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Samenvatting
Aanleiding
De A20 is van groot belang voor de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio en als
verbinding tussen Utrecht en Rotterdam. Het deel van de A20 tussen Nieuwerkerk
aan den IJssel – Gouda is een grote bottleneck voor het verkeer: dit weggedeelte is
het enige deel van de A20 dat uit 2x2 rijstroken bestaat. In beide richtingen staan
dagelijks files en er gebeuren veel ongevallen.
Door de groei van het
verkeersaanbod worden de
problemen voor de doorstroming en
de verkeersveiligheid steeds groter.
De Minister van Infrastructuur en
Milieu (nu Infrastructuur en
Waterstaat) heeft daarom besloten
een MIRT-Verkenning uit te voeren.
Dit is vastgelegd in de
Startbeslissing van 13 februari
2017. In de MIRT Verkenning wordt
onderzocht hoe de problemen het
beste kunnen worden opgelost.
De scope van deze MIRT verkenning betreft het traject van de A20 vanaf de aansluiting van Nieuwerkerk aan den IJssel tot aan de afslag Gouda in beide richtingen.
De aansluitingen op dit traject en het knooppunt van de A20 en A12 vallen binnen
de scope. Aanpassingen aan het Gouwe-aquaduct vallen buiten de scope.
Doelstelling project
De doelstelling van de MIRT-verkenning A20 is het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op het traject A20 Nieuwerkerk aan den IJsselGouda in beide richtingen, waardoor de betrouwbaarheid van de reistijd en de
bereikbaarheid van het gebied verbetert. Het project levert zo een bijdrage aan de
economische ontwikkeling van de zuidelijke Randstad. Daarbij geldt als randvoorwaarde dat er in de doorstroming op andere wegvakken geen onaanvaardbaar
negatief effect als gevolg van de maatregelen aan de A20 Nieuwekerk a/d IJssel –
Gouda optreedt (geen afwenteling).
Stappen MIRT-verkenning en m.e.r.
Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan een besluit. In de MIRT-verkenning is wel sprake
van een Voorkeursbeslissing door de minister, maar dit is geen formeel besluit in
het kader van de m.e.r.-wetgeving. Daarom wordt deze m.e.r. uiteindelijk
gekoppeld aan een Tracébesluit. Dit Tracébesluit wordt pas opgesteld na de
Voorkeursbeslissing. Daarom is deze m.e.r. opgedeeld in twee delen. Het deel dat
hoort bij deze verkenning vormt het MER-fase 1. Het MER-fase 1 heeft een globaal
karakter en is gericht op alternatievenafweging.
De MIRT-verkenning bestaat uit een aantal stappen. In de eerste fase van de verkenning (analytische fase) is een groot aantal mogelijke maatregelen bekeken. In
samenspraak met een groot aantal regionale en lokale stakeholders zijn maatregelen geïnventariseerd en beoordeeld op kansrijkheid. Dit heeft geleid tot een

Eerste fase MER A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda, oktober 2018

selectie van drie kansrijke alternatieven en aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen
die in het vervolg (de beoordelingsfase) verder onderzocht zijn. Deze selectie is
beschreven in de Notitie reikwijdte en detailniveau van januari 2019. De NRD is de
basis voor de beoordelingsfase waarin de drie alternatieven zijn uitgewerkt en
waarin de verkeerseffecten en overige effecten zijn bepaald. De weerslag van het
effectenonderzoek is te lezen in het MER fase 1.
Drie kansrijke alternatieven (maatregelpakketten)
In de NRD is geconcludeerd dat maatregelpakketten zonder verbreding van het
wegvak tussen de aansluitingen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht (wegvak
1) niet realistisch zijn.
Het verbreden van het weggedeelte tussen de aansluiting Nieuwerkerk aan den
IJssel en Moordrecht (van 2x2 naar 2x3 rijstroken) is noodzakelijk om de
doorstroming te verbeteren. In alle alternatieven is deze verbreding opgenomen. De
drie kansrijke alternatieven zijn beschreven in onderstaand kader.
