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• Informatie over verkeersprojecten in en rond ‘s 
Gravenland en Capelle-West

• Wat speelt er de komende jaren?
• Wat speelt er rond 2030?

• Hoe is de participatie geregeld?

• Geen behandeling van detailvragen over 
projecten als de fietscorridor op de Algeraweg

• Dit kan in de participatie van de projecten

Doel van de avond



Wat is een MIRT-project?

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
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Welke projecten zitten in de 
MIRT Oeververbindingen?

Zes voorgenomen maatregelen
1)Een nieuwe multimodale oeververbinding 
tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam.

2)Een treinstation Stadionpark.

3)Een Hoogwaardige Openbaar Vervoer 
(HOV)-verbinding tussen Zuidplein en 
Kralingse Zoom.

4)Een Hoogwaardige Openbaar Vervoer 
(HOV)-verbinding tussen Zuidplein en 
Rotterdam via de Maastunnel.

5)Maatregelen op de A16 Van 
Brienenoordcorridor.

6)Maatregelen op de Algeracorridor.



Wat zijn de doelstellingen 
MIRT Oeververbindingen?

Vijf doelen: 

1) Het verbeteren van de bereikbaarheid via de weg (Algeracorridor, A16)

2) Het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV (ondergrondse delen metronet)

3) Het faciliteren van verstedelijking (50.000 woningen tot 2040 en economische 
toplocaties zoals Rotterdam Centrum en EUR Kralingse Zoom)

4) Het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit 

5) Het vergroten van kansen voor mensen (banen rechter Maasoever beter bereikbaar 
maken voor mensen linker Maasoever)



Wat is besloten?

Op 20 november 2019 is de 
Startbeslissing getekend. Hiermee is de 
start van de MIRT Oeververbindingen 
een feit. 

Dit project is een samenwerking van: 
•De Gemeente Rotterdam
•Het ministerie van Infrastructuur & 
Waterstaat
•De provincie Zuid- Holland
•Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Voor het onderdeel Algeracorridor betalen 
en beslissen de gemeentes Capelle a/d 
IJssel, Krimpen a/d IJssel en 
Krimpenerwaard mee. 

Voldoen aan uitgangspunt: MIRT start als 
er minimaal 75% “zicht is op financiering 
van de meest waarschijnlijk variant”. 



Wat heeft de Raad 
besloten?
Besluit Raadsvoorstel 105059 (16 dec 2019)

In te stemmen met het concept financieringsvoorstel Algeracorridor 
met een Capelse bijdrage van €8 miljoen onder de volgende 
voorwaarden:

• Het financieringsvoorstel dient als basis voor de start van 
de verkenning van de MIRT Oeververbinding en 
Algeracorridor;

• Capelle vanaf de verkenningsfase mede-beslisser wordt 
in de MIRT Oeververbinding voor wat betreft de 
Algeracorridor;

• Nadere financiële uitwerking te starten, waarbij 
financieringsregels (o.a. mee- en tegenvallers; 
basisverdeling in percentages) uiterlijk zijn vastgelegd bij 
het voorkeursbesluit (einde verkenningsfase);

• Het Kralingseplein geen financieel onderdeel is van de 
Algeracorridor;

• Nadere juridische uitwerking te starten over de rol van het 
bestuurlijk trekkerschap en het bevoegd gezag;

• Capelle het bevoegd gezag is voor dat deel van de 
Algeracorridor waarvoor Capelle verantwoordelijk is (o.a. 
bestemmingsplan, monumentenstatus Algerabrug);

• Alle bestuurlijke partijen akkoord zijn met het 
financieringsvoorstel. 

Een definitief besluit over de uiteindelijke maatregelen en de 
hoogte van de Capelse bijdrage wordt nog aan de Raad 
voorgelegd voordat de voorkeursbeslissing (over circa 2 jaar) 
wordt genomen.

Verwachting 
besluit rond zomer
2022



Financieringsvoorstel bij 
startbeslissing in 2019 

MIRT ALGERA Bijdrage Toelichting
Totale raming € 90 miljoen, verdeeld 

over

KORTE TERMIJN (binnen 5 
jaar) Rijk/PZH/MRDH

€ 22 miljoen Korte Termijn Aanpak (KTA)

LANGE TERMIJN (vanaf ca. 2030)

MRDH / PZH / gemeenten Capelle, 
Krimpen, Krimperwaard en 

Rotterdam

€ 68 miljoen MIRT, waaronder € 8 miljoen vanuit Capelle

Totale raming alle 6 MIRT Oeververbindingen projecten circa 
€ 700 miljoen, waarvan voor de Algeracorridor € 90 miljoen 



Wat wordt er gedaan op de 
Algeracorridor?

