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Inleiding

Aanleiding
De A15 vormt een belangrijke logistieke verbinding tussen de haven van Rotterdam, 
Arnhem, Nijmegen en Duitsland. Vanuit het Programma Goederen Vervoer Corridors 
is de A15 onderdeel van de logistieke corridor Oost. De ambitie voor 2030 voor deze 
corridor is onder andere het terugdringen van files, het verhogen van capaciteit en het 
verbeteren van de betrouwbaarheid van reistijd.  Voor het gedeelte van de A15 tussen 
Papendrecht en Gorinchem wordt daarom een zogenoemde MIRT-Verkenning 
uitgevoerd. Het doel van de MIRT-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. 

MIRT-projecten en -programma’s bieden bij uitstek kansen om meekoppelkansen te 
inventariseren. Dat betekent dat samen met omgevingspartijen wordt 
geïnventariseerd welke kansen en ambities op verschillende duurzaamheids- en 
leefomgevingsthema’s er in het gebied liggen.

De Aanpak Duurzaam GWW
In de Startbeslissing zijn aspecten met betrekking tot externe effecten, waaronder 
duurzaamheid en leefbaarheid, op hoofdlijnen opgenomen in het beoordelingskader. 
De Startbeslissing geeft aan dat de rol van duurzaamheid in de MIRT-Verkenning meer 
is dan alleen de beoordeling van effecten. Het gaat ook om ambities en kansen die 
meegekoppeld kunnen worden. Hierbij wordt gewerkt volgens de principes zoals 
beschreven in de Handreiking MIRT. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van 
twee instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW: de Omgevingswijzer en het 
Ambitieweb.

Werkwijze 
In twee sessies in oktober 2019 zijn meekoppelkansen geïnventariseerd en ambities 
verkend. In de eerste sessie is de Omgevingswijzer gebruikt om inzicht te krijgen in de 
opgaven rondom de A15 Papendrecht-Gorinchem en meekoppelkansen te signaleren.

In de tweede sessie, de Ambitiewebsessie, zijn ambities en gezamenlijk verkend en is 
geïnventariseerd welke meekoppelkansen aan de ambities zouden kunnen bijdragen. 
Het doel van de Ambitiewebsessie was om een gezamenlijke en projectspecifieke 
ambitie te verkennen. Er is focus aangebracht op de voor de A15 Papendrecht -
Gorinchem meest belangrijke omgevingsthema’s en meekoppelkansen.

Voor u ligt het verslag met de resultaten uit de beleidsscan, de Omgevingswijzersessie 
en de Ambitiewebsessie. Deelnemers van de Omgevingswijzer- en Ambitiewebsessie 
waren de projectteamleden en vertegenwoordigers vanuit de organisaties: 
Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Gemeenten Dordrecht, Gorinchem en 
Hardinxveld-Giessendam, Drechtsteden, ProRail, Havenbedrijf Rotterdam, Waterschap 
Rivierenland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De sessies werden 
gefaciliteerd door Sanne de Groot, Mirjam van der Plas en Eefje van Empel van Tauw.
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Let op: dit verslag is bedoeld als naslagwerk voor de aanwezigen van de sessie. Dit 
verslag geeft inzicht in een breed scala aan optionele kansen, die verder 
geconcretiseerd en getrechterd worden in de komende fasen. 

Alle bevindingen en uitspraken in dit verslag komen van deelnemers van de sessies. 
Deel dit verslag niet, om onjuiste interpretaties te voorkomen. 



Verslag Omgevingswijzer- en Ambitiewebsessie A15 Papendrecht - Gorinchem

Beleidsanalyse

4

▪ Energie en klimaat: Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn en dus evenveel 
energie opwekken als verbruiken. 

▪ Circulaire economie: Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. 

Provincie Zuid-Holland
De dominante duurzaamheidsopgaven van de provincie zijn ondergebracht onder de 
volgende thema’s:
▪ Economie en energie: de provincie zet in op een transitie naar een water- en energie-

efficiënte economie gebaseerd op duurzame energie en biobased grondstoffen. 
▪ Mobiliteit: verminder, verander en verduurzaam. 
▪ Water: veiligheid tegen overstromingen en een goede kwaliteit.
▪ Groen: het verlies aan biodiversiteit voorkomen en groenbeleving versterken.
▪ Ruimte: een duurzame leefomgeving voor mens en natuur creëren, gepaard met een 

goede bereikbaarheid.

Waterschap Rivierenland
Voor Waterschap Rivierenland staat de combinatie van innovatie en duurzaamheid 
centraal. Het waterschap werkt aan de hand van de volgende thema’s aan een meer 
duurzame taakuitvoering:
▪ Energie: energiebesparing, duurzame energiewinning en beperking uitstoot van 

broeikasgassen
▪ Duurzame mobiliteit en duurzaam transport
▪ Beperken van gevolgen van klimaatverandering
▪ Duurzame behandeling van grond- en afvalstoffen
▪ Duurzaam inkopen, bewustwording en educatie 

Het algemene duurzaamheidsbeleid van de stakeholders
In dit deel van het verslag worden de duurzame speerpunten van de omgevingspartijen 
kort uiteengezet en wordt aangegeven wat de uitgangspunten voor duurzaamheid zijn 
vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). 

In de Omgevingswijzersessie zijn de duurzame speerpunten van de aanwezige partijen 
bekeken. Er werd geconcludeerd dat er naast nuance verschillen, veel overeenkomsten 
te zien zijn: de meeste speerpunten zijn gekoppeld aan Planet-thema’s, zoals 
energiebesparing, het reductie van broeikasgassen, duurzaam materiaalgebruik en 
duurzame mobiliteit. Deze speerpuntthema’s werden in de sessie aangehaald ter 
introductie en kennismaking met duurzaamheid en het eigen beleid van de organisaties 
daarop. In de Omgevingswijzersessie hebben de deelnemers in de volledige breedte van 
People, Planet en Profitthema’s gebiedsopgaven en meekoppelkansen geïnventariseerd. 

Handreiking Verduurzaming MIRT
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat hebben het initiatief 
genomen om de Handreiking Verduurzaming MIRT op te stellen. Duurzaamheid krijgt 
hierin invulling aan de hand van vijf thema’s: CO2 & Energie, Circulaire Economie, 
Duurzame Mobiliteit, Klimaatadaptatie en Gezondheid. Dit zijn thema’s waar het Rijk 
duidelijke ambities voor heeft en waar MIRT-projecten een betekenisvolle bijdrage aan 
kunnen leveren. De handreiking richt zich op opdrachtgevers bij de beleidskern van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de projectmanagers bij Rijkswaterstaat en 
ProRail.

Rijkswaterstaat
Rijkwaterstaat heeft drie duurzame speerpunten: 
▪ Duurzame gebiedsontwikkeling: dit houdt in dat ze eerst in gesprek gaan met partners 

wat we met een gebied willen en vervolgens verschillende gebruiksfuncties zoals 
waterveiligheid, economie of recreatie, slim combineren. 
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Groene Groeiers – VNO-NCW – Ecorridor A15
Groene Groeiers is een netwerk van VNO-NCW gericht op ondernemers met groene 
ambities. Samen met bedrijven in de regio willen zij aan de overheid ideeën aandragen 
om deze innovatieve en duurzame “Ecorridor A15” te ontwikkelen. De belangrijkste 
doelen zijn; filevermindering en CO2-absorptie. Ook wordt er gedacht aan circulaire 
oplossingen, energie opwekking en opslag, groene geluidswallen, intelligente 
verkeerssystemen, meekoppelen van de Waal en Betuwelijn, snelle fietspaden voor E-
bikes en alternatieve brandstoffen. 

CO2-uitstoot, energieopwekking en hergebruik van materialen
De (duurzame) ambities van de partijen die richting hebben gekregen in de 
Ambitiewebsessie, maken onderdeel uit van de verschillende aspecten in het 
beoordelingskader van MIRT A15 Papendrecht – Gorinchem. Het gaat daarbij om de 
beoordeling van de mate waarin de ambities en benoemde duurzaamheidskansen 
meegekoppeld kunnen worden binnen de maatregelpakketten.

Duurzaamheid op zichzelf is niet opgenomen als doel van het project. Wel worden 
duurzaamheidsaspecten en leefbaarheid opgenomen in het beoordelingskader. Vanuit 
IenW wordt duurzaamheid als volgt ingevuld in de MIRT-Verkenning:
1. Bepalen van tenminste de kwalitatieve CO2-uitstoot van kansrijke alternatieven.
2. Verkennen en faciliteren van meekoppelkansen voor energieopwekking door derden.
3. Verkennen van het hergebruik van bestaande materialen in de kansrijke alternatieven 

om gebruik van primaire grondstoffen te voorkomen en/of te verminderen.

Uitgangspunt is om tot 3 tot 5 kansrijke alternatieven te komen, die invulling geven aan 
de bovenstaande punten. 

Drechtsteden
In de Duurzaamheidsstrategie van Drechtsteden staat centraal dat milieu, economie en 
mensen in balans moeten staan. In het meest recente Duurzaamheidsprogramma (2016-
2018) stond energiebesparing en duurzame energieopwekking centraal. Daarnaast stond 
duurzame mobiliteit met minder en schone kilometers, verduurzaming van de A15, A16 
en N3 en het verbeteren van de luchtkwaliteit op de agenda.

Gemeente Gorinchem
De gemeente Gorinchem wil zich inzetten voor een duurzame leefomgeving van de stad. 
Daarbij focussen zij zich op drie thema’s:
▪ Energie: ruimte bieden aan het opwekken van duurzame energie, schoner verkeer en 

een oplaadinfrastructuur die tijdig meegroeit met de feitelijke behoefte. 
▪ Biodiversiteit: Biodiversiteit en ecologische verbindingen behouden en waar mogelijk 

versterken.
▪ Gemeentelijk handelen duurzaam vorm geven. 