Alternatief 1
• verbreden van de A20 tussen de aansluitingen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht (wegvak1)
naar 2x3 rijstroken, zonder verbreding van het wegvak tussen de aansluiting Moordrecht en het
Gouwe-aquaduct (wegvak 2), maar wel met aanpassingen infrastructuur en maatregelen voor de
bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
Alternatief 2
• verbreden van wegvak 1 naar 2x3 rijstroken (als in alternatief 1) en verbeteren van de
verkeersveiligheid en beter benutten van de parallel-structuur door het geheel afsluiten van de
toerit van de aansluiting Gouda in westelijke richting.
Alternatief 3
• verbreden van de A20 tussen de aansluiting Nieuwerkerk aan den IJssel en het Gouwe-aquaduct
(wegvakken 1 en 2) naar 2x3 rijstroken
Aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen
In de drie alternatieven zijn aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen opgenomen. Dit zijn maatregelen
die kunnen bijdragen aan het verder verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid.
Dergelijke maatregelen richten zich op het beïnvloeden van verkeersstromen en weefbewegingen, het
beter benutten van de capaciteit (bijvoorbeeld van de parallelstructuur) en het verminderen van de
intensiteiten in de spitsen en op drukke punten van het netwerk. Deze maatregelen zijn niet
onderscheidend voor de alternatieven. Een aantal aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen kan wellicht
vooruitlopend op de verbreding van de A20 worden genomen.
In het m.e.r. zijn de effecten van de drie kansrijke alternatieven onderzocht.
Voor het halen van de doelstelling van het project zijn de effecten op de
doorstroming en verkeersveiligheid bepalend. Daarnaast zijn de effecten op overige
thema’s zoals natuur, landschap en ruimtelijke kwaliteit onderzocht.
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Verkeerseffecten
De drie alternatieven zijn op de effecten op verkeer onderzocht. Alle varianten
zorgen voor toename van verkeer op het hoofdwegennet, betere verdeling van het
verkeer op het hoofdwegennet, vermindering van reistijd op het hoofdwegennet en
verbetering van de verkeersveiligheid. Met de verbreding van het wegvak tussen de
aansluiting Nieuwerkerk aan den IJssel en de aansluiting Moordrecht is de
bottleneck in de rijrichting van Rotterdam grotendeels opgelost. Daarbij is er een
positief effect op de verkeersveiligheid op het wegvak tussen de aansluiting Gouda
en de splitsing A20 –A12 in het Gouwe-aquaduct. Met aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen (bijvoorbeeld gericht op het beter benutten van de parallelstructuur) kan de verkeersveiligheid nog verder worden vergroot. Alternatief 3 heeft als
voordeel dat deze meer bufferruimte biedt in het geval een file ontstaat bij de aansluiting Moordrecht of bij ongevallen.
Op het onderliggend wegennet leidt de grotere capaciteit van de A20 bij de drie
alternatieven tot een verschuiving van verkeer van de aansluiting Nieuwerkerk aan
den IJssel naar de aansluiting Moordrecht. Dit komt tot uiting in hogere intensiteiten
op de wegen naar de aansluiting Moordrecht (de N457 vanaf het noorden en vanaf
het oosten) en lagere intensiteit op de N219 (tussen de A12 en de A20).
De kruispunten bij de aansluiting Moordrecht kunnen het extra verkeer niet goed
afwikkelen. Voor alternatief 1 en 3 is dit een aandachtspunt. Bij alternatief 2 leidt dit
tot zeer hoge vertragingstijden bij de kruispunten. De slechte afwikkeling bij deze
kruispunten leidt ook tot terugslag op de A20 op de rijbaan richting Utrecht.
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In de richting Utrecht verdwijnt het bestaande knelpunt voor doorstroming en verkeersveiligheid bij de aansluiting Nieuwerkerk aan den IJssel. Daarvoor in de plaats
ontstaat een nieuw, maar kleiner doorstromingsknelpunt bij de aansluiting
Moordrecht in alternatief 1 ter hoogte van de versmalling van 3 naar 2 stroken en
op de kruispunten van de toe- en afritten van aansluiting Moordrecht. Bij dit knelpunt is de terugslag vanaf het onderliggend wegennet (de kruisingen bij de
aansluitingen) een belangrijke oorzaak.
Bij alternatief 3 is bij de aansluiting Moordrecht een dip in de gemiddelde snelheid te
zien, maar ook bij de versmalling van 3 naar 2 stroken op de A20.
