwagenchauffeurs.
Uit NRM-modellen blijkt dat er nu al sprake is van colonnevorming in de ochtendspits op
sommige delen van de A15 tussen Alblasserdam en Arkel. Colonnevorming gaat naar
verwachting toenemen in de toekomst (zie probleemanalyse).

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Verminderde doorstroming; capaciteit
van de weg wordt minder goed benut
+ veel moeilijkheden met uitvoegen in
de spits door colonnevorming
vrachtverkeer in de spitsen->
verminderde doorstroming als gevolg.
Terugslag op het OWN als invoegen
onmogelijk is door colonnevorming
vrachtverkeer.
Negatief effect op de verkeersveiligheid
door gevaarlijke in- en
uitvoegbewegingen bij colonnevorming.
Negatief effect op de verkeersveiligheid
OWN bij terugslag van verkeer.

Wijziging regelgeving van
verkeersbelasting op kunstwerken.
Slappe ondergrond. Ruimte in de
middenberm en op de
kunstwerken.
Oplossing an sich heeft geen
impact op ruimtelijke inpassing.
Voor ruimtelijke impact van
verbreding naar 2x3-rijstroken zie
sheet oplossing 1. Er is wel
mogelijk een verhoging van
geluidshinder, indien
vrachtwagens dichter langs de
woningen komen te rijden als
gevolg van verbreding van de A15.
Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
Valt af, vanwege de negatieve impact op de doorstroming en verkeersveiligheid op
de A15 en op het OWN.
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35. Spitsheffing voor alle motorvoertuigen binnen het
projectgebied (mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
•
•
•

Spitsheffing invoeren op basis van kentekens in het projectgebied tussen 07.00-09.00 en 16.3019.00 uur.
Een lightversie van deze variant heeft alleen een tariefheffing op niet-zakelijk verkeer.
Opbrengsten uit de tariefheffing kunnen worden gebruikt voor aanvullende maatregelen (zoals
mobiliteitsmaatregelen) in het projectgebied.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Positief effect doordat
automobilisten dit traject vaker
mijden of buiten de spits gaan
rijden.
Negatief effect, doordat er meer
sluipverkeer ontstaat.
Positief effect op verkeersveiligheid,
door verminderde verkeersdrukte,
met name in de spitsen.
Negatief effect op verkeersveiligheid,
door verhoogde verkeersintensiteit.

Geen technische beperkingen.
Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten. Verwachte
verbetering leefbaarheid direct
rondom de A15 vanwege minder
verkeer en verbetering
doorstroming, daarmee minder
geluidshinder en uitstoot. Echter
verslechtering van leefbaarheid op
het OWN, doordat verkeer
mogelijk meer sluiproutes neemt
en via het OWN rijdt. Daar
verslechtering geluidshinder en
uitstoot.
Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
Valt af op de doorstroming en verkeersveiligheid op het OWN, doordat aanzienlijk
meer sluipverkeer wordt verwacht.
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36. Chevrons plaatsen bij in- en uitvoegers
(infrastructureel)
Omschrijving
•
•

Chevrons worden gebruikt om automobilisten informatie te geven over de afstand naar de
voorganger. Er wordt minimaal 2 seconden afstand (twee chevrons) afstand gewenst.
In de spits is de afstand tussen motorvoertuigen in de huidige situatie minder dan twee
chevrons afstand.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Negatief effect op de doorstroming
bij hoge verkeersdruk, doordat
automobilisten 2 seconden afstand
moeten bewaren, wordt mogelijk
vaker op de rem getrapt.
Mogelijk meer sluipverkeer door
verslechtering doorstroming op de A15.
Positief effect op de verkeersveiligheid,
door grotere afstand tussen voertuigen.
Aandachtspunt is wel mogelijke
gladheid voor motorrijders.
Mogelijk meer ongelukken op het OWN door
toename van de verkeersintensiteit op de A15.

Geen technische beperkingen.
Aandachtspunt is gladheid voor
motorrijders.
Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten verwacht en geen
impact op leefbaarheid verwacht.
Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
Oplossingsrichting valt af vanwege het negatieve effect op de doorstroming.
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37. Toeritdoseerinstallaties plaatsen bij invoegers
(Smart Mobility)
Omschrijving
• Toeritdoseerinstallaties bij de invoegers in het projectgebied plaatsen, zodat de instroom
op de A15 beperkt wordt en het verkeersaanbod op een homogene wijze in de tijd wordt
aangeboden; hiermee voorkom je schokgoven en turbulentie en de doorstroming wordt
iets verhoogd, vooral op momenten dat bijna file optreedt op de A15.
• De oplossingsrichting heeft een negatief effect op de doorstroming op het OWN door
terugslag van verkeer. Bij veel terugslag is het mogelijk om TDI’s uit te zetten.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Positief effect op de doorstroming
op het HWN, omdat overbelasting
niet wordt toegelaten op het HWN.
Omdat invoegend verkeer gedoseerd
wordt toegelaten, ontstaat (een
behoorlijke) terugslag op het OWN,
vooral in de spitsen. TDI’s kunnen
indien nodig uitgezet worden.
Positief effect op de verkeersveiligheid
op het HWN, door minder chaos bij
het invoegen op de snelweg.

Mogelijk te weinig lengte voor
invoegend vrachtverkeer op de
bestaande invoegstroken.
Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten verwacht en geen
impact op leefbaarheid verwacht.
Zeker < € 850 miljoen.

Geen/gering effect.

Conclusie
Gaat door. Aandachtspunt is dat deze oplossingsrichting mogelijk gecombineerd moet
worden met het verlengen van invoegstroken. Afstemming met de gemeente en
provincie is noodzakelijk voor precieze operationalisering.
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38. Doorgetrokken streep aan weerszijden bij de
invoegers (infrastructureel) Omschrijving
•
•

Dubbele doorgetrokken streep tussen de linker- en rechterrijstrook bij alle invoegers in het
projectgebied aanbrengen. Hierdoor gaat er minder invoegend verkeer met een lage snelheid van de
rechter- naar linkerrijstrook.
Er is echter al colonnevorming op de rechterrijstrook in de spitsen. Dit betekent dat deze
oplossingsrichting waarschijnlijk niet gaat werken (verkeer kan dan niet meer invoegen, omdat
chauffeurs niet naar de linkerrijstrook kunnen uitwijken).

Beoordeling

Conclusie

Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Colonnevorming wordt versterkt op
de rechterrijstrook. Verkeer heeft
moeite met invoegen. Op de
linkerrijstrook juist een betere
doorstroming.
Mogelijk meer terugslag bij toeritten
A15, doordat verkeer moeite heeft met
invoegen.
Positief effect op de linkerrijstrook
(minder snelheidswisselingen) en negatief
effect op de rechterrijstrook; verkeer gaat
gekke manoeuvres maken indien invoegen
(bijna) onmogelijk is.
Mogelijk negatief effect op de verkeersveiligheid
bij toeritten A15, doordat verkeer bij
colonnevorming op de A15 hier waarschijnlijk
langzaam rijdt.

Geen technische beperkingen.

Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten verwacht en geen
impact op leefbaarheid verwacht.
Zeker < € 850 miljoen.

Oplossing gaat niet door. De oplossing versterkt colonnevorming en er zijn mogelijk negatieve 55
effecten te verwachten voor de verkeersveiligheid.

39. Dynamisch inhaalverbod vrachtverkeer
(Smart Mobility)
Omschrijving
•
•

Afhankelijk van de I/C-verhoudingen op de A15 in het projectgebied op een bepaald
moment, mag er wel of niet worden ingehaald door vrachtwagens. Dit beperkt het aantal
van rijstrook wisselende vrachtwagens op drukke momenten.
Voordeel van dit systeem (ten opzichte van een statisch inhaalverbod) is dat het
inhaalverbod kan worden ingesteld als het druk is op de weg, maar er nog geen sprake is
van colonnevorming van vrachtverkeer. Als de doorstroming goed is, hoeft dan geen
inhaalverbod op de A15 te worden ingesteld. Zo hebben vrachtwagenchauffeurs minder
voertuigverliesuren.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Positief effect op de doorstroming op
enigszins drukke momenten op de A15
waarbij er nog (net) geen sprake is van
colonnevorming van vrachtverkeer.
Geen effect op het OWN.
Positief effect op de verkeersveiligheid,
doordat het aantal voertuigen die van
rijstrook wisselen op drukke momenten
minder wordt.

Geen technische beperkingen.
Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten verwacht en geen
impact op leefbaarheid verwacht.
Zeker < € 850 miljoen.
Uitgangspunt: bestaande
vluchtstroken ombouwen
naar spitsstrook.

Geen effect op het OWN.

Conclusie
Oplossingsrichting gaat door in verband met de positieve impact op bijna alle
aspecten.
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40. Doorgaand verkeer via 2x2-snelweg, parallel aan
de Betuweroute (infrastructureel)
Omschrijving
•
•

Doorgaand verkeer via de nieuw aan te leggen 2x2-snelweg parallel aan de Betuwelijn in het projectgebied laten rijden. Deze wordt ten westen van de aansluiting
Alblasserdam en ten oosten van de aansluiting Arkel weer op de huidige A15 aangesloten.
Het lokale verkeer rijdt over de huidige A15.
Slappe ondergrond. Kruising met bestaande infra.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken binnen het projectgebied in
westelijke richting. In oostelijke richting geen effect.
Positief effect op de doorstroming door
capaciteitsuitbreiding en doordat doorgaand verkeer geen
in- en uitvoegend verkeer tegenkomt.

Vele conflicten met ruimtelijke dwangpunten voorzien. Noodzaak voor amoveren van vele woningen en
bedrijven, verleggen huidige lokale wegen, verleggen watergangen, doorsnijding van cultuurhistorisch
veenweidegebied, doorkruisen rivier Giessen (middels tunnel of brug). Op kortere termijn verbetering
leefbaarheid rondom de A15 door minder verkeer, verbetering doorstroming, minder uitstoot en
geluidshinder, maar verslechtering leefbaarheid rondom nieuw aan te leggen weg.

Mogelijk < € 850 miljoen.
Uitgangspunt: tunnel(bak) bij de kruising met de Giessen.

Geen/gering effect.
Positief effect op de verkeersveiligheid, minder drukte
door onderscheid doorgaand verkeer en lokaal
bestemmingsverkeer en geen toe- en afritten op nieuwe
2x2-snelweg.
Geen/gering effect.