ProRail
ProRail voert een actief duurzaamheidsbeleid met de volgende speerpunten:
▪ Energie: besparen en vergroenen waar mogelijk.
▪ Gas, grondstoffen en materialen: in 2030 CO2-neutraal (geen CO2-uitstoot meer door 

gasverbranding of compensatie indien nodig) en slim materiaal (her)gebruik. 
▪ Goede buur: het spoor niet als barrière en een veilige, prettige leefwereld voor mens 

en dier.

Havenbedrijf Rotterdam
Het Havenbedrijf heeft ook drie duurzame pijlers:
▪ Schonere lucht: minder uitstoot van CO2 en fijnstof, hergebruik van materialen.
▪ Ruimte voor natuur: rekening houden met natuurwaarden en biodiversiteit.
▪ Een beter klimaat: door minder CO2-uitstoot.
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Gebiedsanalyse

Doel gebiedsanalyse 
Naast de beleidsanalyse vond er ook een gebiedsanalyse plaats. Doel van de gebiedsanalyse 
was om een eerste inzicht te krijgen in de gebiedsopgaven en meekoppelkansen vanuit de 
verschillende thema’s van de Omgevingswijzer. De gebiedsanalyse is gebaseerd op openbaar 
toegankelijke informatie, uitkomsten van de interne Omgevingswijzersessie die eerder 
plaatsvond binnen Rijkswaterstaat en toegestuurde stukken van omgevingspartijen.  Op deze 
informatie kon worden voortgeborduurd in de Omgevingswijzersessie.

De uitkomsten van de gebiedsanalyse zijn vastgelegd in de Probleem- en Gebiedsanalyse A15, 
MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Daarnaast zijn de belangrijkste uitkomsten per 
thema van de Omgevingswijzer vastgelegd in dit verslag. De resultaten zijn vanaf pagina 9 in 
te zien.  

Gezamenlijk gebiedsopgaven verkennen
In het eerste deel van de Omgevingswijzersessie hebben de aanwezige omgevingspartijen 
plenair gebiedsopgaven geïnventariseerd. Deze konden zij op een post-it schrijven en 
toevoegen aan een overzichtskaart van het traject Papendrecht-Gorinchem en haar 
omgeving. Uit deze verkenning kwam een diversiteit aan opgaven naar voren: van concrete 
opgaven als het realiseren van snelfietsroutes en het creëren van afwateringsmogelijkheden,  
tot bredere opgaven als het werken op een ‘slappe bodem’ en aandacht voor 
natuurverbindingen. Opvallend was de grote hoeveelheid opgaven die de deelnemers 
gezamenlijk wisten te inventariseren. Een aantal gebiedsopgaven konden (nog) niet aan een 
locatie worden gekoppeld of zijn deelgebied overstijgend. Ook deze kansen en opgaven zijn 
vastgelegd. De volgende pagina geeft een globaal overzicht van de uitkomsten van deze 
verkenning. De kaart dient als een impressie van de uitkomsten, dat houdt in dat de opgaven 
mogelijk niet aan (exact) de juiste locatie zijn gekoppeld. 
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Dijkveiligheid HWBP 
programma versterking. 

Gorinchem OV hub

Modal shift: (meer) 
intercities van en naar 
Dordrecht 

Betuweroute: 
goederenvervoer over 
spoor

Juiste verkeer op juiste 
plek zien te krijgen

Moet iedereen wel in de 
auto? Alternatieve 
mogelijkheden onderzoek

Veiligheidscorridor, 
gevaarlijke stoffenroute

Zonnepanelen op de 
geluidsschermen 
plaatsen

Optimale verlichting A15 
ontwikkelen

Aantrekken opleidingen 
(HBO)

Vooruit plannen op truck 
platooning en autopilot

Aandacht voor 
gezondheid van 
bewoners dicht bij de 
snelweg 
Gezondheid: fijnstof, 
geluid en stikstof

Rekening houden met 
alternatieve brandstoffen 
en laadstations

Bodemgesteldheid: 
ondergrond ontlasten en 
niet belasten 

Microplastics in 
sediment

Aandacht voor kabels en 
leidingen, bovengronds 
en ondergronds

Vooruit denken op 
waterstoffen en 
biogassen

Innovatieve oplossingen 
bodembelasting 
oppakken

Combineren boezem 
natuurverbinding 
Biesbosch 

Overlast sluipverkeer in 
Hardixveld-Giessendam

Sluipverkeer aanpakken, 
o.a. op N214

Watercompensatie 
Papendrecht-Sliedrecht

Ontwikkeling Het Oog 
woningen (1500-2000) 
en 5 ha bedrijven 

Light rail ambitie, 2050

Personenvervoer over 
water 
stimuleren/onderzoeken 

Impact A15 op netwegen 
Alblasserwaard

Lange termijn visie MLL

Planning nieuwe halte 
Gorinchem-Noord 
inclusief nieuwe overweg 

Energietransitie: 
windturbines een plek 
geven langs A15

Windturbines op 
bedrijventerreinen in 
omgeving A15

Houd rekening met 
verdroging en 
waterbergkansen 

Kansen bieden voor 
trekvissen, steur en zalm

Afwatering Lingesysteem 
op het kanaal

Carpoollocaties 
optimaliseren

Snelfietsroute Sliedrecht 
– Gorinchem, moet 
groenste fietspad 
worden! 

Centralisatie RWZI 
Steenwijk

Toekomstbestendig 
woonwijken ontwikkelen: 
bodemdaling en water 

N3 Dordrecht –
Synchromodaal (vervoer 
over water) → Itubs 

Overkluizen A15 om 
barrierewerking weg te 
nemen.  

Samen optrekken met 
proces gemaal 
Hardinxveld

Knelpunten waterberging 
en –afvoer oplossen

Wateropgaven 
Gorinchem

Gorinchem-Noord: 
bedrijventerrein 
ontwikkeling 40 ha

Natura2000 en NNN 
gebieden beschermen en 
waar mogelijk verbinden 

Onderzoek waar 
ondertunneling nodig

Verbreden viaduct over 
de MLL naar aanleiding 
van verbreding A27

Toetsen bestaande 
duikers aan nieuw beleid 
WSRL

Behoefte aan jachthaven 
HG, kanaal van Steenenh. 
of Peulensluis 

Landbouw vernatten en 
kansen voor natte 
landbouw grijpen 

Uitbreiden woningen en 
bedrijventerreinen op 
slappe bodem is risico

In het eerste deel van de 
omgevingswijzersessie zijn 
gebiedsopgaven en meekoppelkansen 
plenair geïnventariseerd. Deze kaart 
geeft een globaal overzicht van wat er 
is opgehaald in deze ronde. 

Kansen die (globaal) aan een locatie zijn gekoppeld

Locatie-overstijgende opgaven
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Omgevingswijzer

Achtergrond Omgevingswijzer
De Omgevingswijzer (zie afbeelding hiernaast) helpt inzichtelijk te maken 
hoe duurzaam en integraal een project of gebiedsontwikkeling zoals de A15 
Papendrecht-Gorinchem is of kan zijn. Dat gebeurt op een systematische 
manier, met aandacht voor sociale, ecologische en economische 
duurzaamheid (people, planet en prosperity). De Omgevingswijzer faciliteert 
een gestructureerd gesprek over dit onderwerp. Het instrument is speciaal 
ontwikkeld voor de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW) en sluit aan 
bij de Aanpak Duurzaam GWW. De grootste meerwaarde van de 
Omgevingswijzer bereik je bij vroegtijdige inzet in een project of 
gebiedsontwikkeling, wat in dit project het geval is. 

De Omgevingswijzersessie
In het tweede deel van de Omgevingswijzersessie zijn de gebiedsopgaven 
en meekoppelkansen doorgrond in kleinere groepen. Elke groep bracht 
verdieping aan in de kansen en opgaven aan de hand van een aantal 
thema’s van de Omgevingswijzer. Het thema en de onderliggende 
deelthema’s dienden hierbij als gespreksinstrument. 

Op de volgende pagina’s is beschreven wat de 12 thema’s inhouden en 
welke kansen en opgaven in de sessie zijn benoemd. Ook zijn de 
belangrijkste resultaten uit de gebiedsanalyse beschreven. 

Energie Water & klimaatadaptatie Bodem

Ecologie Ruimtegebruik Ruimtelijke kwaliteit

Welzijn & gezondheid Sociale relevantie Bereikbaarheid

Vestigingsklimaat Investeringen CE & materialen

Ga direct naar een thema: 
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Door de energievraag te 
verminderen en meer 
duurzame energie te gebruiken 
neemt de uitstoot van 
broeikasgassen (zoals CO2) af. 
Dat is belangrijk om de 
mondiale klimaatverandering 
te beperken. CO2 komt vooral 
in de atmosfeer bij de 
verbranding van fossiele 
brandstoffen voor 
energieopwekking. Als je bij 
ruimtelijke ontwikkelingen
kansen voor energiebesparing 
en duurzame energie benut, 
draag je bij aan de 
energietransitie en een 
duurzame leefomgeving.

Energie in de gebiedsanalyse
• Het tracé wordt getypeerd door 

geluidsschermen aan de noord-
en zuidzijde. Er is ruimte en 
potentie om met zonnepanelen 
energie op te wekken op de 
geluidsschermen.

• Opgave om brandstofverbruik en 
uitstoot van voertuigen te 
verminderen, bijvoorbeeld door 
asfalt met lage rolweerstand te 
gebruiken.

