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Preverkenning Schaalsprong MOVV
Deze preverkenning heeft onderzocht wat op OVmobiliteitsgebied nodig is om tot 2040 170.000
woningen en 85.000 arbeidsplaatsen te realiseren, de agglomeratiekracht in de regio te versterken
en NMCA-knelpunten op te lossen. Een belangrijk deel van deze opgave zal plaatsvinden in de zone
Oude Lijn (Leiden-Dordrecht) en de 13 daaraan gerelateerde stations-ontwikkellocaties, en langs
enkele regionale OV-corridors (RandstadRail, metronetwerk). De Preverkenning heeft in beeld
gebracht welke maatregelen op deze corridors nodig zijn, en welke fasering en prioritering op basis
van de verstedelijking (waaronder de Woningbouwimpuls) nodig is. Voor de ruggengraat van het OVsysteem, de Oude Lijn Leiden-Dordrecht, zal komend jaar worden toegewerkt naar een mogelijk
startbesluit voor een MIRT-verkenning.
Nabij vier bestaande knooppunten op de Oude Lijn vindt komende jaren een grote
verstedelijkingsinspanning plaats: Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam en Dordrecht.
Dit vraagt om een aanpak van stations en stationsomgeving om zowel de grotere reizigers- en
overstappersaantallen als een goed investeringsklimaat te faciliteren. Gezien de directe samenhang
tussen de infrastructurele opgave en de gebiedsontwikkeling op de vier knooppunten wordt een
mogelijke MIRT-verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn voorbereid. Voor een
vervolgstap in het MIRT is nu nog geen zicht op de benodigde 75% financiering. Voor de regionale
railinfrastructuur (Rotterdamse Metronet en Randstadrail) worden maatregelen voorbereid om op
middellange termijn de capaciteit te kunnen uitbreiden.
Oeververbindingen regio Rotterdam
De MIRT-Verkenning oeververbindingen regio Rotterdam richt zich op een zestal onderdelen, die
ieder voor zich maar ook in samenhang bijdragen aan de hoofddoelen in deze regio. Het gaat om het
verbeteren van de bereikbaarheid via de weg en het OV, het mogelijk maken van verstedelijking, het
verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit en het vergroten van kansen voor mensen. De onderdelen
richten zich op een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord,
hoogwaardig OV-verbindingen, een treinstation Stadionpark, en maatregelen op de A16 en
Algeracorridor. Eind 2019 is de Startbeslissing genomen door de vier opdrachtgevers. De Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het milieueffectrapport (MER) is op 8 januari 2020 ter visie
gelegd en de Nota van Antwoord is daarna gepubliceerd.
Alle contracten zijn gesloten voor de onderzoeken die nodig zijn voor zeef 1 (kansrijke
oplossingsrichtingen) en de omgeving is inmiddels volop betrokken. De verwachting is dat de Notitie

Kansrijke Oplossingsrichtingen (het resultaat van zeef 1 en de opdracht voor zeef 2) in het eerste
kwartaal van 2021 wordt ontvangen en een Voorkeursbeslissing begin 2022 genomen kan worden.
In het Bestuurlijk Overleg MIRT is afgesproken om in het kader van deze MIRT-Verkenning de
bijdrage van het HOV-pakket aan de ontwikkelmogelijkheden van de Oostflank Rotterdam nader uit
te werken. De Oostflank Rotterdam is een van de 14 gebieden die in de NOVI is aangewezen voor
grootschalige woningbouw. In 2021 is er meer inzicht hoe dat HOV-pakket er uit ziet, wat het gaat
kosten en wat de financiële mogelijkheden zijn om het te realiseren. Bij de start van de verkenning
hebben Rijk en regio afgesproken dat €200 miljoen wegenbudget IF ter beschikking staat voor
oplossingen die bijdragen aan het aanpakken van het NMCA-knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor.
Uiteindelijk zal op basis van de eindresultaten van de MIRT-verkenning en de op basis daarvan
voorgenomen Voorkeursbeslissing worden bepaald wat de bijdragen van Rijk en regio zullen
worden.