Conclusie
Oplossingsrichting gaat niet door in verband de grote
ruimtelijke impact en mogelijk zeer hoge kosten (zeker groter
dan het richtinggevend budget). Daarbij heeft de
oplossingsrichting een andere tijdshorizon dan vastgesteld
voor het project (valt buiten tijdsscope). Zie ook bijlage 2.
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41. Capaciteitsuitbreiding door verdieping boven huidige
weg (infrastructureel)
Omschrijving
•

•

Tweede verdieping boven het traject A15 Alblasserdam - Arkel aanbrengen. Deze
verhoogde weg is dan bedoeld voor doorgaand verkeer. De verhoogde weg wordt ten
westen van de aansluiting Alblasserdam en ten oosten van de aansluiting Arkel op de
huidige A15 aangesloten.
Lokaal verkeer over huidige tracé (uit HB-matrices blijkt veel verkeer lokaal verkeer te zijn).

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Positief effect op de doorstroming,
door capaciteitsuitbreiding en
doordat doorgaand verkeer geen inen uitvoegend verkeer tegenkomt.
Door verbeterde doorstroming op
de huidige A15 gaat meer verkeer
van het OWN op de huidige A15
rijden, vooral in de spitsen.
Positief effect op de verkeersveiligheid,
minder drukte door onderscheid doorgaand
verkeer en lokaal bestemmingsverkeer.
Waarschijnlijk een positief effect op
de verkeersveiligheid op het OWN
door afname van intensiteit, en
daardoor een betere doorstroming.

Ruimte nodig in midden- of
buitenberm voor de constructie.
Aansluitingen tussen verhoogde
ligging en bestaande traject.
Enkele conflicten verwacht met
ruimtelijke dwangpunten. Ruimte
nodig aan buiten- en middenberm
voor constructie. Negatieve impact op
landschap, cultuurhistorie en
ruimtelijke kwaliteit door omvang van
de constructie in de omgeving; visueel
nog grotere barrière dan in de huidige
situatie. Betere doorstroming, maar
hoeveelheid verkeer neemt niet af
dus minimale verandering verwacht in
geluidshinder en uitstoot.

Zeker > € 850 miljoen.

Conclusie
Oplossingsrichting gaat niet door, vanwege de te hoge kosten.
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42. Verdubbel de N214 en N216 en behoud 80 km/h
(infrastructureel)
Omschrijving

•

Capaciteitsverhoging zorgt met name voor betere doorstroming van het OWN; momenteel
is de doorstroming met name niet optimaal op de N214. Hiermee wordt het voor
bestemmingsverkeer aantrekkelijker om de N214 en N216 te kiezen in plaats van de A15.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Verbeterde doorstroming door meer
(lokaal) verkeer over de N214 en N216.
Verbeterde doorstroming door
capaciteitsverhoging op het OWN.
Verbeterde verkeersveiligheid door
lagere verkeersintensiteit op de A15 en
minder lokaal verkeer dat in-/uitvoegt.
Geen/gering effect. Zowel de capaciteit
als de intensiteit neemt toe zonder
specifieke veiligheidsmaatregelen.

Technische aanpassingen nodig op
alle kruisingen met de N214.
Alternatieve route landbouwverkeer
noodzakelijk. Slappe ondergrond.
Enkele conflicten met ruimtelijke
dwangpunten verwacht en aantasting
van cultuurhistorisch
veenweidegebied. Minder verkeer op
de A15, verbetering doorstroming op
de A15 en daardoor positief effect op
leefomgeving (minder geluidshinder
en uitstoot). Rondom de N214 en
N216 verslechtert de leefbaarheid
door toename van verkeer, uitstoot en
geluidsoverlast, echter is er veel
minder verstedelijking in dit gebied.
Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
Oplossingsrichting gaat door in verband met de positieve impact op de
doorstroming en verkeersveiligheid.
59

43. Leg een spitsstrook aan op de A15 in het
projectgebied (infrastructureel)
Omschrijving
•
•
•

Een spitsstrook is een vluchtstrook die in de spits als extra rijstrook ingezet kan worden.
De spitsstrook gaat dus in de spits open ten koste van de vluchtstrook.
Niet overal binnen het projectgebied heeft de vluchtstrook voldoende breedte om als
spitsstrook ingezet te worden. Hier dient de huidige vluchtstrook verbreed te worden.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Verbeterde doorstroming door
capaciteitsuitbreiding in de spits, indien
geen voertuig met pech stilstaat op de
spitsstrook.
Positieve impact op doorstroming
OWN; I/C neemt af. Op andere
delen van de A15 neemt I/C toe.
Mogelijk enigszins negatief effect op
de verkeersveiligheid op het HWN,
door wegnemen van de vluchtstrook.
Wel kan de spitsstrook worden
afgestreept bij een stilstaand voertuig
op de spitsstrook.
Impact op de veiligheid; zowel
positief op het OWN, als negatief op
de overige delen op de A15.

Bestaande vluchtstroken hebben niet
op alle locaties voldoende breedte.
Kunstwerken hebben niet overal
voldoende breedte.
Relatief veel conflicten met ruimtelijke
dwangpunten, onder andere op
meerdere plekken inklemming tussen het
spoor en de waterkering en noodzaak
verbreden kunstwerken. Als gevolg van
de verkeersaantrekkende werking en
toename van verkeersintensiteiten heeft
de maatregel invloed op de leefomgeving
(bv. toename stikstofdepositie op
Natura2000, noodzaak akoestische
maatregelen).
Zeker < € 850 miljoen.
Uitgangspunt: bestaande
vluchtstroken ombouwen naar
spitsstrook.

Conclusie
Oplossingsrichting gaat door, positieve impact op de verkeersveiligheid.
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44. Geluidsschermen plaatsen en verbeteren (infrastructureel)
Omschrijving
•
•

De huidige geluidsschermen bij Sliedrecht en Gorinchem laten alsnog veel geluid door. Zet
nieuwe wallen dicht op de weg en verhoog en verleng de geluidsschermen waar nodig. Om
het geluid goed te dempen, kan gedacht worden aan een schermtop of hellend scherm.
NOx kan met geluidsschermen ook deels worden afgevangen voor bewoners aan de A15.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.

Geen effect.

Geen effect.

Geen effect.

Niet nader toegelicht want het is
een meekoppelkans

Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten te verwachten.
Verbetering leefbaarheid door
afname geluidshinder.
Zeker < € 850 miljoen (o.b.v. 600
euro per m2 en 6 m hoog per meter
geluidsscherm).

Geen effect.

Conclusie
Oplossingsrichting is een meekoppelkans en gaat daarom niet mee naar zeef 1.
De mogelijkheid voor meekoppelen wordt later onderzocht.
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45. Overkluizen A15 (infrastructureel)
Omschrijving
•

Een dak op de snelweg plaatsen tussen Papendrecht en Gorinchem (overkluizen). Hiermee
kan de ruimte van de A15 dubbel worden gebruikt. Een overkluizing houdt in dat de
ruimte boven de weg wordt bebouwd. Dit is dus anders dan een tunnel, waarin het gehele
tracé wordt overdekt.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen projectgebied.
Geen effect.
Geen effect.

Geen effect.

Niet nader toegelicht want het is
een meekoppelkans

Weinig conflicten met ruimtelijke
dwangpunten te verwachten.
Verbetering leefbaarheid door
afname geluidshinder en lichte
verbetering luchtkwaliteit in de
directe omgeving.
Mogelijk < € 850 miljoen

Geen effect.

Conclusie
Oplossingsrichting is een meekoppelkans en gaat daarom niet mee naar zeef 1.
De mogelijkheid voor meekoppelen wordt later onderzocht.
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46. Waterbus doortrekken (mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
•
•

Vervoer over water realiseren tussen Papendrecht en Gorinchem voor de korteafstandsverplaatsingen. Vanaf Sliedrecht Middeldiep naar de Rivierdijk in HardinxveldGiessendam, veer Boven-Hardinxveld aansluiten op de rivier in Gorinchem.
Openbaar vervoer met de Waterbus is met name aantrekkelijk om het water over te
steken. Bij herkomst en bestemming aan dezelfde oever is de Waterbus geen aantrekkelijk
alternatief, want deze is erg langzaam.

Beoordeling

Gorinchem

Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Positief effect op doorstroming HWN
door afname van verplaatsingen van
de ene naar de andere oeverzijde.
Positief effect op doorstroming
OWN door afname korte-afstandsverplaatsingen over de weg.

Gorinchem
Sliedrecht

Geen/gering effect op de
verkeersveiligheid HWN, zeer
specifieke HB-relaties.

Geen technische beperkingen.

Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten verwacht. Beperkte
effecten op de A15 verwacht,
daardoor ook beperkte verbetering
van de leefbaarheid verwacht.
Zeker < € 850 miljoen.

Geen/gering effect.

Conclusie
Gaat door. Aandachtspunt is dat dit reeds is uitbesteed door de provincie ZuidHolland(dit loopt momenteel nog); hierop zijn tot zover geen inschrijvingen.
Mogelijk is aanvullende subsidie vanuit de provincie Z-H en Rijkswaterstaat nodig.63

47. Invoegers langer maken (infrastructureel)
Omschrijving
•

Verleng de invoegstroken om invoegend verkeer meer ruimte te geven. Huidige te korte en
risicovolle invoegers zijn Papendrecht, Sliedrecht-West en invoegers bij tankstations aan
weerszijden bij Boven-Hardinxveld en Gorinchem. Hier gebeuren veel ongelukken en/of de
invoegers zijn niet lang genoeg.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Geen/gering effect op de
doorstroming op het HWN, capaciteit
wordt niet uitgebreid.
Gering effect op het OWN, doordat
het gemak bij invoegen iets groter
wordt.
Verbeterde verkeersveiligheid door
meer ruimte om in te voegen.

Geen technische beperkingen.
Beperkte conflicten met ruimtelijke
dwangpunten verwacht, bij vele
van de invoegers op de A15 lijkt er
ruimte te zijn om de invoegers te
verlengen. Geen impact op de
leefbaarheid verwacht.
Zeker < € 850 miljoen.

Geen/gering effect.