• Elektrificeren van mobiliteit is een 
kans om uitstoot te verminderen. 
Infrastructuur voor elektrische 
voertuigen is alleen aanwezig in 
oostelijke richting op het tracé. 
Het ontwikkelen van 
(snel)laadpunten in westelijke 
richting is een kans.

Geïnventariseerde gebiedsopgaven en meekoppelkansen voor energie
• Energie is een hoofdopgave in het gebied, de rijksweg kan een belangrijke rol vervullen in het 

faciliteren van deze transitie
• De behoefte voor elektrificatie neemt toe, en zo ook de druk op het elektriciteitsnet. Er is onderzoek 

nodig om te kijken of er de mogelijkheid is om laadstations te faciliteren bij al bestaande tankstations. 
Dit geldt ook voor energieopslag binnen in het project.

• Waterstofinfrastructuur faciliteren.
• Windturbines plaatsen langs de A15 vanuit de Regionale Energiestrategie. Kansen ten aanzien van 

potentiele opbrengst zijn al in kaart gebracht in de Energiestrategie van de Drechtsteden.
• Gebruik van elektrische trucks ondersteunen en stimuleren. De A15 is immers één van de 

hoofdcorridors voor vrachtverkeer.
• Het bieden van ruimte voor opwekking van duurzame energie en daarbij stimuleren van lokaal gebruik 

van de energie op en rond de snelweg
• Slimme en duurzame verlichting, verlichting naar behoefte/weggebruik, langs de rijksweg en 

combineren met het onderliggend wegennet.
• Weg inrichten zodat warmte uit de omgeving kan worden gebruikt als gladheidsbestrijding, maar ook 

warmte uit het asfalt gebruikt kan worden door woningen in de omgeving.
• Kanaal van Steenenhoek gebruiken ten behoeve van warmteopslag.
• Kijken naar de effectieve en efficiënte snelheid van gemotoriseerd verkeer op het tracé en in de rest 

van het gebied. 
• Scheiden van vrachtverkeer en overig verkeer om snelheidsverschillen op dezelfde baan te 

verminderen. 
• Positieve beïnvloeding (nudging): sturen op gedrag van de weggebruiker.
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Omgevingswijzer
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Energie Water & klimaatadaptatie Bodem

Ecologie Ruimtegebruik Ruimtelijke kwaliteit

Welzijn & gezondheid Sociale relevantie Bereikbaarheid

Vestigingsklimaat Investeringen CE & materialen
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Omgevingswijzer

Veilig, schoon en gezond water 
is een belangrijk onderdeel van 
een duurzame leefomgeving. 
Dat vraagt extra aandacht bij 
een veranderend klimaat. Je 
kunt de kwetsbaarheid voor 
klimaatverandering 
verminderen door kansen voor 
klimaatadaptatie te benutten, 
bijvoorbeeld door in het 
ontwerp rekening te houden 
met de toenemende kans op
wateroverlast, hitte en droogte 
en de gevolgen van 
overstromingen.

Water en klimaatadaptatie in de gebiedsanalyse
• Het gebied wordt door water bepaald door de open wateren 

zoals de Merwede en Steenenhoek Kanaal en aan de andere kant 
de natte polders waar, door de zachte bodem, de grens tussen 
water en land niet altijd even scherp is.

• De A15 volgt een tracé dat historisch gegroeid is. De weg, steden 
en dorpen hebben plekken in het gebied gezocht die droog en 
stevig genoeg zijn om op de bouwen. 

• Veel bedrijvigheid in het gebied is water gerelateerd door de 
ligging aan de Merwede.

• De A15 is op veel plekken de waterkering, de weg is dus ook een 
dijk. Dit is belangrijk omdat er wordt gedacht aan een 
dijkversterking tussen Gorinchem en Sliedrecht in het HWBP 
(Hoogwaterbeschermingsprogramma).

• Bodemdaling is een probleem in het gebied. Uitgaande van 
klimaat veranderingen ligt hier een opgave om verdere inklinking 
tegen te gaan.

Geïnventariseerde gebiedsopgaven en meekoppelkansen voor water en 
klimaatadaptatie
• Gebiedsopgave: het creëren van een robuust watersysteem is 

belangrijk in dit gebied, er zijn problemen met de afwatering bij 
extreme regen. De A15 mag geen barrière vormen in het gebied voor 
afwatering. 

• Waterschap Rivierenland werkt aan het gemaal Hardinxveld 
Giessendam en heeft een opgave voor watercompensatie vanuit het 
project. Er ligt een meekoppelkans om de compensatieopgave 
gezamenlijk in te vullen en zo in te richten dat het een impuls geeft 
aan de kwaliteit in het gebied.

• De duikers onder de weg moeten meer water gaan afvoeren, deze 
optimaliseren.

• De A15 en het aanliggende spoor kan gebruikt worden als kering en 
afwatering van het gebied. 

• Mogelijke afwatering via Lingesysteem, het Kanaal van Steenenhoek 
is hier onderdeel van (evenals de Linge, Zouweboezem en het 
Merwedekanaal).

• Potentie van de A15 gebruiken als vluchtroute bij overstroming van 
het gebied.
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Omgevingswijzer

Zorgvuldig omgaan met de bodem draagt bij aan 
een duurzame leefomgeving. Bodem, grondwater 
en bodemleven vormen samen één systeem. Dit 
systeem is de basis voor een aantal essentiële 
functies. Ook is de bodem van belang
voor het landschap, het behoud van 
archeologisch erfgoed en de CO2-balans. Deze 
functies zijn kwetsbaar voor verontreiniging, 
verstoring en daling van de bodem. Door 
bodemdaling worden gebieden ook kwetsbaarder 
voor wateroverlast en overstromingen.

Bodem in de gebiedsanalyse
• Het gebied wordt getypeerd door een 

extreem zachte bodem. 
• De weg is door de jaren heen zo ontstaan 

doordat er actief is gezocht naar een 
geschikte ondergrond. Het ligt dus 
hoogstwaarschijnlijk niet voor niets op deze 
plek.

• Houd rekening met risicogebied NGE.

Geïnventariseerde gebiedsopgaven en meekoppelkansen voor bodem
• Bodem in het gebied bestaat uit veen en klei en er is veel sprake van 

bodemdaling. Het wordt als noodzaak gezien om goed na te denken 
over de impact van de bouw en ontwikkeling van het tracé en de 
plannen voor nieuwbouw in de omgeving. 

• Aansluitingen op de A15 zijn al op EPS gefundeerd. Opgave is om de 
ondergrond niet te belasten, maar juist te ontlasten. Microplastics in 
het sediment moeten voorkomen worden bij het toepassen van 
schuimbeton of plastics.

• Weeg materialen af op de mate waarin zij de bodem belasten. 
Celbeton of andere lichte materialen gebruiken voor minder belasting 
op de bodem.

• Kabels en leidingen vormen een knelpunt voor bodemontlasting. 
• Natte landbouw als kans op dit bodemtype.

Goed functionerende ecosystemen en gevarieerde 
leefgebieden zijn onderdeel van een duurzame 
leefomgeving. Door allerlei menselijke activiteiten 
staat de natuur in Nederland en wereldwijd sterk 
onder druk. Daarom is het van belang de huidige 
ecologische waarden en natuurlijke processen te 
behouden en waar mogelijk te versterken. Dat is 
een voorwaarde voor een gezonde biodiversiteit.

Ecologie in de gebiedsanalyse
• Rijkswaterstaat is actief bezig met het 

verbeteren van de ecologische waterkwaliteit 
vanuit maatregelen uit de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW). In dit gebied is zij 
bezig met een aantal projecten.

• Stichting BlauwZaam is een actiegroep welke 
actief is in de omgeving. Zij houden zich onder 
andere bezig met ecologische opgaven in het 
gebied.

Geïnventariseerde gebiedsopgaven en meekoppelkansen voor ecologie
• N2000 en NNN gebieden in de omgeving zijn een aandachtspunt, deze 

verbinden en ondersteunen. Rijkswateren zijn ook onderdeel van het 
NNN netwerk, omgeving specifiek betreft dit de zuidwestelijke delta.

• Groene corridor, boezemlandschap verbinden met de Biesbosch.
• Groene geluidsschermen die naast het ondersteunen van de ecologie, 

ook CO2 afvangen.
• NGO’s maken zich hard voor de terugkeer van trekvissen zoals de zalm 

en steur. Passeerbaarheid van grote rivier naar kleine sloot behouden 
en versterken.

• Ecologisch belang ook met een focus op klimaatadaptatie, groen heeft 
een verkoelend effect en faciliteert de buffering van hemelwater.

• Opgave om zowel de natuur als de mens met de natuur te verbinden.
• Onderzoek of je de Biesbosch kan verbinden met het Groene Hart.
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Voor een duurzame leefomgeving is 
zorgvuldig omgaan met de ruimte van 
groot belang: de beschikbare ruimte 
efficiënt benutten, uitbreiding van het 
bebouwde gebied zo veel mogelijk 
voorkomen en de ruimte meervoudig 
benutten waar het kan. Daarbij moeten 
ruimtelijke ontwikkelingen inspelen op 
huidige en toekomstige
gebruikswensen.

Ruimtegebruik in de gebiedsanalyse
• De A15 heeft naast het faciliteren van mobiliteit ook nog vele 

andere functies en relaties met andere functies in het gebied.
• De aanpassing van de A15 moet, door een beperkt oppervlak, 

een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, beleefbaarheid en 
bruikbaarheid van het gebied.

• Dit thema vraagt om de bovenstaande redenen extra 
aandacht. De A15 kan de tool zijn om verschillende functies 
nog beter met elkaar te verbinden.