Verkenning CID-Binckhorst
De ministeries van IenW en BZK en de regionale partners (Den Haag, Leidschendam-Voorburg,
Provincie Zuid-Holland en MRDH) hebben in 2020 gewerkt aan de vervolgfase van de verkenning
CID-Binckhorst. Centrale doelstelling is om de noodzakelijke verstedelijking in het gebied van 25.500
woningen en 30.000 arbeidsplaatsen tot 2040, voortvarend op te pakken en de geplande
ontwikkeling niet te laten stilvallen. Het ministerie van BZK heeft in 2020 in het kader van de
Woonimpuls een 1e tranche van totaal € 45,6 miljoen toegekend om de woningbouw in de
Binckhorst en het CID (HS-kwartier) te versnellen. Het ministerie van IenW en de regionale partners
reserveren nu gezamenlijk € 150 miljoen om voor dit gebied het startbesluit voor de MIRTverkenning te kunnen nemen om zodoende zicht te houden om de grote woningbouwopgave in de
Binckhorst in volle omvang te kunnen gaan realiseren. Het ministerie van IenW reserveert hiervoor €
50 miljoen. Deze stap wordt nu gezet om te voorkomen dat de woningbouw stagneert. In het
vervolg van de MIRT-verkenning zal inzicht worden gegeven wat de verkeer- en vervoerseffecten en
kostenramingen van de drie Kansrijke Alternatieven (HOV Tram, Lightrail of HOV Bus/ART/Tram) zijn.
Naast de bijdrage aan de opgave van de woningbouw zal de MIRT-verkenning bijdragen aan het
oplossen van NMCA OV-knelpunten, het voorkomen van extra belasting van het hoofdwegennet en
de gezamenlijke OV- en fietsambities. Het streven is om in 2021 op basis van de MIRT-verkenning
het voorkeursalternatief vast te stellen.
Bereikbaarheid Rotterdamse Haven vanuit Voorne Putten
Dit jaar is onderzocht hoe de bereikbaarheid van de Rotterdamse Haven vanuit Voorne Putten
verbeterd kan worden. De uitkomst van fase 1 van dit onderzoek is dat er een aantal (pakketten van)
maatregelen kunnen worden genomen, waaronder het partieel verbreden van de N57 in combinatie
met het ongelijkvloers maken van een aantal kruisingen en het aanbrengen van een aantal
verbeteringen op en aan bestaande infrastructuur. In het komende jaar wordt fase 2 van deze studie
uitgevoerd, waarin het pakket van maatregelen zal worden bepaald en deze maatregelen nader
zullen worden uitgewerkt.
Ontwikkeling Entreegebied Zoetermeer
Zoetermeer is bezig met grootschalige stedelijke verdichting. In het zogenaamde Entree-gebied, aan
weerszijden van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug worden tussen 2021-2030 ongeveer 4500
woningen gerealiseerd. Voor de te bouwen woningen in de nabijheid van de Afrikaweg is het nodig

om een langzaam verkeersroute richting het station te realiseren. Er komt een route zonder
hoogteverschillen vanuit de nieuwe wijk en het centrum van Zoetermeer naar de
Mandelabrug en het station. Tevens worden er 1000 overdekte fietsstallingsplekken bij het station
gerealiseerd en krijgt het station aan de noordzijde een goede entree en aansluiting op de nieuwe
woonwijk. Het geheel van mobiliteitsmaatregelen die aan deze gebiedsontwikkeling gaat bijdragen
kost € 21,5 miljoen. Het Rijk reserveert daartoe € 4 miljoen.
Fietsenstallingen Den Haag centraal en vernieuwing Den Haag Hollands Spoor
Op station Den Haag Centraal is de op één na grootste fietsenstalling ter wereld geopend. De stalling
biedt plek aan 8.000 fietsen, waarvan 700 OV-fietsen. Ook is er ruimte gereserveerd voor bakfietsen
en fietsen met kratjes of kinderzitjes. Daarnaast is in september het vernieuwde station Den Haag
Hollands Spoor en de bijbehorende nieuwe fietsenstalling voor 2.500 fietsen geopend. Het station
heeft er een nieuwe volwaardige ingang bijgekregen met een nieuw stationsplein en
winkels.