Conclusie
Gaat door; positief effect op de doorstroming en verkeersveiligheid.
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48. Dynamische extra rijstrook (infrastructureel)
Omschrijving
•

•

Afhankelijk van de benodigde capaciteit kan een rijkstrook dynamisch voor een bepaalde
richting worden ingezet naast het bestaande tracé (bijvoorbeeld aan de noordzijde). Als er
bijvoorbeeld een duidelijke spitsrichting is, kan de extra rijbaan in de ochtendspits in de
ene richting en in de avondspits in de andere richting worden ingezet.
Uitgangspunt is een vrijliggende wisselbaan in het midden tussen beide rijrichtingen.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Enigszins positief effect op de
doorstroming door extra capaciteit
richting west of oost. Er is echter geen
duidelijke spitsrichting. Mogelijk wordt
door onbekendheid over
het functioneren van een dynamische
extra rijstrook maar weinig gebruik
gemaakt van deze rijstrook.
Geen tot weinig effect.
Onduidelijkheid onder weggebruikers
over het functioneren dynamische
extra rijstrook; kan tot ongevallen
leiden door spookrijders.

Uitgangspunt is een vrijliggende
wisselbaan.
Conflicten met ruimtelijke
dwangpunten te verwachten, onder
andere op meerdere plekken
inklemming tussen het spoor en de
waterkering en noodzaak verbreden
kunstwerken. Als gevolg van een
verkeersaantrekkende werking en
toename van verkeersintensiteiten
heeft de oplossing invloed op de
leefomgeving (bv. voorziene toename
stikstofdepositie op Natura2000,
noodzaak akoestische maatregelen).
Zeker < € 850 miljoen.

Geen tot weinig effect.

Conclusie
Gaat niet door vanwege een beperkte verbetering van de doorstroming. De
verkeersveiligheid verbetert zeker niet.
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49. Vluchtstrook als spitsstrook gebruiken, daar waar de
vluchtstrook breed genoeg is (mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
•
•

Nu wordt de vluchtstrook alleen als spitsstrook gebruikt tussen Papendrecht en
Wijngaarden. Mogelijk zijn er ook andere wegvakken waar de vluchtstrook breed genoeg is.
Uitgangspunt is dat geen fysieke aanpassingen nodig zijn aan de weg en de huidige
vluchtstroken die niet voldoen, niet verbreed worden.

Beoordeling
Effect alleen op wegvakken waar
de vluchtstrook breed genoeg is.
Negatief effect op de doorstroming
door vele in- en uitvoegbewegingen;
vluchtstrook is maar op enkele delen
breed genoeg.
Geen effect.
Negatief effect op de verkeersveiligheid
op het HWN, door opheffen functie
vluchtstrook en de zeer korte wegdelen
op de vluchtstrook waar mag worden
gereden (hierdoor ontstaan veel
‘onverwachte’ in- en
uitvoegbewegingen).

De spitsstroken moeten op logische
locaties beginnen en eindigen en
niet halverwege een wegvak.
Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten voorzien. Mogelijk
licht negatieve impact op de
leefbaarheid door toename van
verkeersintensiteiten door
verbetering van de doorstroming
(mogelijk toename geluidshinder
en toename stikstofdepositie op
Natura2000).
Zeker < € 850 miljoen.

Geen effect.

Conclusie
Gaat niet door vanwege het negatieve effect op de doorstroming en verkeersveiligheid.
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50. Bus Alblasserdam/Ridderkerk - Gorinchem over
de huidige vluchtstrook A15 (mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
•

Gebruik de bestaande vluchtstrook als busbaan. Omdat nog niet overal een (bruikbare)
vluchtstrook ligt, zal de bus op bepaalde wegvakken alsnog de ‘normale’ rijstroken moeten
gebruiken.

Beoordeling
Effect alleen op wegvakken waar de
vluchtstrook breed genoeg is.
Zeer gering effect op de doorstroming,
doordat de vluchtstrook bijna nergens
breed genoeg is.
Bijna geen effect op de doorstroming;
aantrekkelijkheid OV wordt nauwelijks
verbeterd en daardoor ook geen afname van
weggebruikers op OWN en overige deel A15.
Enigszins negatief effect op de
verkeersveiligheid op het HWN;
vluchtstrook wordt gedeeld gebruikt.
Geen effect op de verkeersveiligheid op het
OWN.

Bussen moeten op logische
locaties op de vluchtstrook
beginnen en eindigen en niet
halverwege een wegvak.
Geen conflicten met
ruimtelijke dwangpunten
voorzien en geen impact op
leefomgeving te verwachten.
Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
Gaat niet door vanwege de zeer geringe impact
op de doorstroming en verkeersveiligheid.
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51. De A15 geheel voorzien van brede vluchtstroken en
benutten voor snelbus Alblasserdam - Gorinchem (infrastructureel)
Omschrijving
•
•
•

Nog niet overal is een vluchtstrook aanwezig en ook niet overal is de vluchtstrook
breed genoeg.
Daar waar nodig wordt de vluchtstrook aangelegd/verbreed, zodat deze ook als
busbaan te gebruiken is.
Vluchtstrook kan de hele dag door voor bussen gebruikt worden.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.

Geen technische
beperkingen.

Positief effect op de doorstroming,
door grotere aantrekkelijkheid OV,
minder weggebruikers.
Positief effect op de doorstroming.
Door grotere aantrekkelijkheid OV,
minder weggebruikers OWN en
overige deel A15.
Zeer negatief effect op de
verkeersveiligheid; voertuigen
met pech kunnen aangereden
worden door een bus die hard
over de vluchtstrook rijdt.
Vrijwel geen effect op de
verkeersveiligheid op het
OWN.

Verbreding van de huidige
vluchtstroken is op sommige
plekken nodig of aanleg van een
vluchtstrook. Daardoor enkele
ruimtelijke dwangpunten te
verwacht door inklemming tussen
het spoor en de waterkering en
noodzaak verbreden kunstwerken.
Licht negatieve impact op de
leefbaarheid te verwachten door
mogelijk toename van
verkeersintensiteiten (bv. toename
stikstofdepositie op Natura2000,
noodzaak akoestische maatregelen).

Zeker <850 miljoen.

Conclusie
Gaat niet door; verkeersonveilige situaties worden gecreëerd. Een optie is om alleen
bussen over de vluchtstrook te laten rijden bij file, en met een gematigde snelheid
(bijvoorbeeld als de weg met 2x3 rijstroken incl. vluchtstroken (conform ROA richtlijnen)
wordt ingericht.
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52. Tunnel aanleggen voor doorgaand verkeer (infrastructureel)
Omschrijving
•

Boor een tunnel van de N3 naar knooppunt Gorinchem. Deze tunnel heeft dan geen
toe-/afritten en wordt gebruikt voor doorgaand verkeer.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Positief effect op de doorstroming, door
capaciteitsuitbreiding en doordat
doorgaand verkeer geen in- en uitvoegend
verkeer tegenkomt.
Geen/gering effect.
Positief effect op de verkeersveiligheid,
minder drukte door onderscheid
doorgaand verkeer en lokaal
bestemmingsverkeer.
Geen/gering effect.

Slappe ondergrond. Bestaande
funderingen
Zeer veel conflicten met
ruimtelijke dwangpunten te
verwachten door te bouwen
nabij/onder de huidige A15,
spoor, woningen/bedrijven en
waterkeringen. Voor de
leefbaarheid is na realisatie
vermindering van geluidshinder
en uitstoot te verwachten.
Zeker > 850 miljoen

Conclusie
Gaat niet door vanwege de hoge kosten en ruimtelijke impact.
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53. Afstand tussen toe-/afritten vergroten
(infrastructureel)
Omschrijving
•

•
•

Aanzienlijke kans op ongelukken bij in-/uitvoegers met name bij
Sliedrecht-West, Sliedrecht-Oost, Hardinxveld-Giesendam, Gorinchem.
Vergroten van de afstand tussen de toe-/afritten zorgt mogelijk voor
een verlaging van het aantal risico’s.
Met name tussen het knooppunt Gorinchem en de afrit 27 zit weinig
afstand. Ook is de afstand tussen Papendrecht en Sliedrecht-West klein;
de afstanden tussen de afritten 23 en 24, en tussen afrit 27 en
knooppunt Gorinchem met een kilometer verlengen, kan de
verkeersveiligheid ten goede komen.

Conclusie
Gaat niet door. De oplossingsrichting heeft een te beperkt positief effect
op de doorstroming.

Beoordeling
Effect op een aantal wegvakken
binnen het projectgebied.
Bijna geen effect, doordat de
totale verkeersintensiteit
niet verandert.
Geen tot gering effect; verkeer
neemt iets andere routes op het
OWN.
Kleine verbetering van de
verkeersveiligheid, doordat iets
meer ruimte tussen de
aansluitingen wordt gecreëerd,
daardoor is er ook meer ruimte
om in en uit te voegen.
Geen/gering effect.

Slappe ondergrond.
Benodigd hoogteverschil
tussen de A15 en het
OWN bij de kruising.
Zeer beperkt conflicten met
ruimtelijke dwangpunten te
verwachten. Niet tot
nauwelijks impact op de
leefbaarheid door
verplaatsing van toe- en
afritten.
Zeker < € 850 miljoen.
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54. Verbreed de A27 en combineer de twee toeritten
vanaf knooppunt Gorinchem richting zuid (infrastructureel)
Omschrijving
• De knelpunten op de A27 slaan soms terug op de noord- en zuidbaan
van de A15 bij knooppunt Gorinchem.
• Een verbreding op de A27 verbetert de doorstroming op de A15 en A27.
Deze verbreding is ook bij de brug over de Merwede nodig.
• Er is echter al een MIRT-studie gaande naar de verbreding van de A27.
Een goede afstemming tussen het huidige MIRT-onderzoek en het MIRTonderzoek A27 is benodigd.

Beoordeling
Effect alleen op verkeer in
oostelijke richting.
Positief effect op de doorstroming
op de A15 richting A27 Breda.
Positief effect op de doorstroming
van verkeer in westelijke richting op
het traject ten oosten van Gorinchem.
Gering effect door minder langzaam
rijdend verkeer richting A27 en dus
minder snelheidsverschillen op de
A15.
Geen effect.

Niet beoordeeld, want
meekoppelkans.
Niet beoordeeld, want
meekoppelkans.

Niet beoordeeld, want
meekoppelkans.

