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1. SAMENHANG, INHOUD 
EN STATUS VAN DE 
ONDERZOEKEN



MIRT-systematiek

SAMENHANG ONDERZOEKEN
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Huidige fases MIRT-verkenning (zeef 2 afweging) 
gericht op keuze over voorkeursalternatief en 
waarvoor de m.e.r.-procedure wordt doorlopen.

Afgeronde fases MIRT-verkenning (zeef 1 afweging en 
aanvullende tracéafweging zeef 1)



MIRT-systematiek

VERKEERSONDERZOEKEN

8

Notitie Kansrijke 
Oplossingsrichtingen 
(NKO) (2019) – zeef 1

Maatschappelijke Kosten-Baten analyse (MKBA)

PlanMER
(Hoofdrapport en drie deelrapporten: 
1 Mobiliteit, 2 Ruimtegebruik en verstedelijking en 
3 Leefomgeving en duurzaamheid. Inclusief 
schetsontwerpen van 5 alternatieven / 10 varianten  

Omgevingsverslag

Vervoerwaarde studie HOV (Goudappel)

Masterplan 
Bereikbaarheid

Achterliggende rapportages:
Rapport schetsontwerpen, HOV Businesscase (BuCa) 
en SSK-kostenramingen

Tracéafweging (herziening zeef 1, 2022)

Evt.: extra onderzoeken

Startbeslissing Voorkeursbeslissing

Startfase & analytische fase Beoordelingsfase Besluitvormingsfase

Ontwerp Masterplan Bereikbaarheid 
(incl. voorlopig VKA)

MIRT-VERKENNING

Nota van 
Antwoord

Nota van 
Antwoord

Notitie reikwijdte en 
detailniveau (NRD) 
(2021)

Inspraak Inspraak



Beoordelingsfase
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In deze fase wordt het PlanMER opgesteld. Het gaat daarbij om een (voor zover mogelijk) kwantitatieve 

vergelijking op hoofdlijnen van de alternatieven. Doel is aannemelijk maken (niet toetsen of bewijzen).

• Relatie met NRD

De notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) bevat het beoordelingskader voor het PlanMER. 

• Referentiesituatie

Om varianten te kunnen beoordelen wordt een goed gefundeerde referentiesituatie (de autonome 

ontwikkeling waarbij de voorgestelde activiteit niet wordt uitgevoerd) vastgesteld.

SAMENHANG ONDERZOEKEN



Ontwerp Masterplan Bereikbaarheid en PlanMER
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• Ontwerp Masterplan Bereikbaarheid

Het ontwerp Masterplan Bereikbaarheid is de basis voor de inspraak.

Dit ontwerp Masterplan wordt aangepast na de inspraak periode en de in het najaar te verkrijgen duidelijkheid 

over de financiële bijdrage die het Rijk voor deze maatregelen gaat reserveren

• PlanMER

Het PlanMER bevat een overzicht van de effecten voor de leefomgeving, conform het beoordelingskader van de 

notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD). 

SAMENHANG ONDERZOEKEN



Onderzoeken en analyses
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• Vervoerwaarde studie

Deze studie vormt de basis voor de vervoerkundige input voor de MKBA,

Business case en PlanMER (en daarmee het ontwerp masterplan bereikbaarheid). Doel van deze 

verkeerskundige modelstudie is inzicht geven in de te verwachten vervoerkundige effecten van diverse 

mobiliteitsvarianten.

• MKBA

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) probeert de (positieve en negatieve) effecten van 

een project (of beleidsoptie) op de welvaart van Nederland in te schatten. 

SAMENHANG ONDERZOEKEN



Omgevingsverslag
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• Publieksparticipatie tijdens de MIRT-verkenning

Tijdens de beoordelingsfase vindt consultatie plaats over de resultaten van de verschillende 

onderzoeken. Wat vinden omwonenden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en besturen van de 

beschouwde oplossingen, hun effecten, kosten en baten?

• Omgevingsverslag

Het omgevingsverslag geeft weer wat tijdens de beoordelingsfase met de omgeving is besproken en 

wat is ingebracht. 

Het omgevingsverslag is input voor de bestuurlijke besluitvorming, de processturing en de ambtelijke 

voorbereiding die daaraan vooraf gaan.

SAMENHANG ONDERZOEKEN



Achtergrond documenten
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• Schetsontwerpen

In het ontwerpspoor van de MIRT-verkenning zijn de varianten uitgewerkt tot op het niveau van

schetsontwerp. De inpasbaarheid van het ontwerp van de alternatieven en varianten is onderzocht. 

De schetsontwerpen zijn input voor de PlanMER en kostenramingen.