Tussentijds trechteren: afvallen alternatief 2
Alternatief 2 heeft een positief effect op de doorstroming en de verkeersveiligheid
op de A20 richting Rotterdam, maar is slecht voor de doorstroming op de A20
richting Utrecht. Ook leidt dit alternatief tot een te grote belasting van het onderliggend wegennet, met name bij de Moordrechtboog en de aansluiting Moordrecht.
Tot slot is er bij alternatief 2 voor verkeer vanaf Gouda richting Den Haag en
Rotterdam geen keuze voor een route via de A12 (aquaduct) of over de
parallelstructuur en kan daarmee de bereikbaarheid van Gouda onder druk komen.
Deze negatieve effecten maken alternatief 2 minder robuust dan de alternatieven 1
en 3. Bij alternatief 2 is het systeem gevoeliger voor verstoringen (bijvoorbeeld een
mankement aan de Amaliabrug). Tegenover deze nadelen van alternatief 2 staan
geen relevante voordelen ten opzichte van de twee andere alternatieven.
Samenvattend is de conclusie ten aanzien van alternatief 2 (zie ook par 5.11 in het
MER):
• De belangrijkste oorzaak van het verkeersveiligheidsprobleem op het weggedeelte van de A12 tussen de aansluiting Gouda en de splitsing van A12 en A20
wordt ook door de alternatieven 1 en 3 sterk teruggedrongen; daardoor vervalt
de meerwaarde van alternatief 2 voor de aanpak van dit knelpunt;
• Alternatief 2 heeft een grotere negatieve impact op de doorstroming op het
onderliggend wegennet en op de A20 in de richting Utrecht dan de alternatieven
1 en 3;
• De milieugevolgen van alternatief 2 zijn niet gunstiger dan de gevolgen van de
alternatieven 1 en 3.
Dit samengenomen leidt tot de conclusie dat alternatief 2 kan worden aangemerkt
als een alternatief dat in vergelijking met de alternatieven 1 en 3 niet kansrijk is.
Maatregelen op het onderliggend wegennet
De kruispunten bij aansluiting Moordrecht op de A12 en A20 en op de N219 bij
Zevenhuizen vragen aandacht bij de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief. Uit dynamische simulaties blijkt dat een aantal maatregelen de impact van
de knelpunten op het onderliggend wegennet verminderen:
• Afrit A20 aansluiting Moordrecht (kruispunt aan de zuidzijde): Het toevoegen van
een extra opstelstrook linksafbeweging afrit vanuit de richting Rotterdam.
• Aansluiting Moordrecht A20 (kruispunt aan de noordzijde): Het toevoegen van
een opstelstrook voor het doorgaand verkeer van de N457 richting het noorden
(A12).
• Aansluiting Moordrecht (A12) Kruispunt N457 – N451: Het toevoegen van een
opstelstrook voor de linksafbeweging N451 naar de N457 (richting het zuiden)
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• N219 – Zuidelijke Dwarsweg: Het toevoegen van een extra opstelstrook N219Zuidelijk Dwarsweg
Uit de dynamische modellering blijkt dat in de autonome situatie al problemen met
de verkeersafwikkeling op de kruispunten op het onderliggend wegennet optreden.
Deze maatregelen zijn op basis van het uitgevoerde onderzoek ook zonder
verbreding van de A20 nodig. Een nadere analyse en uitwerking van de benodigde
maatregelen is voor de provincie Zuid-Holland als beheerder van het Onderliggend
Wegennet een aandachtspunt.
• N219 bij aansluiting Zevenhuizen (A12): Extra opstelstrook van noord naar zuid.
• N452/N451 (Goudse Poort) bij aansluiting Gouda (A12) noordelijk kruispunt: Het
toevoegen van een extra opstelstrook van N452 zuid naar toerit A12.
Overige milieueffecten alternatief 1 en alternatief 3
De overige milieugevolgen van alternatief 1 en alternatief 3 zijn niet onderscheidend.
Geluid
In vergelijking met de bestaande situatie neemt in het studiegebied de geluidbelasting in de referentiesituatie toe. De alternatieven zorgen voor een extra verandering in de verkeersintensiteiten en kennen hierdoor kleine veranderingen in de
geluidbelasting in het studiegebied. Er is geen wezenlijk effect op de maatregelen
die ook in de referentiesituatie al nodig zijn om te kunnen voldoen aan waarden van
de Geluidsproductieplafonds. Per saldo is het effect van de alternatieven als gevolg
van de lagere verkeersintensiteiten op een aantal wegen van het onderliggend
wegennet een verbetering.