Conclusie
Dit is een meekoppelkans met de MIRT-studie A27. Deze
oplossing gaat daarom niet mee naar zeef 1. De mogelijkheid
voor meekoppelen wordt later onderzocht.
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55. Energie opwekken op/met de snelweg
(Smart Mobility)
Omschrijving
• Voertuigen rijden over de weg en veroorzaken daarmee trillingen, deze
trillingen kunnen met keramisch materiaal omgezet worden in energie,
zodat straatverlichting of VRI’s van stroom kunnen worden voorzien.
• Bevindt zich nog in de innovatiefase en heeft zich nog niet bewezen als
concept. Kent technisch nog uitdagingen die opgelost moeten worden.
• Waarschijnlijk is het kostenefficiënter om zonnepanelen langs de kant
van de weg te plaatsen als energieneutraliteit een beleidsdoelstelling
zou zijn.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.

Geen effect.

Geen effect.

Geen effect.

Geen effect.

Geen effect.

Niet beoordeeld, want
meekoppelkans.

Geen effect.

Conclusie
Dit is een meekoppelkans en deze oplossingsrichting gaat
daarom niet mee naar zeef 1. De mogelijkheid voor
meekoppelen wordt later onderzocht.

Bron: energie123.nl
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56. Ontvlechten A15 (infrastructureel)
Omschrijving
• Ontvlecht de A15 door onderscheid te maken tussen doorgaand verkeer
en bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer gaat over de A15,
bestemmingsverkeer via het OWN.
• Hierbij wordt ook gestuurd in het aanbod van korte-afstandsvervoer en
kleinschalig goederenvervoer via het OWN.
• Aansluitingen op provinciale wegen blijven bestaan. De aansluitingen bij
Sliedrecht-West, Sliedrecht-Oost en Hardinxveld-Giessendam vervallen.
• Uitgangspunt: verbreding van de N214 naar 2x2 rijstroken.
Conclusie
Gaat door in combinatie met de verbreding van de N214 naar 2x2 rijstroken. Positieve
effecten verwacht voor de doorstroming en verkeersveiligheid op het HWN.
Aandachtspunt is toename van verkeer op het OWN. Deze dient in de volgende fase
nader geanalyseerd te worden.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.

Geen technische
beperkingen.

Doorgaand verkeer zal veel voordeel
hebben van het ontvlechten.

Geen impact op ruimtelijke
dwangpunten te verwachten.
Mogelijk lichte verbetering
leefbaarheid rondom de A15 door
afname verkeersintensiteiten,
maar lichte verslechtering op het
OWN door toename van verkeer
en daardoor toename van
geluidshinder en uitstoot.

Het OWN zal meer belast worden,
omdat bestemmingsverkeer niet
meer via de A15 rijdt. Dit kan dus
alleen met verbreding van de N214
naar 2x2 (is uitgangspunt).
Positief effect, vanwege afname
onveilige situaties bij in-/uitvoegers.
Grotere verkeersintensiteit verwacht
op het OWN, met meer kans op
ongelukken.

Zeker < 850 miljoen.
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57. Wissel functies A15 en N214 om (infrastructureel)
Omschrijving
• De A15 wordt een provinciale weg en de N214 wordt een snelweg.
• De dorpen aan de Beneden Merwede worden hiermee via de
provinciale weg verbonden.
• Doorgaand verkeer zal de route van de voormalige N214 gebruiken,
bestemmingsverkeer in dit gebied is beperkt.
Conclusie
Valt af op doorstroming (heeft geen positief effect). Ook ruimtelijke inpassing, technische
haalbaarheid en kosten (zeker > richtinggevend budget) zijn belangrijke aandachtspunten.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Langere route voor doorgaand
verkeer.
Geen/gering effect.
Bestemmingsverkeer voor de
dorpen aan de Beneden Merwede
blijven goed verbonden.
Enkel doorgaand verkeer zal de
nieuwe A15 gebruiken,
bestemmingsverkeer zal minder
worden. Dus minder in-/
uitvoegend verkeer.

Technische aanpassingen nodig op
alle kruisingen met N214.
Alternatieve route voor landbouwverkeer noodzakelijk. Slappe
ondergrond.
Enkele conflicten met ruimtelijke
dwangpunten te verwachten door
inrichten (verbreden) N214 tot
snelweg. Rondom de A15
verbetering van de leefbaarheid
door afname van de intensiteit,
daardoor afname van geluidshinder
en uitstoot. Rondom de N214 echter
verslechtering leefbaarheid door
toename geluidshinder en uitstoot.

Mogelijk < 850 miljoen.

Geen/gering effect.
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58. Bedrijventerreinen verplaatsen naar locaties
dicht bij water (mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
• Hierdoor wordt het vrachtverkeer over de weg minder noodzakelijk.
• Er zijn ook overslagpunten nodig met bijvoorbeeld containerterminals.
• Werkgevers met behulp van subsidie verleiden voor de overstap naar
een locatie dicht bij het spoor of het water.
• Veel van de bedrijventerreinen zijn al gelegen langs het water.
Conclusie
Valt af op kosten. Ruimtelijke impact is tevens een groot aandachtspunt.

Beoordeling
Effect op bijna alle
wegvakken binnen het
projectgebied.
Vrachtverkeer over de snelweg
zal afnemen.
Geen/gering effect op het OWN.
Vrachtverkeer op de overige
delen van de A15 neemt af.
Enkel doorgaand verkeer zal de nieuwe
A15 gebruiken, bestemmingsverkeer
zal minder worden. Dus minder in-/
uitvoegend verkeer.
Geen/gering effect, last mile
vrachtverkeer van overslagpunt
naar bestemming blijft.

Geen technische
beperkingen.

Enkele conflicten met ruimtelijke
dwangpunten te verwachten. Er is
niet tot weinig ruimte beschikbaar
langs de oevers; daardoor
mogelijk noodzaak tot amoveren
woningen om dit te kunnen
realiseren. Niet tot nauwelijks
impact op de leefbaarheid te
verwachten.
Zeker > 850 miljoen.
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59. Woningbouw faciliteren nabij OV-knooppunten
(mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
• Hierdoor wordt het personenvervoer over de weg minder noodzakelijk.
• Als aanvulling is ook een goede OV-verbinding nodig richting Rotterdam,
Dordrecht en Gorinchem voor woon-werkverkeer. Onderstaande kaart
geeft een straal van 800 meter rondom treinstations (blauw) en 600
meter rondom bus- en veerhalten (oranje). Dit laat zien dat er in
bebouwde gebieden reeds een goede dekking van het OV is. Meer
woningbouw zal dus in bestaande bebouwde gebieden moeten komen.
Conclusie
De oplossingsrichting ligt buiten de invloedssferen van dit project. Het gebied
is bovendien al erg volgebouwd. Deze oplossing is te zien als meekoppelkans
en gaat daarom niet mee in de trechtering zeef 0.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Meer OV-verplaatsingen, dus
minder verkeer op de A15.
Meer OV-verplaatsingen, dus
minder verkeer op het OWN
en overige delen van de A15.
Met name afname woonwerkverkeer verwacht. Dus minder
verkeer in (risicovolle) spits.

Geen technische
beperkingen.
Lijkt niet realistisch. Het
gebied is al erg
volgebouwd.
Niet op kosten gezet,
want is een
meekoppelkans.

Met goede OV-aansluitingen ook
minder lokaal verkeer.
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60. Snelheid verlagen naar 80 km/h
(mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
•
•
•

•

De snelheid in het projectgebied verlagen naar 80 km/h, waardoor de weg alsnog als
stroomweg functioneert.
80 km/h zorgt voor minder belasting van het milieu (stikstof en CO2).
Bij een lagere snelheid op een snelweg (80 in plaats van 120 km/h) zijn minder
verkeersongevallen te verwachten.
Een snelheid van 80 km/h is echter ongeloofwaardig, gezien de inrichting van de weg.

Beoordeling
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Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied door
minder snelheidsverschillen en
meer capaciteit op de weg.
Mogelijk negatieve impact op de
doorstroming op het OWN buiten de
spits en positieve impact in de spits;
verkeer kiest voor de snelste weg.
Verbetert verkeersveiligheid door
minder snelheidsverschillen.

Geen technische beperkingen.

Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten voorzien. Geen tot
licht positieve impact op de
leefbaarheid te verwachten.
Zeker < € 850 miljoen.

Neutraal effect op het OWN
en het overige deel op de A15.

Conclusie
Gaat ondanks alle positieve aspecten niet door naar de volgende fase vanwege een
ongeloofwaardige maximumsnelheid op de A15, gezien de inrichting.
Daarbij is er ook meer ‘sluipverkeer’ op N-wegen te verwachten.
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61. Flexibele snelheden (Smart Mobility)
Omschrijving
• Laat de snelheden afhangen van de I/C-verhoudingen. Hiermee wordt
de snelheid verlaagd in de spitsdrukte.
• Op rustige momenten blijft de snelheid de huidig toegestane
maximumsnelheid.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied door
minder snelheidsverschillen.
Geen/gering effect op het OWN en
het overige deel op de A15.

Verbetert de verkeersveiligheid
door minder snelheidsverschillen.

Geen technische
beperkingen.
Geen conflicten met
ruimtelijke dwangpunten
voorzien. Geen impact op
de leefbaarheid te
verwachten.
Zeker < € 850 miljoen.

Neutraal effect op het OWN en
het overige deel op de A15.

Conclusie
Gaat door, vanwege de positieve impact op de doorstroming en
verkeersveiligheid.

Bron: https://m.gva.be/cnt/eid175896
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62. Doortrekken MerwedeLingeLijn tot Rotterdam
(mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
Er wordt een directe en snelle railverbinding aangelegd tussen Rotterdam en
Gorinchem. Deze verbinding bestaat nu nog niet voor personenvervoer.
Conclusie
Dit is een meekoppelkans: hier loopt reeds een onderzoek naar door de
provincie Zuid-Holland. Mogelijkheden om mee te koppelen worden later
onderzocht.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Positief effect op de doorstroming;
door grotere aantrekkelijkheid OV,
minder weggebruikers van/naar
Rotterdam.
Positief effect op de doorstroming;
door grotere aantrekkelijkheid OV,
minder weggebruikers OWN en
overige deel A15.
Minder ongelukken door minder
autoverkeer van/naar Rotterdam.
Geen/gering effect.