Doel: 
doorstroming 
spits van 2,2x 
naar <2,0x 
terugbrengen

MIRT: meerdere 
varianten mogelijk
Doel: sheet 5



Vastgesteld regionaal fietspadenplan
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
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Vastgesteld regionaal fietspadenplan
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
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Waar staan we nu? KTA

Fietscorridor: 
• participatie 1e helft 2021 
• uitvoering 2022

Fietsenstalling Capelsebrug: 
• uitvoering zomer 2021



Waar staan we nu? KTA

Tijdelijke situatie Algeraweg + 
afsluiting slagboom Nijverheidsstraat: 
• informatie feb/maart 2021
• uitvoering april 2021- juni 2022

Vraagbeinvloeding tijdens ombouw 
Grote Kruising:
• uitvoering april 2021- 2022
• Ook mogelijk voor Capelse inwoners



Waar staan we nu? KTA

Herindeling Capelseplein + 
fietsbrug Schönberglaan : 
• participatie eind 2021 / begin 

2022
• uitvoering 2023



Waar staan we nu? MIRT (2030)
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•Na zomer 2020 zijn 75 maatregelen opgehaald

•Najaar schifting maatregelen: 4 pakketten en afgevallen
maatregelen

•Jan/feb 2021: Scenario’s zijn doorgerekend om de effecten te
bepalen

Waar staan we nu? MIRT (2030)



• Rivium: 5000 woningen meegenomen, geen knip
• Krimpenerwaard: wonen voor eigen behoefte meegenomen
• 2012 – 2019: gelijkblijvende intensiteiten op de Algeraweg
• 2020 (corona): geen verschil met 2012 – 2019

Waar staan we nu? MIRT (2030)



Waar staan we nu? MIRT (2030)

• Van vier rekenpakketten naar aantal Kansrijke combinatiepakketten 
(NKO)

• NKO pakketten worden op dit moment geformeerd
• Besluitvorming NKO juni 2021 -> infobijeenkomst rond de zomer 2021



De circa 4 kansrijke oplossingen  worden met elkaar 
vergeleken, o.a. milieu-effecten-rapportage (MER)
• Eerst wordt (vracht)autoverkeer bepaald
• Dan wordt geluidhinder en luchtkwaliteit berekend
• Vervolgens bekijken of aan de gestelde wettelijke eisen 

wordt voldaan
• Eventueel aanvullende maatregelen nemen (wettelijk)
• Eventueel mogelijk extra’s 

Welke geluid – en milieumaatregelen genomen moeten 
worden is nu nog niet te bepalen
• Uitwerken: zomer 2021 – zomer 2022 (sheet 30-32)

• Uitvoering / detaillering (planuitwerking)  2023-2025

Hoe zit het met geluid en milieu? 
MIRT (2030)



Wat speelt er nog meer tot 2026? 

Metropolitane fietscorridors 

• Rotterdam – Gouda via de ‘s Gravenweg
• Dordrecht – Ridderkerk – Van Brienenoordbrug –

Rivium – Kralingse Zoom (fietsbrug t.h.v. Parkshuttle)
• Lekkerkerk – Algerabrug – IJsseldijk – Rotterdam

Grootschalig onderhoud Rijkswaterstaat

• Van Brienenoordbrug (minder hinder)
• Algerabrug (afstemming met MIRT)



2021 project type participatie

24/25 feb Fietscorridor gesprekken in kleine setting met bewoners Sibeliusweg
en Schubertstraat 

Feb/maart tijdelijke maatregel slagboom 
Nijverheidsstraat / Algeraweg

Informatie(brief) bewoners Nijverheidsstraat en 
Ketensedijk 

18-mrt MIRT Algeracorridor 4e Klankbordgroepavond (alleen voor al aangemelde 
belanghebbenden)

voorjaar Fietscorridor algemene informatiebijeenkomst
14 april MIRT Algeracorridor Openbare raadsinformatiebijeenkomst
rond de zomer MIRT Algeracorridor algemene informatiebijeenkomst NKO-varianten
rond de zomer MIRT Algeracorridor opgeven participeren uitwerking varianten MIRT Algera

Najaar 2021 tot 
voorjaar 2022

MIRT Algeracorridor meerdere participatiemomenten uitwerking varianten 
(na opgave bij MIRT)

eind 2021/begin 
2022

Capelseplein 1e informatiebijeenkomst (project moet nog worden 
opgestart)