Geïnventariseerde gebiedsopgaven en meekoppelkansen voor 
ruimtegebruik
• Ruimte maken voor kabels en leidingen voor elektrificatie en 

smartgrids. De A15 gebruiken als facilitator voor deze 
technieken. Evenals komen tot een toekomstbestendige 
inrichting van de ondergrond

• Ondertunneling van delen van de A15 onderzoeken, kan 
bijdragen aan efficiënter ruimtegebruik en leefbaarheid van de 
omgeving.

• Integrale visie op weg en omgeving. Houd rekening met de drie 
modaliteiten (water, spoor en weg).

• Maak een brede gebiedsvisie voor de omgeving van de A15 met 
aandacht voor waar je wilt spreiden en waar je wilt 
concentreren.

• Behoud de scheiding tussen wonen, werken en natuur. 

De ruimtelijke kwaliteit van een gebied 
is goed als de belevingswaarde, de 
gebruikswaarde en de toekomstwaarde 
in balans zijn. Een herkenbaar 
landschap, aantrekkelijk gebruik van 
het gebied en mogelijkheden om in te 
spelen op toekomstige veranderingen 
spelen daarbij een rol. (Zichtbare) 
cultuurhistorie voegt extra ruimtelijke 
kwaliteit toe en kan als inspiratie 
dienen voor de inrichting van een 
gebied.

Ruimtelijke kwaliteit in de gebiedsanalyse
• Het Kanaal van Steenenhoek is een opvallend element in het 

gebied. Het is interessant om te onderzoeken of het kanaal 
een cultuurhistorische waarde heeft, niet alleen formeel maar 
ook in de beleving van de mensen van het gebied.

• Omdat de A15 een zichtbaar en verbindend element is in de 
omgeving is de uitdaging om deze dusdanig in te richten dat 
het de ruimtelijke kwaliteit ten goede komt.

Geïnventariseerde gebiedsopgaven en meekoppelkansen voor 
ruimtelijke kwaliteit
• Leefbaarheid in de omgeving is een steeds belangrijker wordend 

thema. Kijk waar je ruimtelijke opgaven kan combineren met 
recreatie en beleving, bijvoorbeeld wandelen en natuurbeleving 
combineren met een watercompensatie opgave.

• Gebruik maken van gebiedsprofielen om de kwaliteiten van het 
gebied centraal te zetten bij de ontwikkeling.

• Optimaliseer de verbinding tussen wonen en (natuur)beleving, 
voorkom dat de A15 een barrière wordt voor bewoners en 
recreanten. 

• Onderzoek of je de Biesbosch kan verbinden met het Groene 
Hart.

Omgevingswijzer
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Een duurzame leefomgeving draagt bij aan het 
welzijn en de gezondheid van mensen. Zo 
beschermt een duurzame leefomgeving 
mensen tegen ziekte, calamiteiten en 
ongevallen. Daarnaast bevordert een 
duurzame leefomgeving gezond gedrag, zoals 
bewegen en spelen, een gezonde leefstijl, 
sociale contacten en de sociale veiligheid. 
Gezondheidsbevordering vraagt vooral 
aandacht in buurten met een 
gezondheidsachterstand.

Welzijn & gezondheid in de gebiedsanalyse
• Bij Hardinxveld-Giesendam zit een 

geluidsopgave van MJPG. Er is geen ruimte 
voor een geluidsscherm. Het waterschap 
heeft moeite om onderhoud te plegen aan 
de watergangen.

• Gemeente Hardinxveld-Giessendam streeft 
voor een meer recreatief gebruik van de 
zone langs de Merwede. 

• Bewoners hechten veel waarde aan de 
mogelijkheid om de Peulensluis en de rivier 
te beleven.

• Kansen om kleine bosgebieden bij 
Papendrecht met elkaar te verbinden.

Geïnventariseerde gebiedsopgaven en meekoppelkansen voor welzijn & 
gezondheid
• Geluidsopgave: kleinere woningen komen niet in aanmerking voor 

geluidschermen. Echter hebben zij vanuit de leefomgeving zeker een 
opgave. Er ligt een kans om wanneer met maatregelen aan de gevel de 
geluidsbelasting teruggebracht wordt direct maatregelen voor isolatie van 
de woning mee te koppelen.

• Uitstoot van meer fijnstof dan nodig door veel stilstaand verkeer. 
Onderzoek hoe je een situatie creëert waarin je in ieder geval geen 
verslechtering van de leefbaarheid creëert ten aanzien van fijnstof, 
stikstof, geluid en trillingen.

• Fietsvoorzieningen en het gebruik daar van faciliteren en stimuleren ten 
behoeve van beweging en duurzaam vervoer.

• Onderzoek de kansen om CO2, stikstof en fijnstof af te vangen langs de 
snelweg door bijvoorbeeld gebruik van CO2 absorberende gewassen. 

Een project of gebiedsontwikkeling draagt bij 
aan een duurzame leefomgeving als het 
relevant is voor burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en andere 
overheden. Sociale relevantie vraagt om 
participatie van deze partijen in een vroeg 
stadium, ruim voor de formele besluitvorming, 
zodat je kunt inspelen op de verschillende 
invalshoeken van deze groepen en hun kennis 
en creativiteit kunt benutten. Dit leidt tot 
bewustwording van de opgaven en betere 
besluiten met meer draagvlak.

Sociale relevantie in de gebiedsanalyse Geïnventariseerde gebiedsopgaven en meekoppelkansen voor sociale 
relevantie
• Het gebied kent veel laagopgeleiden, dit is een sociaal vraagstuk. 
• Bij bewoners en lokale bestuurders leeft de verwachting dat er een 

verbreding zal plaatsvinden naar 2x3, vanuit verwachtingenmanagement is 
het belangrijk te benadrukken dat verbreding slechts een variant is en dat 
er ook varianten zijn waarbij geen sprake is van verbreding van de A15

• Participatie van bewoners en bedrijven inrichten vanuit een open 
benadering. De betrokkenheid is hoog. Weerstand overwinnen maar ook 
goede ideeën opdoen van participanten.

Omgevingswijzer
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Voor een duurzame economische 
ontwikkeling is goede bereikbaarheid 
een voorwaarde. Goede bereikbaarheid
maakt het mogelijk vraag en aanbod 
van arbeid, kennis en producten bij 
elkaar te brengen. Mobiliteit draagt in
Nederland voor ongeveer 20% bij aan 
de CO2-uitstoot. Door kansen voor 
duurzame mobiliteit te benutten, 
komen bereikbaarheid, economie, 
leefmilieu en klimaat meer in 
evenwicht.

Bereikbaarheid in de gebiedsanalyse
• In het gebied ligt de ambitie om de steden te 

verbinden met een snelfietspad.
• Stakeholders in de omgeving willen OV gebruik 

stimuleren over land, spoor en het water.
• Over de snelweg rijdt relatief veel vrachtverkeer. 

Het is een goederencorridor tussen het 
havengebied en het oosten van het land.

• In Gorinchem is een grote uitgaande en 
inkomende pendel van werkende mensen.

• Tekortkomingen van het spoor in Gorinchem laat 
veel werkenden onbediend.

• Bij de afslag Alblasserdam zijn er een aantal korte 
termijn maatregelen gepland in de vorm van VRI’s.

• Er is vraag naar meer plekken waar de A15 op een 
prettige en veilige manier gekruist kan worden 
door bewoners en recreanten. 

Geïnventariseerde gebiedsopgaven en meekoppelkansen voor bereikbaarheid
• Sluipverkeer aanpakken vormt een opgave: N-wegen in omgeving worden 

veel gebruikt als sluiproute bij vaststaand verkeer op de A15. 
• Vervoer gevaarlijke stoffen is een aandachtspunt: hoe kan je deze veilig een 

plek geven? Dit willen de deelnemers in elke fase meenemen. 
• Idealiter dient elke woonwijk bediend te worden door een spoorlijn. Ook 

dient het spoor verdubbeld te worden om duurzame mobiliteit beter 
mogelijk te maken.

• Personen vervoer met een lightrail netwerk bewerkstelligen met tenminste 
elke 10 minuten een trein, hier liggen mogelijkheden met de MLL die er al 
ligt.

• Er is een ambitie voor een metroverbinding van Dordrecht naar Rotterdam. 
• Verkeer op de fiets stimuleren: bijvoorbeeld via de snelfietsroute Gorinchem 

– Dordrecht. Dit moet de groenste fietssnelweg worden van Nederland.
• Functioneren van carpool infrastructuur en initiatieven ondersteunen.
• Scheiden van vervoersstromen. Juiste verkeer op de juiste plek, en kijken 

naar het gehele vervoerssysteem.
• Dynamische snelheid toepassen op de snelweg.
• Toestaan van langere trailers op het traject door de functie als 

transportcorridor. 
• Ruimte bieden voor truck platooning: truck platooning moet zorgen voor 

meer ruimte op de weg dus een betere doorstroming van het verkeer. Door 
vrachtauto’s dichter op elkaar te laten rijden zijn ook brandstof en CO2 
besparingen mogelijk. 

Omgevingswijzer
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Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is 
een voorwaarde voor een economisch 
vitale omgeving. Het vestigingsklimaat
speelt in op de gewenste duurzame 
ruimtelijk-economische ontwikkeling en 
sluit aan bij de sterke en zwakke punten
van de regio. Ruimtelijke factoren die 
het vestigingsklimaat versterken zijn 
bijvoorbeeld clusters van 
samenwerkende en aan elkaar 
gerelateerde bedrijven, een goede 
kennisinfrastructuur en een 
aantrekkelijk leef- en woonklimaat. Ook
goede bereikbaarheid speelt een rol; zie 
hiervoor het thema Bereikbaarheid.