Luchtkwaliteit
Het effect van de alternatieven op de luchtkwaliteit is klein en leidt niet tot relevante
verschillen tussen de alternatieven. In het studiegebied worden de grenswaarden
voor NO2 en PM10 niet overschreden.
Gezondheid
De effecten van de beide alternatieven op de leefomgevingskwaliteit (milieugezondheid) zijn klein en niet onderscheidend voor de alternatieven.
Externe veiligheid
Er is geen sprake van een (dreigende) overschrijding van de PR-plafonds en er is
geen afwijkende beoordeling van het groepsrisico nodig. De verbreding van de A20
is op externe veiligheid neutraal beoordeeld.
Natuur
De verbreding van de A20 leidt in geen van beide alternatieven tot significante
verstoring of (significant) negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. Eveneens
wordt aantasting van de natuurlijke eenheid, aaneengeslotenheid en kwaliteit van
Natuurnetwerk Nederland door verbreding van de A20 uitgesloten. Mogelijke
effecten op ecologische verbindingszones kunnen middels het nemen van
maatregelen voorkomen worden.
In of nabij het plangebied zijn recent diverse beschermde soorten waargenomen.
Effecten op beschermde soorten zijn uitgesloten wanneer (bewezen effectieve)
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mitigerende maatregelen worden genomen. Het nemen van mitigerende
maatregelen is geborgd via de Wet Natuurbescherming.
De aanpassing van de A20 leidt voor beide alternatieven niet tot relevante effecten
op de biodiversiteit.
Bodem, water, klimaatadaptatie
Verontreinigingen van de bodem zijn voor deze ontwikkeling niet of nauwelijks
relevant. De gevarieerde bodemopbouw zorgt ervoor dat de bodem gevoelig is voor
zetting, waar nodig worden hiervoor maatregelen genomen in de realisatiefase.
Mogelijke effecten op oppervlaktewater, grondwater en waterkeringen treden niet
op of worden gemitigeerd door het nemen van maatregelen. Compensatie van te
dempen watergangen en toename van verhard oppervlak zijn geborgd via het
stelsel van de Waterwet en Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Daarnaast
kan het wenselijk zijn om de bestaande watergangen te verbreden ten behoeve van
de klimaatbestendigheid van het watersysteem. Het vernieuwen van de bestaande
rijbanen zorgt voor een betere afstroming van het wegwater en minder kans op
plasvorming op de weg.
Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Er vindt geen aantasting plaats van de kenmerkende rechtlijnige
verkavelingsstructuur of herkenbare landschapselementen. De bomenrijen langs de
A20 worden ook in het nieuwe ontwerp opgenomen. De aanpassing van de A20 leidt
niet tot aantasting van archeologische monumenten, rijksmonumenten of andere
cultuurhistorische objecten. Rondom de A20 liggen wel gebieden met een
(middel)hoge archeologische verwachtingswaarde. Vervolgonderzoek is noodzakelijk
om verstoring (zoveel mogelijk) te voorkomen
Ruimtegebruik
Het project A20 leidt niet tot relevante effecten op bereikbaarheid van lokale
functies, recreatieve routes, functionaliteit van leidingen, scheepvaart.
Als gevolg van de verbreding van de A20 en de verschuiving van de as binnen het
wegvak tussen de aansluiting Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht moeten
drie woon- en bedrijfsfuncties worden geamoveerd. Daarnaast wordt het particuliere
object het Laagste punt van Nederland geraakt. Dit object zal in de directe nabijheid
worden teruggeplaatst.
Energiegebruik en Materialen
Uitgangspunt voor het project is zoveel mogelijk hergebruik van bestaande
kunstwerken. Voor een aantal kunstwerken tussen knooppunt Gouwe en de
aansluiting Moordrecht is vervanging onvermijdelijk. Het energiegebruik in de
realisatiefase is daardoor bij alternatief 3 hoger dan bij alternatief 1. In de
gebruiksfase is geen relevant effect tussen energiegebruik in de referentiesituatie en
beide alternatieven.