Geen technische
beperkingen.
Geen conflicten met
ruimtelijke dwangpunten
voorzien, het huidige spoor
kan hiervoor gebruikt worden.
Mogelijk lichte afname
verkeersintensiteiten en
beperkte vermindering
geluidshinder en uitstoot
nabij de A15.
Mogelijk < € 850
miljoen.
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63. Light rail tussen Gorinchem, Papendrecht,
Rotterdam (infrastructureel)
Omschrijving
Met deze oplossingsrichting ontstaat een directe ‘light rail’-verbinding
tussen Rotterdam en Gorinchem. Deze verbinding is anders dan de huidige
spoorweg en er moet dus nieuw spoor worden aangelegd.
Conclusie
Valt af; de light rail heeft ruimtelijk een behoorlijk negatieve ruimtelijke
impact. Daarbij zijn de kosten fors hoger dan het richtinggevend budget.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Positief effect op doorstroming,
door grotere aantrekkelijkheid
OV, minder weggebruikers.
Positief effect op de doorstroming,
door grotere aantrekkelijkheid OV,
minder weggebruikers OWN en
overig deel A15.
Minder ongelukken door
minder verkeer op de A15 in
het projectgebied.
Minder ongelukken door
minder verkeer op het OWN
en het overige deel A15.

Kruisingen met andere
infrastructuur.
Relatief veel conflicten met
ruimtelijke dwangpunten voorzien,
afhankelijk van de precieze locatie.
Aanleg nieuw spoor vraagt voor
groot ruimtebeslag. Conflicten door
inklemming tussen de huidige
sporen, waterkering en A15,
mogelijk noodzaak amoveren
woningen/bedrijven. Mogelijk
afname verkeersintensiteiten en
beperkte vermindering
geluidshinder en uitstoot nabij de
A15, daardoor licht positieve impact
op leefbaarheid verwacht.

Mogelijk < € 850 miljoen.

80

64. Buizenpost/hyperloop voor pakketvervoer
(Smart Mobility)
Omschrijving
Buizenpost of een hyperloop vervangt in deze oplossingsrichting kleinschalig
en lokaal vrachtvervoer.
Conclusie
Valt af in verband met kosten en de pilotfase waarin de oplossingsrichting
zich nog bevindt.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Geen/gering effect omdat dit
alleen ter vervanging van
lokaal verkeer is.
Verbeterde doorstroming door
afname lokaal vrachtverkeer.
Geen/gering effect.

Techniek nog in
onderzoeksfase.
Vele conflicten met
ruimtelijke dwangpunten
verwacht. Grote impact op
ruimtebeslag. Geen tot
weinig impact op de
leefbaarheid verwacht.
Zeker > € 850 miljoen.

Verbeterde veiligheid door
afname lokaal vrachtverkeer.

Bron: NRC
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65. Reizigers informeren over snelste route/modaliteit
(mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
Door reizigersinformatie informeren over de snelste route en modaliteit via
apps en digitale borden (onder andere langs de snelweg). De snelste
modaliteit is mogelijk niet altijd de auto, en snelle routes kunnen ook via het
OWN gaan.
Conclusie
De oplossingsrichting gaat door; heeft een positieve impact op de
doorstroming en verkeersveiligheid.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Waarschijnlijk een positief effect,
doordat het OV of de fiets soms
sneller is dan de auto, of er met de
auto voor een alternatieve route
wordt gekozen (dus niet de A15).
Mogelijk wordt het OWN vaker
gebruikt als alternatieve route.
Betere spreiding van de drukte
over de netwerken.

Geen technische
beperkingen.
Geen conflicten met
ruimtelijke dwangpunten
voorzien. Geen impact op
de leefbaarheid te
verwachten.
Zeker < € 850 miljoen.

Mogelijk hogere belasting op het
OWN.

Bron: OV magazine
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66. Alleen Euro 6+ vrachtverkeer toestaan op de A15
(mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
Met deze oplossingsrichting komen er minder vervuilende vrachtwagens
op de weg en wordt de uitstoot van onder andere NOx gereduceerd.
Conclusie
Valt af door de zeer negatieve impact op de doorstroming en
verkeersveiligheid op het onderliggende wegennet.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt bij aan de doorstroming
binnen het projectgebied vanwege
minder vrachtverkeer.
Vrachtverkeer verplaatst zich
naar het OWN -> zeer negatieve
impact op doorstroming OWN.
Verbetert verkeersveiligheid doordat
de vervuilende vrachtwagens niet
meer op de A15 rijden.
Negatieve impact op de
verkeersveiligheid op het OWN
door grote toename van verkeer.

Geen technische
beperkingen.
Geen conflicten met
ruimtelijke dwangpunten
voorzien. Beperkt positieve
impact op de leefbaarheid
te verwachten door
afname zware uitstoot.
Zeker < € 850 miljoen.
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67. Mobiliteitshubs met verschillende functies toevoegen
in het projectgebied (mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
• Op deze hubs komen dan plaatsen voor OV, auto- en
fiets(deelsystemen).
• Ook faciliteren deze hubs meerdere functies, zoals
overnachtingsplaatsen, flexwerken of overige zakenfuncties.
Conclusie
De oplossingsrichting gaat door, aangezien deze een positieve invloed
heeft op de doorstroming en verkeersveiligheid.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Verhoogde aantrekkelijkheid en
aansluiting op het OV en een
optie om op goed bereikbare
plaatsen te werken.
Verhoogde aantrekkelijkheid en
aansluiting op het OV en een
optie om op goed bereikbare
plaatsen te werken.
Door afname van autoverkeer,
minder kans op ongelukken.
Door afname van autoverkeer,
minder kans op ongelukken.

Geen technische
beperkingen.
Afhankelijk van de precieze
invulling kunnen conflicten
met ruimtelijke
dwangpunten ontstaan.
Hoe groter de hub; hoe
meer conflicten er
ontstaan, gezien de
beperkte ruimte in en
rondom het projectgebied.
Zeker < € 850 miljoen.
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68. Landelijk systeem rekening rijden op rijkswegen
(mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
Beoordeling
• Met een slimme kilometerheffing en tol worden congestiekosten doorgerekend
Effect op bijna alle
aan de gebruiker op snelwegen.
wegvakken binnen het
• Hiermee wordt de modaliteits-/route-/tijdstipkeuze van de reiziger beïnvloed,
projectgebied.
doordat ook het overbelasten van het netwerk wordt doorgerekend in plaats
Grote afname verkeer op de
van alleen persoonlijke motieven.
snelwegen.
• Deze oplossingsrichting valt buiten de scope van dit project.

Conclusie
Valt af in verband met te hoge kosten en de landelijke scope van de
oplossingsrichting.

Verkeer verplaatst zich
deels naar het OWN om de
heffing te mijden.

Minder kans op ongelukken
door afname van verkeer.
Meer kans op ongelukken
door toename van
verkeer op het OWN.

Bron: ANWB

Geen technische
beperkingen.
Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten voorzien. Mogelijk
licht positieve impact op de
leefomgeving te verwachten door
vermindering van
verkeersintensiteiten, lichte
vermindering geluidshinder en
uitstoot. Op het OWN mogelijk
lichte toename van geluidshinder
en uitstoot, doordat verkeer meer
gebruik maakt van het OWN.

Zeker > € 850 miljoen.
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69. P+R opstapplaatsen op slimme locaties
(mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
• P+R-locaties zijn noodzakelijk bij treinstations, maar ook bij stations van
buslijnen die reizigers snel in de goede richting kunnen vervoeren.
• Met de oplossingsrichting worden auto’s afgevangen, voordat ze de A15
oprijden.
Conclusie
Gaat door vanwege de positieve impact op de doorstroming en
verkeersveiligheid. Relatie met KTM A15.

Beoordeling
Effect op bijna alle
wegvakken binnen het
projectgebied.
Draagt bij aan de
doorstroming binnen het
projectgebied, doordat
auto’s voor knelpunten
worden afgevangen.
Positieve bijdrage; minder
autoverkeer op het OWN.
Minder kans op
ongelukken door afname
van verkeer.
Positieve impact op het
OWN door afname van
verkeer.

Geen technische
beperkingen.

In de directe omgeving van de
afritten lijkt hiervoor niet altijd
voldoende ruimte beschikbaar
te zijn. Er zijn enkele conflicten
met ruimtelijke dwangpunten
te verwachten. Bij een aantal
afritten lijkt het creëren van
carpoollocaties mogelijk. Geen
impact op de leefbaarheid te
verwachten.
Zeker < € 850 miljoen.
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70. Incident management verbeteren
(mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
• De impact van (mogelijke) ongevallen wordt verminderd door sneller ter
plaatse te zijn.
• Hiermee wordt ook de congestie door ongevallen sneller verholpen en
wordt verkeer beter omgeleid bij ongevallen.
• Nadere analyse is benodigd naar de mate waarin incident management
momenteel wordt toegepast. Op basis hiervan kan bepaald worden in
hoeverre incident management verbeterd kan worden.
Conclusie
Gaat door. De effectiviteit oplossingsrichting dient in de volgende fase nader
onderzocht te worden. Relatie met KTM A15.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Betere afwikkeling van verkeer bij
ongevallen door toepassing van
incident management.
Mogelijk meer omleidingen
naar het OWN bij ongelukken
door incident management,
waardoor de verkeersintensiteit
op het OWN toeneemt.
Minder kans op ongelukken als
gevolg van eerdere ongevallen.

Geen technische
beperkingen.

Geen conflicten met
ruimtelijke dwangpunten
en geen impact op de
leefbaarheid te
verwachten.

Zeker < € 850 miljoen.

Mogelijk iets meer kans op
ongelukken als gevolg van de
toename van verkeersintensiteit
op het OWN.

Registratie van meer dan 20 ongevallen in de periode 2014-2019 tussen Alblasserdam en Arkel (bron: ViaStat)
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71. Goederen bundelen (mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
• Combineer vracht. Hiermee worden het aantal ‘lege’ ritten verminderd.
• Het gebruik van vrachtwagens ten opzichte van de te vervoeren vracht
wordt efficiënter.
Conclusie
Gaat niet door; de oplossingsrichting ligt buiten de invloedssfeer van dit
project.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.

Geen technische
beperkingen.

Minder vrachtwagens nodig
door betere benutting van
ruimte in vrachtwagens.
Minder vrachtwagens nodig
door betere benutting van
ruimte in vrachtwagens.

Geen conflicten met
ruimtelijke dwangpunten
voorzien. Geen impact op de
leefbaarheid te verwachten.