Vestigingsklimaat in de gebiedsanalyse
• Er zijn verschillende initiatieven voor ontwikkeling 

van bedrijventerreinen in het gebied. Momenteel 
wordt een visie ontwikkeld voor het hele 
plangebied.

• Het oog bij Hardinxveld-Giessendam heeft invloed 
op het functioneren van aansluiting Sliedrecht 
Oost (25).

• De gemeente Gorinchem heeft relatief weinig 
grondgebied. Bedrijventerrein Grote Haar gaat 
naar alle waarschijnlijkheid het laatste 
bedrijventerrein zijn.

• De Drechtsteden hebben een flinke bouwopgave 
van 25.000 woningen. 10.000 daarvan worden 
gebouwd in Dordrecht, de rest in de overige 
gemeentes.

• In de Alblasserwaard wordt een groot belang aan 
bereikbaarheid gehecht. Er wordt ingezet op de 
toeristische ontwikkeling van het gebied.

Geïnventariseerde gebiedsopgaven en meekoppelkansen voor vestigingsklimaat
• Het bedrijfsleven maakt zich zorgen over de bereikbaarheid. Grote 

werkgevers overwegen te vertrekken en trekken mogelijk andere bedrijven 
(toeleveranciers) met zich mee.

• Kunnen we samen werken met werkgevers? Als werkgevers kunnen 
bijdragen aan het stimuleren van het verminderen van het gebruik van de 
auto en/of spits mijden zou dat minder druk op het wegennet opleveren 
(gedragscomponent). 

• Wijken beter verbinden met werkgelegenheid.
• Natte landbouw vormt een kans gezien het bodemtype in de omgeving 

(veenweide gebied). 
• Het aantrekken van (hogere) onderwijsinstellingen een kans in een regio met 

een relatief hoog aandeel praktisch opgeleiden. 
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Omgevingswijzer

Bij een duurzame ontwikkeling zijn de 
investeringen in balans met de 
opbrengsten. Tot de investeringen 
behoren niet alleen de aanlegkosten, 
maar alle kosten gedurende de hele 
levenscyclus. Onder opbrengsten vallen 
naast de
financiële opbrengsten ook 
maatschappelijke baten en de 
toekomstwaarde bij verschillende 
toekomstscenario’s.

Investeringen in de gebiedsanalyse
• Het Ministerie IenW staat open 

voor energieopwekking door 
derden, mits de risico’s ook 
gedragen worden door deze 
partijen.

• De 17 over- en onderdoorgangen 
van het tracé dienen adaptief te 
worden ingericht, om onnodige 
toekomstige kosten te 
minimaliseren.

Geïnventariseerde gebiedsopgaven en meekoppelkansen voor investeringen
• Nadenken over toekomstbestendigheid van het traject. Hierdoor ook de vraag of het 

knooppunt Gorinchem ook in de MIRT-Verkenning kan vallen. Houd ook rekening met te 
verwachten mobiliteitsontwikkelingen.

In een circulaire economie (CE) staat 
hoogwaardig hergebruik van producten 
en grondstoffen centraal. Er ontstaan
bovendien geen afvalstoffen en 
schadelijke emissies naar bodem, water 
en lucht. Waar het kan, gebruik je
grondstoffen die elders vrijkomen 
(secundaire grondstoffen), 
hernieuwbaar zijn (biobased) of niet 
schaars zijn (algemeen beschikbaar). 
Hierdoor blijven eindige 
grondstofvoorraden langer 
beschikbaar.

CE & Materialen in de gebiedsanalyse
• Vrijgekomen materialen en 

objecten kunnen elders in het 
project hergebruikt worden. 

• Stichting BlauwZaam is één van de 
partijen in het gebied met 
circulaire initiatieven, zij proberen 
materiaal kringlopen lokaal te 
sluiten en afval en verspilling tegen 
te gaan.

• Onderzoeken of lokale 
ondernemingen meegenomen 
kunnen worden in de afvalstromen 
van het project.

Geïnventariseerde gebiedsopgaven en meekoppelkansen voor CE & materialen
• Reststromen van de omliggende bedrijventerreinen en hun reststromen gekoppeld kunnen 

worden aan de A15 of via de A15 binnen het gebied.
• Reststromen vanuit het havengebied gebruiken tijdens de bouw en structureel. Om de 

potentie van reststromen verder te onderzoeken dient in kaart gebracht te worden welke 
reststromen er zijn en hoe die benut kunnen worden binnen het project, of via het project 
aan elkaar verbonden kunnen worden. 

• Houd bij materiaalkeuzes rekening met de ondergrond. Celbeton of andere lichte materialen 
kan zorgen voor minder belasting op de bodem. Microplastics in het sediment moeten 
voorkomen worden bij het toepassen van schuimbeton of plastics.

• Zorgen dat materialen uit de directe omgeving van het gebied komen. 
• Kringlopen binnen het gebied sluiten.
• Materialenbank opstellen voor verschillende onderdelen binnen het project. Zodat deze 

later hoogwaardig kan scheiden en kan hergebruiken. De mogelijkheden hiervoor verder 
onderzoeken (optioneel een scan uitvoeren).

• Duurzaam grondverzet en werken met een gesloten grondbalans biedt grote potentiële 
duurzaamheidswinst. 
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Omgevingswijzer

Terugblik Omgevingswijzersessie 
Aan het einde van de sessie gaven de deelnemers aan blij en verrast te zijn door 
opkomst en de hoeveelheid opgehaalde informatie. Een van de deelnemers 
omschreef het als een ‘echte ontdekkingstocht’. Ook werd de behoefte aan het 
trechteren van informatie en het maken van keuzes uitgesproken, wat in de 
tweede sessie aan bod kwam waarin Ambities werden bepaald. In de 
Ambitiewebsessie brachten omgevingspartijen focus aan in de hoeveelheid 
thema’s (een trechtering van 12 naar 4 thema’s)  zijn meekoppelkansen verder 
verkend en geconcretiseerd. Voor de vervolgsessie met het Ambitieweb zijn 
deelnemers van de Omgevingswijzersessie uitgenodigd, inclusief de 
omgevingspartijen die werden gemist of wel waren uitgenodigd maar niet 
aanwezig konden zijn. 

Gebiedsgericht werken: wat is er volgens de deelnemers nodig?
Aan het einde van de sessie is besproken hoe we de inventarisatie van 
gebiedsopgaven en meekoppelkansen verder willen brengen. Hieruit kwam naar 
voren:
▪ De sessiedeelnemers willen een aantal opgaven (zoals de wateropgave)  

bespreekbaar maken aan gebiedstafels -daar gebeurt al veel. We willen 
aansluiten op de structuren die er zijn en daar de kansen inbrengen. Zo willen 
we de opgehaalde kennis en ideeën borgen.

▪ De sessiedeelnemers willen dat kansen verder worden onderzocht en verdiept. 
Ze willen keuzes laten maken door de mensen die daarover gaan. 

De ambities die in de tweede sessie zijn opgehaald vormen een zeef voor de 
opgehaalde kansen en geven richting: welke thema’s willen we verder brengen? In 
het volgende deel van deze rapportage zijn de resultaten uit de tweede sessie 
toegevoegd. 17
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Ambitieweb

Achtergrond Ambitieweb
Het Ambitieweb is een instrument uit de Aanpak Duurzaam GWW dat helpt 
bij het inzichtelijk maken van de duurzaamheidsambities van een project 
door duurzaamheid integraal te bekijken. Het Ambitieweb geeft 12 
duurzaamheidsthema’s met aandacht voor people, planet en prosperity 
weer die in grote mate overeenkomen met de thema’s uit de 
Omgevingswijzer. Het Ambitieweb dwingt de gebruiker tot het maken van 
een keuze en daarmee duurzame focus binnen het project door te kiezen 
tussen 3 niveaus:

1. Het wettelijk verplichte/de standaard (beperkte duurzame meerwaarde)

2. Concrete reductiedoelstellingen en significante verbeteringen op dit 
thema (meekoppelkansen)

3. Toegevoegde waarde, de inzet van middelen om een significante 
duurzame meerwaarde te behalen (het maximaal haalbare binnen een 
project)

De Ambitiewebsessie
In de Ambitiewebsessie is het ambitieniveau voor elk van de 12  thema’s in 
twee groepen bepaald. Elke groep richtte zich op 6 thema’s en 
presenteerde de keuze tot een ambitie vervolgens aan de andere groep. 
Vervolgens is de haalbaarheid van de gezamenlijk bepaalde ambities 
getoetst door naar het eigenaarschap van de vraagstukken te kijken. De 
resultaten uit de omgevingswijzersessie diende tijdens deze sessie als 
houvast.

Op de volgende pagina’s staat het ambitieniveau en de achterliggende 
redenatie beschreven en worden voor een aantal thema’s kansen benoemd 
die invulling geven aan deze ambitie. 

Energie

Water

Bodem

Ecologie Ruimtegebruik

Ruimtelijke kwaliteit Welzijn/Leefomgeving Sociale relevantie

BereikbaarheidVestigingsklimaatInvesteringen

Materialen

Ga direct naar een thema: 

18
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Ambitieweb

Energie - Maximaal
Langs, naast en op de A15 is relatief veel oppervlak beschikbaar wat ingezet 
kan worden voor energie- en/of warmteopwekking. Het bieden van ruimte 
voor opwekking van duurzame energie en daarbij het stimuleren van lokaal 
gebruik van de energie op en rond de snelweg wordt als belangrijk gezien. 
De deelnemers hebben de ambitie om energieopwekking op en rond de 
weg door derden maximaal te faciliteren, en dit onder de aandacht te 
brengen bij partijen in het gebied. De CO2 uitstoot willen de deelnemers 
zoveel als mogelijk reduceren, zowel in de aanleg als gebruiksfase. De 
resterende CO2 compenseren we zoveel als mogelijk in het gebied. De 
deelnemers van de sessie willen dat er wordt gestreefd naar een CO2 
neutraal project. 