2022
Najaar 2021 tot 
voorjaar 2022

MIRT Algeracorridor meerdere participatiemomenten (na opgave bij MIRT)

zomer-najaar 
2022

MIRT Algeracorridor algemene informatiebijeenkomst + mogelijkheid indienen 
zienswijze

Verwachte participatie



informatiemomenten 2019-2020

2019 project type informatie
feb MIRT Algeracorridor informatiebijeenkomst
april MIRT Algeracorridor informatieavond   Fascinatio / IMPACT
november MIRT Algeracorridor krant/social media/radio (startbeslissing)
december MIRT Algeracorridor krant/social media (besluit gemeenteraad)

2020

januari
MIRT Algeracorridor

informatiebijeenkomst startbeslissing en concept 
NRD

jan - feb
MIRT Algeracorridor

zienswijze NRD (Nota Reikwijdte en Detailniveau) 
krant/social media

juni-sept
MIRT Algeracorridor

opgeven klankbordgroep MIRT (social media / 
WOP)

juli MIRT Algeracorridor informatiebijeenkomst WOP
juli MIRT Algeracorridor kennismaking  klankbordgroep
juli MIRT Algeracorridor krant/social media (vaststelling NRD)

najaar MIRT Algeracorridor 2x klankbordgroep MIRT



Informatie

PROJECTEN
www.capellebouwtaandestad.nl
www.capellebouwtaandestad.nl/algeracorridor
www.capellebouwtaandestad.nl/fietscorridor-algerabrug-capelsebrug
https://www.degrotekruising.nl/
https://ways2go.nl/nl/werk-aan-de-weg/de-grote-kruising/

MIRT OEVERVERBINDINGEN
www.oeververbindingen.nl
https://oeververbindingen.nl/nieuwsbrieven/
https://oeververbindingen.nl/publicaties/

VERKEERSBESLUITEN (bezwaar mogelijk)
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.capelleaandenijssel.nl/over-capelle/bekendmakingen_42353/
Lek- en IJsselstreek 

REGIONALE PROJECTEN
www.mrdh.nl



Informatie



Publicaties verkeersbesluiten
(formele bezwaarmogelijkheid)



•Circa 5000 woningen Rivium als uitgangspunt

•Eerst op Algeracorridor zorgen voor voldoende doorstroming; dit is 
de grote stroom; deze moet goed zijn
•Dan onderzoeken wat er in de wijken nog aan eventuele 
aanvullende kleine maatregelen nodig is; naar verwachting groot 
deel sluipverkeer opgelost 

•Knip Rivium vooral nodig voor ontwikkeling Rivium, niet voor 
Algeracorridor
•Knip en oplevering Algeracorridor MIRT afgestemd in de tijd
•MIRT zorgt ook voor verbetering A16 en Kralingseplein 

Algeracorridor - Rivium



Samenvatting
• Uitvoering

• KTA projecten tot/met 2023 
• Metropolitane Fietsroutes tot 2026 (MFR)
• MIRT Algeracorridor (inclusief A16 en Kralingseplein) rond 2030

• Participatie
• KTA projecten + MFR : als er een eerste idee is, dan wordt 

participatie opgestart (uitnodigingsbrief vanuit Capelle) en ook op:
www.capellebouwtaandestad.nl/algeracorridor
Websites van de WOP’s

• MIRT projecten: instappen participatie vanaf zomer 2021
• verkenningsfase tot zomer 2022 (van circa 4 pakketten naar 1)
• Najaar 2022 – 2024/2025 (uitwerking / detaillering  van 1 pakket)

• Op de hoogte blijven + aanmelden participatie MIRT:
www.oeververbindingen.nl/nieuwsbrieven/



Vragen



NRD
Nota Reikwijdte en Detailniveau
= plan van aanpak Verkenningsfase

tot Q2 2022

Vastgesteld in juli 2020

https://oeververbindingen.nl/publicaties/



Te onderzoeken aspecten MER
MIRT Oeververbindingen

Zie ook nota Reikwijdte en 
Detailniveau



Te onderzoeken aspecten MER
MIRT Oeververbindingen



Te onderzoeken aspecten MER
MIRT Oeververbindingen



Wat wordt er gedaan op de 
Algeracorridor?



Wat wordt er gedaan op de 
Algeracorridor?



Wat wordt er gedaan op de 
Algeracorridor?