De oplossing verbetert de
verkeersveiligheid door minder
vrachtverkeer op de A15.

Zeker < € 850 miljoen.

Verbetert de
verkeersveiligheid door
minder vrachtverkeer op het
OWN.
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72. Gedragscampagnes ter bevordering van de
verkeersveiligheid en Spitsmijden (mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
• Gedragscampagnes langs de weg en op (social) media om
aandacht te vragen voor verkeersveiligheid en Spitsmijden.
• In hoeverre deze effectief is, hangt af van het aantal personen dat
onbewust verkeerd verkeersgedrag op de weg vertoont en het
aantal personen dat actief nagaat of ze rond andere tijden naar
hun werk kunnen gaan.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.

Geen technische beperkingen.

Draagt waarschijnlijk enigszins bij
aan de doorstroming binnen het
projectgebied, aangezien sommige
weggebruikers veiliger gaan rijden
en/of rond andere tijdstippen naar
hun werk vertrekken.

Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten voorzien en geen impact
op de leefomgeving te verwachten.

Draagt bij aan de doorstroming op
het OWN.

Zeker < € 850 miljoen.

Verbetert de verkeersveiligheid op
het HWN.
Verbetert de verkeersveiligheid op
het OWN.

Conclusie
De maatregel gaat door in de korte termijn aanpak van de A15; heeft een positief
effect op de doorstroming en verkeersveiligheid op het HWN, mits goed uitgevoerd.
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73. Belijning en asfaltkwaliteit op orde brengen
(infrastructureel)
Omschrijving
•
•

Aanpassingen aan de weg, zodat de weg meer conform ROA wordt ingericht.
Dit doen zonder grote infrastructurele aanpassingen (dus geen extra rijstroken of
aanpassingen aan in- en uitvoegers etc.).

Beoordeling
Effect op alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Draagt beperkt bij aan de
doorstroming binnen het
projectgebied vanwege de
overzichtelijkheid op de weg
die toeneemt.
Geen effect.

Geen technische beperkingen.
oplossingsrichting als ondersteuning
van voertuigen met automatisch
rijden functionaliteit.
Geen conflicten voor ruimtelijke
inpassing.
Zeker < € 850 miljoen.

De weg wordt overzichtelijker
-> positief effect op de
verkeersveiligheid op het HWN.
Geen effect.

Conclusie
Gaat door, in verband met de positieve impact op de doorstroming en
verkeersveiligheid.
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74. Bord ‘bij file op vluchtstrook voor uitvoegend verkeer
afslag x’ + klein deel vluchtstrook verbreden (infrastructureel)
Omschrijving
• De doorstroming op de A15 kan verbeterd worden door op ongeveer 300 meter
afstand van de afslagen de borden ‘bij file op vluchtstrook voor uitvoegend
verkeer bij afslag x’ te plaatsen op locaties waar frequent bottlenecks ontstaan.
Dit is nodig ter hoogte van 79.0L (hier moet de vluchtstrook ook verbreed
worden) en 88.0L.

Bij file op vluchtstrook voor
uitvoegend verkeer afslag x

Beoordeling
Bij hm. 79.0L en 88.0L.
Betere doorstroming op het
HWN ter hoogte van de
uitvoegers 79.0L en 88.0L.
Geen impact.
Mogelijk iets minder veilig,
doordat bestuurders die
afslaan bij de afrit verrast
worden door verkeer dat op de
vluchtstrook rijdt.

Geen technische beperkingen.

Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten voorzien en geen impact
op de leefomgeving te verwachten.
Zeker < € 850 miljoen.

Geen impact.

Conclusie
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.
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75. Afrit hm 88.0c (=noordzijde) verbreden
(infrastructureel)

Omschrijving
• De huidige afrit oogt erg benauwd en is te smal; de afrit met 2 meter verbreden is
benodigd.
• De afrit komt hierdoor dichter op de Nieuweweg 61 te liggen.
• Bij deze afrit zijn twee ongevallen geregistreerd tussen 2014 en 2019.
Beoordeling
Afrit hm. 88.0c.
Minimaal effect op de
doorstroming; mogelijk een
zeer kleine verbetering door
minder ongevallen en daardoor
minder terugslag op het HWN.
Minimaal effect op de
doorstroming; mogelijk een
zeer kleine verbetering door
minder ongevallen bij de afrit.
Mogelijk kleine verbetering van
de verkeersveiligheid door
minder terugslag op het HWN
bij ongevallen.
Verbetering van de
verkeersveiligheid op het OWN
door een kleiner ongevallenrisico.

Geen technische beperkingen.
Een verbreding in de richting van de
woningen zorgt voor een verplaatsing
van de geluidscontour en toename van
de geluidsbelasting op de nabijgelegen
woningen. Mogelijk zijn
geluidsbeperkende maatregelen aan de
woning noodzakelijk. De verbreding gaat
voor een klein deel ten koste van een
parkeerplaats en mogelijk een deel van
de tuin van de naastgelegen woning.
Zeker < € 850 miljoen.

Conclusie
De oplossingsrichting gaat niet door; heeft te weinig impact op de doorstroming.
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76. Uitrol deelconcepten (mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
• Door deelconcepten (zoals deelauto’s, deelfietsen etc.)
beschikbaar te stellen bij verschillende stations wordt
multimodaal reizen verder gestimuleerd. Met name voor
voor- en natransport kunnen specifieke oplossingen
automobilisten net over de drempel helpen om over te
stappen.
• Complementair met overige OV-maatregelen, met name
gericht op het soepel laten verlopen van het voor- en
natransport.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.

Goede invoering van deelconcepten
zorgt voor meer gebruik van andere
vervoermiddelen dan de auto ->
betere doorstroming op de A15
Papendrecht - Gorinchem.
Draagt bij aan een modal shift op
het OWN -> doorstroming op het
OWN verbetert.

Deelconcepten bestaan, dus
technisch haalbaar.
Geen conflicten met
ruimtelijke dwangpunten
voorzien. Geen tot
nauwelijks impact op de
leefbaarheid te verwachten.
Zeker < € 850 miljoen.

Bijna geen effect op het HWN.
Bijna geen effect op het OWN.

Conclusie
Maatregel gaat door in de korte termijn aanpak van de A15; positieve impact op
de doorstroming. Aandachtspunt: gezamenlijk met gemeenten en provincie
oppakken.
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77. R-net bus opwaarderen (mobiliteitsmanagement)
Omschrijving
•
•

Opwaarderen van de R-netbus kan door bijvoorbeeld een vrije busbaan aan te leggen. Dat is nu
niet overal het geval. Hiermee verbetert de reistijd en de betrouwbaarheid van de reistijd van de
bus. Dit trekt extra OV-reizigers.
Overig verkeer deelt niet meer dezelfde baan, dat betekent dat de bus niet op stilstaande auto’s
hoeft te wachten, maar stilstaande auto’s hoeven ook niet op de bus te wachten.

Beoordeling
Effect alleen op het westelijke
deel van het projectgebied.
Minimaal effect op de
doorstroming; kleine verbetering
in de aantrekkelijkheid van de bus
verwacht door hogere
betrouwbaarheid van de reistijd.
Klein effect op de doorstroming op het
OWN, concurrentiepositie van het OV
verbetert en doordat de bus overal een
eigen baan krijgt, hoeft het overige
verkeer hier niet op te wachten.

Geen technische beperkingen
Beperkte conflicten met
ruimtelijke dwangpunten op het
onderliggend wegennet en geen
impact op de leefomgeving te
verwachten.

Zeker < € 850 miljoen.

Geen/gering effect.
Geen/gering effect.

Conclusie
De oplossingsrichting gaat niet door; heeft te weinig impact op de doorstroming.
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78. N214 verbreden naar 2x3, 80 km/h (infrastructureel)
Omschrijving
• Capaciteitsverhoging zorgt met name voor een betere
doorstroming van het OWN; momenteel is de doorstroming met
name niet optimaal op de N214. Hiermee wordt het voor
bestemmingsverkeer aantrekkelijker om de N214 en N216 te
kiezen in plaats van de A15.
• De N214 krijgt een uitbreiding naar 2x3 in plaats van 2x1.
• Ten behoeve van het huidige lokale verkeer wordt de huidige
maximumsnelheid van 80 km/h behouden.

Beoordeling
Effect op bijna alle wegvakken
binnen het projectgebied.
Verbeterde doorstroming door
meer (lokaal) verkeer over de
N214 en N216.
Verbeterde doorstroming
door capaciteitsverhoging
op het OWN.
Verbeterde verkeersveiligheid door
een lagere verkeersintensiteit op de
A15 en minder lokaal verkeer dat in-/
uitvoegt.
Geen/gering effect. Zowel de capaciteit
als intensiteit neemt toe zonder
specifieke veiligheidsmaatregelen.

Technische aanpassingen nodig op alle
kruisingen met N214. Alternatieve
-route landbouwverkeer noodzakelijk.
Slappe ondergrond. Inrichting past
niet binnen de gestelde
ontwerprichtlijnen.
Enkele conflicten met ruimtelijke
dwangpunten door verbreding N214
naar 2x3 en aantasting
cultuurhistorisch veenweidegebied.
Door minder verkeer op de A15 wordt
verbetering doorstroming op de A15
verwacht en daardoor een positief
effect op de leefomgeving (minder
geluidshinder en uitstoot). Rondom de
N214 verslechtert de leefbaarheid door
toename van verkeer, uitstoot en
geluidsoverlast.
Mogelijk < € 850 miljoen.

Conclusie
Oplossingsrichting gaat niet door in verband met de ongeloofwaardige
maximumsnelheid van 80 km/h. Daarnaast zijn 2x3 rijstroken voor de N214
hoogstwaarschijnlijk overbodig. De hoge kosten en technische haarbaarheid zijn
tevens aandachtspunten.
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79. Nieuwe oeververbinding om de Noord te
kunnen kruisen (infrastructureel)
Omschrijving
Een nieuwe oeververbinding zorgt voor een verbeterde verbinding over de Noord. Dit
betekent dat verkeer minder hoeft om te rijden, via bijvoorbeeld de N3 over de
Beneden Merwede of over de A15 en de N915 over de Noord.
Beoordeling
Alleen effect op specifieke
herkomst of bestemmingen aan de
westkant van het projectgebied.
Minimaal effect op de doorstroming;
mogelijk een zeer kleine verbetering
doordat verkeer minder hoeft om te
rijden om het water over te steken.
Positief effect op de doorstroming op
het OWN door een verbeterde
verbinding tussen de noord- en zuidzijde
van het water.
Geen/gering effect.