Deelconclusie 2: alternatief 3
Op basis van de beoordeling van doelbereik en effecten is er een voorkeur voor
alternatief 3. Alternatief 3 biedt een meer robuuste oplossing dan alternatief 1 en
brengt in principe de gehele A20 waar dat kan naar 2x3 rijstroken, met een
éénduidig wegbeeld voor de A20 van Rotterdam tot knooppunt Gouwe. Alternatief 3
leidt tot grotere positieve effecten op het gebied van doorstroming ten opzichte van
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alternatief 1. De milieueffecten zijn nagenoeg niet onderscheidend tussen alternatief
1 en alternatief 3.
Uit de beoordeling van de verkeers- en verkeersveiligheidseffecten van alternatief 3
blijkt wel dat ontwerpoptimalisaties nodig zijn op één specifiek punt: de plaats waar
de derde rijstrook wordt beëindigd (de afstreping) en de overgang van de A20 naar
de A12 (richting Utrecht voor het knooppunt Gouwe). In alternatief 3 versmalt de
rijbaan van de A20 richting Utrecht van drie naar twee rijstroken (afstreping) vlak
voor de samenvoeging van de A20 met de A12. Dit leidt tot congestie en een
afname van de gemiddelde rijsnelheid op de A20 ( filekiem). Tevens is de versmalling van drie naar twee rijstroken een aandachtspunt vanwege de verkeersveiligheid.
Voorkeursalternatief: optimalisatie alternatief 3 (alternatief 3+)
Om het knelpunt voor de doorstroming en verkeersveiligheid op te lossen is onderzoek gedaan naar een optimalisatie. In alternatief 3 is als uitgangspunt genomen
dat de afstreping (het terugbrengen van het aantal rijstroken van 3 naar 2) zo dicht
mogelijk bij het samenvoegen met de A12 plaatsvindt. In alternatief 3 is geen
wijziging van de indeling van de snelweg in het Gouwe-aquaduct voorzien (vier
rijstroken waarvan twee vanaf de A12 en twee vanaf de A20. In alternatief 3+ vindt
geen afstreping plaats, maar lopen de drie rijstroken van de A20 door in het Gouweaquaduct. Daartoe wordt de rijbaan in het Gouwe-aquaduct verdeeld in vijf rijstroken, waarvan drie afkomstig van de A20 en twee vanaf de A12. Dit is mogelijk door
de vluchtstrook in het Gouwe-aquaduct te versmallen. De rechter rijstrook gaat over
in de afrit naar Gouda (afvallende rijstrook (zie onderstaande afbeelding).
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Alternatief 3+ leidt tot een duidelijke verbetering van de doorstroming op de
A20/A12 in de rijrichting Rotterdam – Utrecht (ten opzichte van alternatief 3 zoals
beschouwd in het MER). Het oplossen van de filekiem zorgt ervoor dat een
verkeersveiligheidsrisico van alternatief 3 (de afstreping) wordt weggenomen.
De optimalisatie bestaat grotendeels uit een andere rijstrookindeling in het Gouweaquaduct. Er zijn daardoor geen effecten op landschap, natuur e.d. De optimalisatie
leidt (in vergelijking tot alternatief 3) tot kleine veranderingen in verkeersintensiteiten. Het effect daarvan op de milieugevolgen (geluid, lucht) is marginaal (toename maximaal ongeveer 0,1 dB). Er zijn ook geen effecten op externe veiligheid,
omdat er op korte afstand van de weg geen kwetsbare objecten zijn gesitueerd.
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Leeswijzer: Overzicht rapporten MER en MIRT-verkenning
Als bijlage bij het MER fase 1 zijn achtergrondrapporten voor de verschillende
thema’s toegevoegd. In de achtergrondrapporten zijn de uitgangspunten en
resultaten van het effectenonderzoek gedetailleerder beschreven.
Gelijktijdig met het MER fase 1 wordt het participatiedocument openbaar gemaakt.
In het participatiedocument is verslag gedaan van de participatie die in het kader
van de MIRT-verkenning is gevoerd.
Het MER fase 1 en het participatiedocument zijn input voor de Notitie Voorlopig
Voorkeursalternatief. De Notitie Voorlopig Voorkeursalternatief geeft de motivering
voor de voorlopige keuze van het voorkeursalternatief.
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