Vanwege de vele kansen en de hoge ambitie van de verschillende partijen 
op het thema energie is besloten om het thema Energie vast te stellen op 
maximaal. Dit houdt in dat het verminderen van de CO2-uitstoot een van de 
belangrijkste opgaven is binnen het project en dat het project energie- en 
warmteopwekking door derden faciliteert. Voor dit laatste zijn RES-regio’s 
en gemeenten echter in de lead.

Om deze ambitie te kunnen bereiken is samenwerking met de verschillende 
omgevingspartijen dan ook essentieel. Dit geldt voor zowel het opwekken 
van duurzame energie als voor het uitdagen van de markt om met CO2

effectieve oplossingen te komen.  

Maatregelen die bij kunnen dragen aan de gestelde ambitie:
• Duurzaam elektriciteit opwekken (middels geprinte zonnepanelen op 

vangrails, zonnepanelen in bermen, zonnepanelen op geluidsschermen, 
windmolens langs de weg)

• Weg als warmtewisselaar (in de zomer warmte opslaan die je in de winter 
kan gebruiken)

• Kiezen voor variant met een lagere CO2 footprint
• Compensatie en opslag van CO2 door aanleg groen, materiaal keuzes en 

andere mogelijkheden voor opslag
• CO2 verminderen in de realisatie en gebruiksfase
• In aanleg  rekening houden met de toekomstige energie-infrastructuur

Acties en aanbevelingen vanuit de sessies:
❑ CO2 uitstoot kwalitatief meenemen in de afweging van de alternatieven. 
❑ Bepalen in welke mate de markt te stimuleren om met innovatieve 

oplossingen te komen en in welke mate ze hier zelf aan bij te dragen in de 
vorm van pilots. 

❑ Open staan voor energieopwekking door derden langs de A15. Hier dient 
zo vroeg mogelijk mee gestart te worden om zo voor realisatie 
financiering door derden rond te krijgen [verkenning-/planfase]. 

❑ De mogelijkheid onderzoeken om CO2 af te vangen en dit als ‘product’ te 
leveren. 

❑ De mogelijkheid onderzoeken of huren van bepaalde herbruikbare 
elementen (geleiderail, geluidsscherm) een oplossing is om zo toekomstig 
hergebruik te garanderen en de CO2 uitstoot omlaag te brengen.

19
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Ambitieweb

Materialen - Maximaal
Circulaire economie is een belangrijk thema voor veel partijen. De 
Rijksoverheid streeft naar een circulair Nederland in 2050. Vanwege deze 
ambitie kan het niet anders dan er een maximale ambitie op materialen is. 
Tegen de tijd dat dit project wordt gerealiseerd zal circulariteit standaard 
onderdeel van de opgave uit moeten maken. In de ontwerpkeuzes die 
gemaakt worden moet circulariteit dan ook maximaal vormgegeven 
worden.

Bij de alternatieven afweging  dient al rekening gehouden te worden met de 
mate van circulariteit. In de volgende fasen moet circulariteit als leidend 
ontwerpprincipe gelden en wordt er vervolgens tijdens de uitvoering 
zorgvuldig met materiaalgebruik omgegaan. Dit kan door te kijken naar 
hergebruik van vrijkomende materialen, maar ook door rekening te houden 
met toekomstig hergebruik. Het 7R principe (recycle, reuse, reduce,…) vormt 
hiervoor het uitgangspunt. Een maximale ambitie houdt in dat, wanneer het 
project wordt gerealiseerd, bovengenoemde circulariteitsprincipes 
maximaal worden ingezet om in principe geen nieuwe grondstoffen, tenzij 
strikt noodzakelijk, in te hoeven zetten. 

Om dit mogelijk te maken moet circulariteit volgens de deelnemers als 
leidend ontwerpprincipe opgenomen worden. We maken flexibele keuzes in 
materialisatie en leggen dit niet vroegtijdig vast, omdat wat nu innovatief is 
over een aantal jaar de standaard is en er dan weer nieuwe ruimte ontstaat 
voor nieuwe initiatieven. Alleen door ook in de toekomst ruimte voor 
innovatie te laten kan het project bijdragen aan de circulaire economie 
ambitie van het Rijk en aan haar inspanningsverplichting voldoen.

‘Maatregelen’ die bij kunnen dragen aan de gestelde ambitie:
• Circulariteit meenemen in de alternatieven afweging
• Circulariteit verankeren als leidend ontwerpprincipe
• Focus op verminderen van materiaalgebruik, duurzaam materiaalgebruik 

(secundair, modulair, biobased) en toekomstig hergebruik
• Daag de markt uit en biedt ruimte voor innovatie

Acties en aanbevelingen vanuit de sessies:
❑ Circulaire economie kwalitatief meenemen in de afweging van 

alternatieven. Gedurende de verschillende fases op weg naar de 
uitvoering voortdurend bewust stil te staan bij de impact van bepaalde 
keuzes op het materiaalgebruik.

❑ Bepalen welke eisen mee te geven in het realisatie contract. Worden er 
bepaalde producten voorgeschreven, die mogelijk in samenwerking zijn 
ontwikkeld, of worden er circulariteitseisen meegegeven aan de 
aannemer? 

❑ In de marktbenadering voor de uitvoering [contractvorm afweging] 
huren/kopen van project(onderdelen) en/of diensten. T.b.v. betere 
bereikbaarheid, geluidsreductie, etc. in plaats van een product. 

Energie

Water

Bodem

Ecologie Ruimtegebruik

Ruimtelijke kwaliteit Welzijn/Leefomgeving Sociale relevantie

BereikbaarheidVestigingsklimaatInvesteringen

Materialen
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Ambitieweb

Bodem - Bovengemiddeld
Bodemdaling is een belangrijk thema in het gebied Papendrecht -
Gorinchem. Voor de provincie Zuid-Holland is het omgaan met 
bodemdaling een belangrijke uitdaging, aangezien ongeveer driekwart van 
de provincie hiermee te maken heeft. De gevolgen van bodemdaling zijn 
groot, niet alleen voor de infrastructuur en woningen, maar ook voor de 
landbouw en natuur. 

Met de A15 als belangrijke verbinding tussen het Rotterdamse haven- en 
industriegebied en het Europese achterland is het essentieel dat de weg de 
komende jaren goed bereikbaar blijft en niet over een aantal jaar vanwege 
verzakking weer aangepakt dient te worden. Mede hierom is besloten om 
meer aandacht aan het thema bodem te besteden dan gebruikelijk en is 
ingezet op een bovengemiddelde ambitie. Daarnaast realiseren wij ons dat 
de ondergrond een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze samenleving 
en willen wij met het oog op toekomstige energiesystemen ruimte creëren 
voor ontwikkeling.

Een bovengemiddelde ambitie houdt in dat er in het ontwerp rekening 
wordt gehouden met de slappe/verzakkende ondergrond, door vanuit de 
ondergrond te ontwerpen om zo het tempo van verzakking te vertragen. 
Daarnaast houdt het in dat er gericht met omgevingspartijen in gesprek 
wordt gegaan over noodzakelijke ondergrondse voorzieningen (zoals kabels 
en leidingen) voor de energietransitie, zodat deze direct meegenomen 
kunnen worden.

‘Maatregelen’ die bij kunnen dragen aan de gestelde ambitie:
• Evenwichtig grondwaterbeleid (peilbeheer)
• Ontwerp vanuit de ondergrond 
• Ruimte creëren voor netwerkkabels en warmtenetten

Acties en aanbevelingen vanuit de sessies:
❑ In gesprek gaan met verschillende omgevingspartijen en netbeheerders 

om zo in te kunnen spelen op toekomstige plannen die vragen om een 
aanpassing of ruimte reservering in de ondergrond. 

❑ In een latere fase onderzoeken hoe er invulling gegeven kan worden aan 
ontwerpen vanuit de ondergrond. 

❑ Gelijktijdig een gesprek met het waterschap voeren om zo gezamenlijk 
tot een efficiënt peilbeheer te komen. Mogelijk behoort buitendijks lozen 
wel tot de mogelijkheden, waardoor de waterstand beter gereguleerd 
kan worden of komt er door samen te werken een andere oplossing 
boven tafel.  
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Ambitieweb

Water - Maximaal
Aanpassingen aan de A15 hebben geen invloed op het grondwaterniveau 
onder de weg, omdat de weg verhoogd ligt ten opzichte van de omgeving. 
Aanpassingen hebben echter wel een grote impact op de omgeving, omdat 
de grondwaterstand hier al extreem hoog staat. Grondwateronttrekking is 
funest voor het gebied, omdat dit de bodemdaling versnelt. Daarnaast zit 
het peilvak ‘vol’ en vraagt verbreden van de weg om een aanpassing aan de 
waterkering (of verlegging Betuweroute). Het vinden van een goede balans 
(aanvoer en afvoer) in de waterhuishouding is hierdoor complex maar 
essentieel. 

Vanwege de complexiteit van de wateropgave en de wens om rekening te 
houden met een stukje overcapaciteit, om zo ook in de toekomst een 
robuust systeem te hebben resulteert in een maximale ambitie. Dit houdt in 
dat waterveiligheid en klimaatbestendigheid voorop staan en hier naar 
wordt ontworpen. 