Het OWN moet worden aangepast
-aan de gewijzigde
verkeerstromen. Slappe
ondergrond.
Geen conflicten met ruimtelijke
dwangpunten te verwachten.
Zeer beperkt negatieve impact
op geluidshinder rondom de
opstapplaatsen van de
oeververbinding door lokale
toename van verkeer.
Mogelijk < € 850 miljoen.
Afhankelijk van brug of tunnel.

Geen/gering effect.

Conclusie
De oplossingsrichting gaat niet door; heeft te weinig impact op de doorstroming.
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3. Shortlist maatregelenpakketten
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Oplossingsrichtingen → shortlist maatregelenpakketten

79 oplossingen zijn
beoordeeld

Hiervan gaan 33
oplossingen naar
Zeef 1

40 oplossingen van
de 79 passeren niet
de knock-out criteria

De 39 kansrijke maatregelen zijn geclusterd in 6 maatregelenpakketten.
▪ Pakket 1 is een combinatie van smart mobility en mobiliteitsmangement
maatregelen.
▪ Pakket 2 t/m 6 bestaat uit infrastructurele maatregelen.
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Shortlist maatregelenpakketten
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Shortlist maatregelenpakketten
De volgende pakketten worden nader onderzocht:
• Pakket 1. Mobiliteitsmanagement & Smart mobility
Smart mobility:
• 1A. Smart mobility no-regret
• 1B. Smart mobility vooruitstrevend
Mobiliteitsmanagementmaatregelen:
• 1C. Zachte mobiliteitsmanagementoplossingen
• 1D. Harde mobiliteitsmanagementoplossingen

•
•
•
•
•

Pakket 2. 2x2 + spitsstroken
Pakket 3. 2x3 rijstroken
Pakket 4. 2x2 + aparte vrachtstroken
Pakket 5. Minder op- en afritten + OWN opwaarderen
Pakket 6. Opwaarderen OWN: N214 verbreden → 100 km/h
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1A. Smart Mobility ‘No regret’
• Het ‘no regret’-pakket richt zich op de basismaatregelen die bijdragen
aan/benodigd zijn voor Smart Mobility-ontwikkelingen (zoals
automatisch rijden).
• Infrastructurele aanpassingen zijn geen onderdeel van dit pakket.

• Dit pakket richt zich op een aantal investeringen aan de datakant (lees
data top-15 beschikbaar) en het zo optimaal mogelijk inzetten van het
verkeersmanagementinstrumentarium, waarmee de basis wordt gelegd
om goed te kunnen sturen binnen de bestaande capaciteit. De
verkeersmanagementkant wordt dus Smart Mobility proof gemaakt.
• De volgende oplossingsrichtingen zijn onderdeel van dit pakket:

• OPLR 11 - Coöperatieve wegkantsystemen
• OPLR 13 - Basisdata op orde
• OPLR 37 - Toeritdoseerinstallaties plaatsen bij invoegers
• OPLR 39 - Dynamisch inhaalverbod
• OPLR 61 - Flexibele snelheden
• OPLR 73 - Belijning en asfaltkwaliteit op orde brengen
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1B. Smart Mobility ‘Vooruitstrevend’
• In dit pakket is automatisch rijden als belangrijkste drijfveer gekozen van Smart
Mobility en dient de weg zodanig ingericht te worden dat dit optimaal gefaciliteerd
wordt.
• In het vooruitstrevende pakket worden aanvullen op het ‘no regret’-pakket ook
infrastructurele aanpassingen aan de weg zelf gedaan. Dat gaat in eerste instantie
om het op ROA-kwaliteit brengen van de weg, maar ook om het gehele traject uit te
voeren in een 2x3-variant waarbij de derde strook een doelgroepenfunctionaliteit
toegewezen kan krijgen. De weg wordt Smart Mobility proof.
• Hiervoor is het van belang dat de gehele weg digitaal en fysiek volledig op elkaar is
afgestemd. Met andere woorden: wat fysiek plaatsvindt, is digitaal direct
beschikbaar en andersom digitale maatregelen worden (zo veel mogelijk) via de
fysiek aanwezige gegevensdragers verspreid.
• De volgende oplossingsrichtingen zijn onderdeel van dit pakket:
• OPLR 12 - De digitale snelweg
• OPLR 14 - Truck Platooning
• OPLR 15 - Doelgroepenstrook automatisch rijden
• OPLR 16 - Minimumkwaliteit ROA handhaven
o Invoegstroken verlengen (47), voldoen aan comforteisen ROA (18) en
noordbaan knp. Gorinchem conform ROA inrichten (5) zijn hier
onderdeel van).
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1C. Zachte mobiliteitsmanagementmaatregelen
• Mobiliteitsmanagement is gericht op het bevorderen van duurzaam
vervoer, door het veranderen van het gedrag van mensen.
• Met redelijk goedkope, zachte mobiliteitsmaatregelen (gericht op
informatie en communicatie) kunnen weggebruikers worden
gestimuleerd om zich met een ander vervoermiddel dan de auto te
verplaatsen, en/of op een ander tijdstip de weg op te gaan.
• De volgende oplossingsrichtingen zijn onderdeel van dit pakket:
• OPLR 25 - Verzorgingsplaatsen uitrusten met meer faciliteiten
• OPLR 65 - Reizigers informeren over de snelste route/modaliteit
• OPLR 70 - Incident management verbeteren
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1D. Harde mobiliteitsmanagementmaatregelen
• Harde mobiliteitsmanagementmaatregelen richten zich met name op een modal
shift van de weg naar de overige modaliteiten, door het nemen van ‘harde’
beleidsmaatregelen binnen het stedelijke vervoer. Deze infrastructurele
maatregelen zijn duurder, maar vaak wel effectiever dan zachte
mobiliteitsmaatregelen (zoals de aanleg van nieuwe carpoollocaties en
fietspaden). Het volgende pakket bevat stimuli voor het OV, de fiets en autodelen,
maar richt zich ook op vrachtvervoer over het spoor en over het water.

• De volgende oplossingsrichtingen vallen onder dit pakket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPLR 9 - Extra hub op de Betuweroute creëren in het projectgebied
OPLR 21 - Lokaal vrachtvervoer over het water
OPLR 23 - Treingebruik verbeteren door verbetering van de stationskwaliteit
OPLR 26 - Carpoollocaties creëren nabij toe- en afritten
OPLR 27 - Snelfietsroute aanleggen van Sliedrecht naar Gorinchem en
missing links fietsnetwerk aanleggen
OPLR 28 - Snelbus tussen Papendrecht en Gorinchem
OPLR 46 - Waterbus doortrekken
OPLR 67 - Mobiliteitshubs met verschillende functies in het projectgebied
OPLR 69 - P+R opstapplaatsen op slimme
locaties
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2. 2x2 rijstroken met spitsstroken
Uitwerking OPLR 43: 2x2 rijstroken met spitsstroken
• Van de vluchtstrook wordt een spitsstrook gemaakt. Hierdoor wordt meer
capaciteit op de weg gecreëerd. De vluchtstrook is in de huidige situatie
nog niet overal breed genoeg om als spitsstrook ingezet te mogen worden.
• Bij deze infrastructurele maatregel is rekening gehouden met het maximaal
te besteden budget en met de doorstroming.
• Voor een verkeersveilige situatie moeten pechhavens worden aangebracht.
• Enkele aandachtspunten bij dit pakket zijn:
1. Verkeersveiligheid: 2x2 rijstroken met spitsstroken is onveiliger dan 2x3
rijstroken met voldoende capaciteit. Wel is een situatie met 2x2
rijstroken met spitsstroken (waarbij de vluchtstroken als spitsstroken
fungeren) veiliger dan een situatie met 2x2 rijstroken zonder
spitsstroken die frequent volstaan (hoge I/C-verhoudingen).
Aandachtspunt is ook dat bij een weg met 2x2 rijstroken met
spitsstroken, de doorgang voor hulpdiensten tijdens de spits kan
worden belemmerd.

2. Veel kunstwerken moeten verbreed worden. Ook kan de
verkeersaantrekkende werking een negatieve impact hebben op de
leefomgeving (beschermde gebieden en/of soorten, mogelijk
akoestische maatregelen).
3. Mogelijk verminderde doorstroming overige deel A15 door de
verkeersaantrekkende werking.
105

3. 2x3 rijstroken
Uitwerking OPLR 1 en 16: Weg verbreden naar 2x3 rijstroken, en deze conform de ROA-richtlijnen inrichten
• In het projectgebied de huidige weg verbreden naar 2x3 rijstroken; tussen Sliedrecht-Oost en Arkel op de zuidbaan en tussen
Papendrecht en Arkel op de noordbaan. Er is hierbij rekening gehouden met capaciteitsuitbreiding tussen 2020 en 2021. Het aan te
leggen weefvak tussen Sliedrecht-West en Papendrecht (noordkant) wordt omgezet in een rijstrook.
• Onder oplossingsrichting 16 vallen ook: Invoegstroken verlengen (47), voldoen aan comforteisen ROA (18) en noordbaan knp. Gorinchem
conform ROA inrichten (5).
• Op de korte en middellange termijn een betere doorstroming op de A15 Papendrecht - Arkel; waar nu weinig tot geen restcapaciteit is.
• Enkele aandachtspunten bij dit pakket zijn:
1. Verbreding van de weg heeft een verkeersaantrekkende werking op de A15.
2. Ruimtelijke inpassing: verbreding van kunstwerken + negatieve effecten te verwachten op leefbaarheid.
3. Kosten: mogelijk tweemaal richtinggevend budget.
• Met het oog op de verkeersveiligheid: 2x3 rijstroken conform ROA inrichten.
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4. 2x2 rijstroken + aparte vrachtstroken
Uitwerking OPLR 31: Afgescheiden rijstrook inrichten voor
vrachtverkeer

•
•

•

Naast de 2x2-weg, wordt een aparte weg (2x1) ingericht voor
vrachtverkeer in het projectgebied.
Vrachtwagens maken dan tevens geen gebruik van de in-/
uitvoegstroken op de A15 voor auto’s, wat ervoor zorgt dat auto
en vracht op de A15 nagenoeg volledig gescheiden zijn. Dit kan
door ongelijkvloerse aansluitingen te maken, inclusief nieuwe inen uitvoegers voor vracht te realiseren.
Er wordt een positieve impact op de verkeersveiligheid verwacht
in het projectgebied, doordat er minder snelheidsverschillen zijn.