Om dit te kunnen bereiken dient nauw met het waterschap samengewerkt 
te worden om samen te komen tot een veilig, robuust en 
toekomstbestendig systeem. Dit vraagt om omdenken bij zowel het 
projectteam als bij het waterschap. Daarnaast dient er gebiedsgericht 
gewerkt te worden om zo binnen de beperkt beschikbare ruimte invulling te 
kunnen geven aan de complexe opgave. Tenslotte is het interessant om bij 
de afweging van alternatieven de bijbehorende wateropgave in het 
achterhoofd te houden, door de alternatieven ook samen met het 
waterschap te beoordelen.

‘Maatregelen’ die bij kunnen dragen aan de gestelde ambitie:
• Inrichten voor overcapaciteit (waterberging onder de weg)
• Inzicht in impact van klimaatverandering op het gebied (hitte, droogte, 

wateroverlast)
• Herzien watersysteem (buitendijks lozen)

Acties en aanbevelingen vanuit de sessies:
❑ Vroeg de wateropgave meenemen. Dit begint bij de afweging van de 

alternatieven. Bepaalde alternatieven resulteren in een grotere 
wateropgave. 

❑ Afstemmen met het waterschap bij het maken van een afweging van 
alternatieven. Samen zoeken naar gezamenlijk belang en meerwaarde. 
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Ambitieweb

Ecologie - Bovengemiddeld
A15 Papendrecht - Gorinchem ligt in de nabijheid van een aantal NNN- en 
Natura-2000 gebieden. Het project biedt kansen om te zorgen voor een 
goede verbinding tussen deze gebieden. Daarnaast is Rijkswaterstaat actief 
bezig met het verbeteren van de ecologie, waaronder in dit gebied. Hier kan 
door het project op worden aangesloten en aangevuld.

Vanwege de landschapsvisie Molenlanden, beleid van Rijkswaterstaat en 
kansen die in het gebied worden gezien is besloten om in te zetten op een 
bovengemiddelde ambitie. Dit houdt in dat de bestaande ecologische 
waarden in het gebied worden versterkt en de barrièrewerking van de A15 
wordt verminderd. 

Om de bovengemiddelde ambitie te behalen moet er verder worden 
gekeken dan de wettelijke compensatie en dient er zowel aandacht te zijn 
voor ecologie op het land als in het water. Binnen het project kan deze 
ambitie grotendeels zelfstandig worden bereikt door het verplichte 
ecologisch onderzoek breder in te steken dan noodzakelijk. Daarnaast liggen 
er kansen om samen met natuurbeheerders of het waterschap te kijken 
naar mogelijkheden voor natuurcompensatie in gebieden die raken aan het 
projectgebied. In deze gebieden kan, afhankelijk van de ambitie van derden, 
veel worden bereikt. Een goed voorbeeld van dergelijke maatregelen zijn de 
maatregelen die door Rijkswaterstaat en het waterschap vanuit de 
Kaderrichtlijn Water (KWR) gerealiseerd kunnen worden.

Op 22 oktober vond de Ambitiewebsessie voor de fietsroute Sliedrecht-
Hardinxveld-Gorinchem plaats. Ecologie kwam hier naar voren als één van 
de speerpuntthema’s. De projectgroep Sliedrecht-Gorinchem streeft naar 
‘het groenste fietspad’ met aandacht voor belevingswaarde, ecologisch 
maaibeheer en het vrij houden van de berm langs het fietspad. 

‘Maatregelen’ die bij kunnen dragen aan de gestelde ambitie:
• Ecologische verbindingen over/onder de weg (wanneer de A15 wordt 

aangepast)
• Stimuleren van ecologische waarden op bepaalde ‘knooppunten’
• Andere bermbeplanting (t.b.v. insecten of CO2 afvang)

Acties en aanbevelingen vanuit de sessies:
❑ In de huidige fase is het van belang de ambitie vast te stellen en de 

kansen voor ecologie inzichtelijk te maken en houden. Daar wordt 
onderstaande aanbeveling voor het vervolg aan toegevoegd. 

❑ Concreet maken van de ecologische maatregelen na de keuze van een 
alternatief (planfase) door gesprekken met verschillende 
omgevingspartijen te initiëren.

❑ Onderzoeken van het meekoppelen van ecologische kansen voor de A15 
en de fietsroute Sliedrecht-Hardinxveld-Gorinchem.
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Ambitieweb

Ruimtegebruik - Bovengemiddeld
De ruimte rondom de A15 is beperkt. Hierdoor zijn we geneigd om op zoek 
te gaan naar oplossingen die zo min mogelijk ruimte in beslag nemen. Meer 
ruimtegebruik lijkt onoverkomelijk, gezien ruimtelijke opgaven als 
energietransitie en klimaatadaptatie en het behouden van een robuust 
netwerk die de deelnemers een plek willen geven. Multifunctioneel 
ruimtegebruik is daarom belangrijk, alleen op deze manier kunnen de 
verschillende functies in het gebied een plek krijgen. 

Vanwege de beperkte ruimte in het gebied en de grote verkeersopgave is 
besloten om in te zetten op een bovengemiddelde ambitie. Dit houdt in dat 
er breder naar het verkeersvraagstuk wordt gekeken en andere modaliteiten 
ook als onderdeel van de opgave beschouwd worden, om zo meer ruimte 
over te houden voor andere functies in het gebied. Daarnaast houdt een 
bovengemiddeld ambitie in dat er gekeken dient te worden naar slimme 
combinaties van functies. 

Om deze ambitie te kunnen realiseren dient er bij het opstellen van de 
alternatieven rekening gehouden te worden met de verschillende functies 
in het gebied en de mogelijkheid tot het gebruik van andere modaliteiten 
(water, spoor, weg en fiets). Er liggen veel opgaven buiten de scope van het 
project, die raakvlakken hebben met dit thema. Afhankelijk van de opgave 
dient het projectteam hierin een actieve rol of ondersteunende rol op te 
pakken. 

‘Maatregelen’ die bij kunnen dragen aan de gestelde ambitie:
• Multifunctioneel ruimtegebruik (energie en vangrail, water en bermen)
• Ruimte geven aan andere modaliteiten (bijvoorbeeld een snelfietsroute)

Acties en aanbevelingen vanuit de sessies:
❑ In de ontwikkeling van varianten rekening houden met de verschillende 

modaliteiten, gericht op water, spoor, weg en fiets. Dit wordt echter 
grotendeels bepaald door de maximale ambitie op bereikbaarheid.

❑ In samenwerking met omgevingspartijen sturen op multifunctioneel 
gebruik van de beperkte ruimte. 

❑ Kansen voor samenwerking benutten volgend uit raakvlakprojecten van 
andere partijen die mogelijk gelijktijdig met dit project gerealiseerd 
kunnen worden, maar door andere partijen worden gefinancierd en 
geïnitieerd. 
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Ambitieweb

Ruimtelijke kwaliteit - Bovengemiddeld
De A15 is een bestaande barrière in het landschap. Wij willen niet dat deze 
barrière extra zichtbaar en/of voelbaar wordt. Het is daarom belangrijk om 
aandacht te hebben voor de plaatsing van de weg in het gebied en de 
mogelijkheden die ontstaan om de verschillende kernen in het gebied met 
elkaar te verbinden. Gebiedsgericht werken is daarom essentieel evenals 
het behoud van flexibiliteit om zo de ruimtelijke kwaliteit van zowel de 
weggebruiker als omwonende te bewaken.

Vanwege bovenstaande en de vele kansen genoemd tijdens de 
omgevingswijzersessie is besloten om bovengemiddeld in te zetten op het 
thema ruimtelijke kwaliteit. Dit houdt in dat bij het ontwerp rekening wordt 
gehouden met de belevingswaarde van de weg vanuit verschillende 
gebruikers en het projectteam open staat voor samenwerking met 
gemeenten of andere instanties. 

‘Maatregelen’ die bij kunnen dragen aan de gestelde ambitie:
• Beleving van de weg vanuit de weggebruiker (veilig, mooi,..)
• Beleving van de weg vanuit de omwonende (doorsnijding, zichtbaarheid)

Acties en aanbevelingen
❑ In het ontwerp rekening houden met de belevingswaarde van de weg. 

Sluit de uitstraling van de weg aan op het geheel? Voelt de weg veilig? 
Hoe zichtbaar is de weg vanaf het onderliggend wegennet? en Hoe 
zichtbaar is de weg vanaf het aangrenzend gebied? 

❑ Kansen vanuit de omgeving die een bijdrage kunnen leveren aan de 
ruimtelijke kwaliteit onderkennen en benutten.
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Welzijn/Leefomgeving- Bovengemiddeld
De verschillende gemeenten hebben aangegeven een prettige leefomgeving 
essentieel te vinden. Omwonenden mogen zo min mogelijk hinder (geluid, 
lucht, sociale veiligheid) van de A15 ondervinden. Daarnaast wordt het 
stimuleren van gezond gedrag belangrijk gevonden. Een groene en veilige 
leefomgeving draagt hier aan bij.

De ambities op de andere thema’s zorgen naar verwachting al voor een 
verbetering van de leefomgevingskwaliteit. Daarnaast is er wettelijk al veel 
gereld op het gebied van hinder. In relatie tot de andere thema’s mag 
Welzijn/leefomgeving echter niet onderbelicht blijven. De deelnemers 
kiezen voor een bovengemiddelde ambitie waarvan zij willen dat in 
samenwerking met gemeenten hier invulling aan wordt gegeven. Harde 
hinderaspecten zoals geluid en veiligheid, bijvoorbeeld gericht op de juiste 
verlichting onder een viaduct of langs een fietsroute staan hierbij centraal.

‘Maatregelen’ die bij kunnen dragen aan de gestelde ambitie:
• (Snel)fietsroute – koppel ambitie aan plannen voor fietsroute Sliedrecht-

Hardinxveld-Gorinchem. 
• Verlichting onder viaducten
• Geluidsschermen

Acties en aanbevelingen
❑ Samen met gemeenten in gesprek gaan over aspecten die belangrijk zijn 

in het kader van hinder en veiligheid en toewerken naar maatregelen die 
hierop aansluiten.