Enkele aandachtspunten bij dit pakket:
1. De capaciteit van de strook kan vaak niet goed benut worden.
2. Er worden negatieve gevolgen verwacht voor de leefbaarheid en
er zijn vele conflicten met ruimtelijke dwangpunten.
3. De maatregel kost mogelijk meer dan twee keer het
richtinggevend budget.
4. Mogelijk zijn er doorstromingsproblemen direct voor en na het
afgescheiden tracé voor vrachtverkeer.
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5. Minder op- en afritten + OWN opwaarderen
• Veel ongelukken vinden plaats bij de in- en uitvoegers.
Het aantal ongelukken kan verminderd worden door
het aantal in- en uitvoegers te verminderen, middels
het ontvlechten van de A1. En aanvullend de
minimumkwaliteit van de ROA te realiseren binnen het
projectgebied.

• Consequentie van dit pakket is dat er meer gebruik zal
worden gemaakt van het regionale verkeersnetwerk.
• Oplossingsrichtingen die onderdeel zijn van dit pakket:
• OPLR 4: Snelheid op de A15 verlagen naar
100 km/h.
• OPLR 16: Minimumkwaliteit ROA handhaven.
Onder deze oplossingsrichting vallen ook:
Invoegstroken verlengen (47), voldoen aan
comforteisen ROA (18) en noordbaan knp.
Gorinchem conform ROA inrichten (5).
• OPLR 42: Verdubbel de N214 en N216 en
behoudt 80 km/h
• OPLR 56: Ontvlechten A15.
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6. Opwaarderen OWN: N214 → 2x2 en 100 km/h
Uitvoering van OPLR 33: N214 verbreden naar 2x2 en opwaarderen
naar 100 km/h-weg met ongelijkvloerse aansluitingen
• Dit pakket omvat het volledig inzetten op het regionale netwerk,
aangezien veel verkeer in het projectgebied korte afstanden aflegt (20-30
km). Er worden geen aanpassingen aan de A15 gedaan.
• De N214 wordt verbreed naar 2x2 rijstroken, inclusief vluchtstroken en
daarnaast parallelwegen (voor o.a. langzaam verkeer).
• De snelheid op de N214 wordt verhoogd naar 100 km/h. Hierdoor wordt
een goede doorstroming op de N-weg verwacht en is deze N-weg een
goed alternatief voor de A15.
• Vanaf de N214 worden ongelijkvloerse aansluitingen gerealiseerd met de
N216 en N481 (hoogste intensiteiten op deze aansluitingen). Van de
rotondes Damseweg - N214 en N482 - N214 worden viaducten gemaakt.
Vanaf die wegen kan dan niet de N214 opgereden worden.
Enkele aandachtspunten bij dit pakket zijn:
1. Het is nog onduidelijk hoeveel verkeer gaat kiezen voor de N214 in
plaats van de A15. Hiervoor moeten verkeersberekeningen worden
uitgevoerd.
2. Dit pakket kost naar verwachting twee keer het richtinggevend
budget.
3. Rondom de N214 verslechtert de leefbaarheid. Rond de A15
verbetert de leefbaarheid mogelijk iets.
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Bijlagen
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Bijlage 1: definitielijst
• AS = avondspits
• HB = herkomst-bestemming
• I/C-verhouding = intensiteit/Capaciteitsverhouding
• OS = ochtendspits

• OWN = onderliggend wegennet (provinciale en lokale wegen)
• VVU = voertuigverliesuren
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Bijlage 2: aanvullende beschrijving van
afgevallen maatregelen
Enkele maatregelen ter verbetering van de doorstroming worden door stakeholders veel benoemd, maar zijn afgevallen op basis van
de knock-out criteria. Hieronder een uitgebreidere beschrijving waarom de volgende veel genoemde maatregelen afvallen:
•

Oplossingsrichting 2: Weg verbreden naar 2x4 rijstroken

•

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

•

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

•

Oplossingsrichting 40: Doorgaand verkeer via 2x2-snelweg, parallel aan de Betuweroute

Oplossingsrichting 2: Weg verbreden naar 2x4 rijstroken

Deze maatregel heeft een zeer ingrijpende impact op het ruimtebeslag rondom de huidige A15. Om de maatregel in te passen zal het spoor of het
Steenenhoek kanaal verplaatst moeten worden. Alle kunstwerken moeten worden aangepast / vervangen. Ook heeft de maatregel een grote
impact op het onderliggend wegennet, onder meer knooppunt Gorinchem wordt ingrijpend veranderd. Voor deze maatregel is het amoveren van
vele woningen / bedrijven noodzakelijk. Daarnaast zijn er uitbreidingsplannen voor woningbouw in Hardinxveld. Dit gaat niet samen met een
uitbreiding naar 2x4 rijstroken, omdat beide ontwikkelingen aanspraak maken op dezelfde ruimte. De hiervoor genoemde ingrijpende
aanpassingen in de leefomgeving zijn noodzakelijk om de maatregel te realiseren. De termijn waarop die aanpassingen gerealiseerd kunnen zijn,
past niet bij de urgentie om de doorstroming en verkeersveiligheid van de A15 voor 2030 te verbeteren. Tevens zijn de kosten hoger dan 2 keer
richtinggevend budget.
De doorstroming tussen de aansluitingen Papendrecht en Gorinchem verbetert naar verwachting wel significant bij 2x4 rijstroken, maar op andere
delen van de A15 neemt de doorstroming waarschijnlijk fors af door de verkeersaantrekkende werking van de wegverbreding (er is een latente
vraag). Hierdoor verplaatst het bereikbaarheidsprobleem zich, waaronder naar de ruit van Rotterdam die niet of nauwelijks verbreed kan worden.
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Bijlage 2: aanvullende beschrijving van
afgevallen maatregelen
Oplossingsrichting 20: Extra spoorlijn voor personenvervoer (van 2x1 naar 2x2) naast MerwedeLingelijn

Het aanleggen van een extra spoor tussen de huidige MerwedeLingelijn en de Betuweroute in, heeft een grote nadelige impact op de
leefomgeving en is een zeer ingrijpende maatregel. Voor een spoorverdubbeling moet de Betuweroute óf de A15 verlegd worden om ruimte te
creëren. De bodem in het gebied is slap en er treedt veel bodemdaling op, verschuiving van het spoor of de A15 vindt dan mogelijk plaats op
bodem waar momenteel geen stevige fundatie aanwezig is. Het is daarnaast nodig om woningen / bedrijven die vlak langs spoor of de A15 liggen
te amoveren om ruimte te maken voor een verdubbeling van de MerwedeLingelijn. Ook kan verschuiving van onderliggend wegennet noodzakelijk
zijn. De maatregel vereist ingrijpende aanpassingen in de leefomgeving die een andere tijdshorizon kennen dan past binnen dit project. De termijn
waarop die aanpassingen gerealiseerd kunnen zijn, passen namelijk niet bij de urgentie om de doorstroming en verkeersveiligheid van de A15 voor
2030 te verbeteren.
Ondanks dat er in de verkenning breed oplossingen zijn opgehaald, geldt voor verdubbeling van de MerwedeLingelijn dat er geen mandaat is om
dergelijke grote infrastructurele maatregelen voor het spoor in deze sectorale MIRT-verkenning verder uit te werken. Wel wordt er gezocht naar
een tafel om deze oplossingsrichting verder te verkennen, denk aan OV-toekomstbeeld en provincie Zuid-Holland.
Oplossingsrichting 29: Verleggen van de A15 en deze 2x2 maken, huidige A15 wordt autoweg (100 km/h)

Deze maatregel heeft een grote nadelige impact op de leefomgeving. De weg wordt aangelegd in het Groene Hart en cultuurhistorisch
veenweidegebied. Daarnaast is de bodem in het gebied slap en treedt er veel bodemdaling op, de weg moet aangelegd worden op een locatie
waar momenteel nog geen fundatie en ondergrond is. Ook moeten vele woningen geamoveerd worden en moet bestaande infrastructuur
doorkruist worden. Dergelijke ingrijpende maatregelen en het aanleggen van een nieuwe 2x2-weg door open gebied heen, vraagt uitgebreide
voorbereiding en studie naar de vormgeving en aansluitingen. Dit duurt langer dan het opwaarderen van bestaande infrastructuur. Het vereist
dermate grote aanpassingen in de leefomgeving die een andere tijdshorizon kennen dan past binnen dit project. De termijn waarop de maatregel
gerealiseerd kan zijn, past niet bij de urgentie om de doorstroming en verkeersveiligheid van de A15 voor 2030 te verbeteren.
De doorstroming tussen de aansluitingen Papendrecht en Gorinchem verbetert naar verwachting wel met deze maatregel, maar op andere delen
van de A15 neemt de doorstroming waarschijnlijk fors af (meer capaciteit tussen Papendrecht en Gorinchem zorgt voor een verkeersaantrekkende
werking). Hierdoor verplaatst het bereikbaarheidsprobleem zich, waaronder naar de ruit van Rotterdam die niet of nauwelijks verbreed kan
worden.
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Bijlage 2: aanvullende beschrijving van
afgevallen maatregelen
Oplossingsrichting 40: Doorgaand verkeer via 2x2-snelweg, parallel aan de Betuweroute

Deze maatregel heeft een grote nadelige impact op de leefomgeving. De weg wordt aangelegd in het Groene Hart en
cultuurhistorisch veenweidegebied. Dit gaat dus onder meer ten koste van het leefgebied van dieren. Daarnaast is de
bodem in het gebied slap en treedt er veel bodemdaling op. De weg moet aangelegd worden op een locatie waar
momenteel nog geen fundatie en ondergrond is. Ook moeten vele woningen geamoveerd worden om de 2x2-snelweg
parallel aan de Betuweroute mogelijk te maken. De maatregel vereist ingrijpende aanpassingen in de leefomgeving die
een andere tijdshorizon kennen dan past binnen dit project. De termijn waarop die aanpassingen gerealiseerd kunnen
zijn, passen namelijk niet bij de urgentie om de doorstroming en verkeersveiligheid van de A15 voor 2030 te verbeteren.
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