❑ Aandacht te hebben voor de andere thema’s waaronder ecologie, water 
en ruimtelijke kwaliteit.
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Investeringen- Bovengemiddeld
Kijken naar investeringen op de lange termijn is bij dit soort projecten 
essentieel, om te voorkomen dat er op de korte termijn weer grootschalige 
ingrepen aan de weg plaats moeten vinden. Voor dit soort projecten 
behoort dit echter tot de standaard. In dit project zijn er echter veel kansen 
voor cofinanciering en andere manieren van investeren (huren), waardoor is 
besloten het thema investeringen op bovengemiddeld vast te stellen. 

‘Maatregelen’ die bij kunnen dragen aan de gestelde ambitie:
• Verbreden projectscope 
• Financiering door derden
• Lenen in plaats van kopen

Acties en aanbevelingen  
❑ Nieuwe vormen van financiering mogelijk maken om de gestelde 

ambities op andere thema’s mogelijk te maken.

Sociale relevantie - Minimaal
Bij dit soort grootschalige processen als het verbeteren van de 
bereikbaarheidsopgave op de A15 wordt er al veel aandacht besteed aan 
de wensen en belangen van verschillende partijen. Samenwerking en 
participatie is essentieel in dit project, maar valt binnen de ‘standaard’. 
Hierom is gekozen voor een minimale ambitie op het thema sociale 
relevantie. Wel liggen er mogelijk nog kansen om lokale kennis te benutten 
en om in de gebruiksfase bij onderhoud samen te werken met lokale 
sociale werkvoorzieningen. 

Vestigingsklimaat - Minimaal
Vestigingsklimaat is voor zowel de gemeenten als het havenbedrijf een 
belangrijk thema. Een goed vestigingsklimaat is echter het gevolg van een 
hoge ambitie op de andere thema’s zoals bereikbaarheid en ruimtelijke 
kwaliteit. Vanuit deze thema’s wordt er aandacht besteed aan een 
verbetering van de doorstroming, een clustering van de bedrijventerreinen 
en een aantrekkelijke uitstraling. Omdat een verbetering van het 
vestigingsklimaat een gevolg is van is er besloten om een minimale ambitie 
op het thema in te zetten.  

Ambitieweb
Energie

Water

Bodem

Ecologie Ruimtegebruik

Ruimtelijke kwaliteit Welzijn/Leefomgeving Sociale relevantie

BereikbaarheidVestigingsklimaatInvesteringen
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Ambitieweb

Bereikbaarheid - Maximaal
Verbetering van de doorstroming en daarmee bereikbaarheid is de 
aanleiding voor de MIRT-Verkenning. Het thema zou daarmee voldoende 
geborgd moeten zijn. Verschillende omgevingspartijen merken echter dat er 
nog onvoldoende naar het bereikbaarheidsvraagstuk vanuit een breed 
perspectief wordt gekeken. Dit vraagstuk vraagt om een robuust 
transportsysteem waarin verschillende vervoersmodaliteiten (weg, spoor, 
water en fiets) goed op elkaar afgestemd zijn. 

Om innovatie en creativiteit in het bereikbaarheidsvraagstuk te stimuleren 
wordt er ingezet op een maximale ambitie. Dit houdt in dat er breder dan 
enkel de weg naar het verkeersvraagstuk gekeken wordt om zo tot een 
optimale oplossing te komen die geschikt is voor de huidige 
verkeersstromen nu en in de toekomst.

Om deze ambitie te kunnen realiseren is het van belang dat er voldoende 
kennis van de aan tafel zit. Dit kan betekenen dat aanpassingen aan de A15 
in mindere mate noodzakelijk zijn en dat vooral aanpassingen aan de 
vaarwegen of het spoor plaats moeten vinden, of dat er vooral moet 
worden ingestoken op andere vormen van communicatie of meer 
opstelplaatsen voor vrachtwagens. Dit vraagt om flexibiliteit van het 
projectteam en grote betrokkenheid vanuit verschillende partijen en 
afdelingen. Daarnaast vraagt het om het vinden van een balans tussen 
zowel zichtbare (aanpassing aan de infrastructuur) als onzichtbare 
(gedragsverandering) maatregelen voor weggebruikers.

Op 22 oktober vond de Ambitiewebsessie voor de fietsroute Sliedrecht-
Hardinxveld-Gorinchem plaats. Uit deze sessie is het belang uitgesproken 
van het verleiden van inwoners om meer de fiets te pakken voor korte 
afstanden. Promotie van deze fietsroute, het betrekken van bewoners en 
stakeholders (werkgevers bijvoorbeeld) waar mogelijk is belangrijk. De 
deelnemers willen dat de uitkomsten van deze Ambitiewebsessie samen 
met de uitkomsten van de A15 Ambitiewebsessie waar mogelijk worden 
gekoppeld om zo optimale duurzame resultaten te bereiken en niet dubbel 
werk te verrichten.

Maatregelen die bij kunnen dragen aan de gestelde ambitie:
• Ontwerp flexibel (wisselwerking seizoenen, verandering op de lange 

termijn)
• Denk na over de wisselwerking tussen verschillende 

vervoersmodaliteiten.
• Verminder de vervoersbewegingen in de spits (P+R, opstalplaatsen, OV)

Acties en aanbevelingen
❑ Bij het opstellen van de verschillende alternatieven rekening houden met 

verschillende vervoersmodaliteiten en de daarbij behorende 
toekomstbestendigheid van het transportsysteem. 

❑ Gesprekken met verschillende omgevingspartijen voeren om de 
behoeftes van de verschillende weggebruikers in kaart te brengen om zo 
ook breder het bereikbaarheidsvraagstuk op te kunnen pakken. 

❑ Waar mogelijk hierin samenwerken met andere partijen om zo de 
financiering rond te krijgen.
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Afsluiting en vervolg
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Wat hebben de sessies opgeleverd?
In twee werksessies zijn zijn de ambities voor de A15 Papendrecht-Gorinchem 
verdiept en meekoppelkansen geïnventariseerd. 

In de Omgevingswijzersessie is een grote verscheidenheid aan gezamenlijke 
gebiedsopgaven en meekoppelkansen inzichtelijk gemaakt; van concrete opgaven 
als het realiseren van snelfietsroutes en het creëren van 
afwateringsmogelijkheden,  tot bredere opgaven als het werken op een bodem 
met geringe daadkracht en aandacht voor natuurverbindingen. 

In de Ambitiewebsessie is onderzocht op welke thema’s de aan de sessie 
deelnemende stakeholders de meeste kansen zien om extra meerwaarde op en 
langs de A15 te bereiken. Op welke thema’s willen de deelnemers dat wordt 
ingezet om de doorstroming en veiligheid te verbeteren en meekoppelkansen te 
benutten? In de Ambitiewebsessie kwam naar voren dat de deelnemers willen 
dat er vooral wordt ingezet op de thema’s bereikbaarheid, energie, materialen en 
water. Voor deze thema’s is gekozen voor een maximaal ambitieniveau. Voor het 
thema bereikbaarheid houdt dat in dat we bij het samenstellen van de 
verschillende maatregelen(pakketten) rekening willen houden met verschillende 
vervoersmodaliteiten bij het oplossen van het verkeersvraagstuk, in plaats van 
enkel naar (verbreding van) de weg te kijken. De samenwerking met andere 
omgevingspartijen is hiervoor belangrijk. Voor het thema energie betekent dit dat 
we CO2-uitstoot kwalitatief gaan bepalen en open staan voor initiatieven voor 
energieopwekking door derden langs de A15. De sessiedeelnemers willen 
daarnaast manieren (laten) onderzoeken om CO2 af te vangen en daarmee de 
CO2-uitstoot omlaag te krijgen. Voor het thema materialen is in de sessie naar 
voren gekomen dat de sessiedeelnemers willen dat circulaire principes worden 

meegenomen bij het vergelijken van verschillende maatregelpakketten tot 
kansrijke alternatieven. Tot slot is in de Ambitiewebsessie geconcludeerd dat de 
wateropgave belangrijk is en in de komende planfasen aandacht verdient. 
Samenwerking met het waterschap is hierbij gewenst. Deze bovenstaande 
opsomming is geen uitputtende lijst, maar beschrijft de belangrijkste conclusies. 

Daarnaast zijn er ook procesresultaten. Het samenkomen met een gevarieerde 
groep stakeholders heeft gezorgd voor een interessante uitwisseling van 
gebiedskennis en inhoudelijke expertise. In de gesprekken die tijdens de sessies 
werden gevoerd werd informatie over inhoudelijke onderwerpen, organisaties en 
verschillende schaalniveaus onderscheiden en onderling aan elkaar gekoppeld. 
Dit heeft geleid tot een gezamenlijke integrale blik op het projectgebied en haar 
omgeving. 

Hoe ziet het vervolg eruit?
De uitkomsten van beide sessies worden globaal meegenomen in de beoordeling 
en vergelijking van de maatregelen(pakketten). In het voorjaar van 2020 wordt 
‘zeef 1’ uitgevoerd. Dit houdt in dat de verschillende maatregelen(pakketten)
kwalitatief worden beoordeeld op onder andere verschillende omgevingsthema’s. 
De thema’s waarop een hoge ambitie is uitgesproken door de sessiedeelnemers 
en de ruimte die er is om meekoppelkansen te benutten, worden indirect 
onderdeel van de beoordeling van de maatregelen(pakketten). Op die manier 
worden de belangrijkste resultaten van beide sessies geborgd. 