• Business Case

In de Businesscase zijn de kosten en opbrengsten van het openbaar vervoer van de verschillende varianten 

tegen elkaar gezet, zodat MRDH een beeld krijgt van de kostendekkingsgraad van de eventuele nieuwe 

dienstregelingen. De resultaten van de BuCa zijn opgenomen in de MKBA.

SAMENHANG ONDERZOEKEN



2. METHODIEK 
VERVOERWAARDE 
STUDIE





Wat is een verkeersmodel?

Een (verkeers)model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid

Een verkeersmodel is een instrument voor de ontwikkeling en ondersteuning van verkeers- en 
vervoersbeleid

Een verkeersmodel is een hulpmiddel en géén doel op zich

VERVOERWAARDESTUDIE



Wat zijn de toepassingsmogelijkheden?

Inzicht te krijgen in het mogelijk effect van beleid (maatregelen, strategie en regelgeving) 

Alternatieven vergelijken en afwegen 

Onderbouwing van keuzes

Hulpmiddel bij beleidsadvisering

VERVOERWAARDESTUDIE



Vraagstukken & inzetten verkeersmodellen

Strategisch

Tactisch

Operationeel

Globaal

Detail

Verschillende niveaus van mobiliteitsvraagstukken

Strategisch: Varianten “verkenning ontwikkellocatie”      

▪ Beleidstoetsing                               

▪ Vervoerwijzekeuze

▪ Gevolgen voor ruimtelijke ontwikkeling

VERVOERWAARDESTUDIE



Vraagstukken & inzetten verkeersmodellen

Strategisch

Tactisch

Operationeel

Globaal

Detail

Verschillende niveaus van mobiliteitsvraagstukken

Tactisch: Nieuwe “rondweg”                                                    

▪ Lokale verkeersafwikkeling                          

▪ Route keuze                                           

▪ Oplossend vermogen

VERVOERWAARDESTUDIE



Vraagstukken & inzetten verkeersmodellen

Strategisch

Tactisch

Operationeel

Globaal

Detail

Verschillende niveaus van mobiliteitsvraagstukken

Operationeel: Herinrichting van een wijkweg

▪ Verkeersafwikkeling kruispunten           

▪ Verkeersregeling

▪ Kwaliteit van de afwikkeling

Operationeel: Aanleggen van een HOV-as

▪ Specifieke locatie van de haltes

▪ Optimalisatie onderliggend OV-net

VERVOERWAARDESTUDIE



Vraagstukken & inzetten verkeersmodellen

Strategisch

Tactisch

Operationeel

Globaal

Detail

Operationeel: Herinrichting van een wijkweg

▪ Verkeersafwikkeling kruispunten           

▪ Verkeersregeling

▪ Kwaliteit van de afwikkeling

Operationeel: Aanleggen van een HOV-as

▪ Specifieke locatie van de haltes

▪ Optimalisatie onderliggend OV-net

Tactisch: Nieuwe “rondweg”                                                    

▪ lokale verkeersafwikkeling                          

▪ route keuze                                           

▪ oplossend vermogen

Strategisch: Varianten “verkenning 
ontwikkellocatie”      

▪ beleidstoetsing                               

▪ vervoerwijzekeuze

▪ gevolgen voor ruimtelijke ontwikkeling

VERVOERWAARDESTUDIE



Strategische vraagstukken – Inzet statisch verkeersmodel

Strategisch

Tactisch

Operationeel

Globaal

Detail

dyn. macrostatisch dyn. micro

VERVOERWAARDESTUDIE



Statisch verkeersmodel

▪ Geschikt om grote gebieden door te rekenen

▪ Transparante methodiek, het is de standaard 
verkeersmethodiek dat altijd wordt toegepast bij dit 
soort studies. Geaccepteerd door alle partijen en het is 
bekend hoe het werkt.

▪ Het is een geschikte methodiek om impact van varianten 
te analyseren doordat je de werking van het model kan 
herleiden.

▪ Doordat het een transparante methodiek is met zo min 
mogelijk ruis maakt het mogelijk om de lange termijn te 
onderzoeken. Toekomst is namelijk ook onzeker. 

VERVOERWAARDESTUDIE



Verkeersmodel 
in MIRT verkenning

▪ Afstemming met lopende trajecten (o.a. MER-CID)

▪ Gebruik heldere ontwerpprincipes & onderscheidende 

maatregelen

▪ Voorkom dat maatregelen elkaar teveel beïnvloeden, 

resultaten moeten te herleiden zijn.

▪ Afbakening is daarom nodig, je kan niet alles in een keer 

onderzoeken en duidelijke resultaten krijgen.

VERVOERWAARDESTUDIE



▪ Gebruik heldere ontwerpprincipes & 

onderscheidende maatregelen.

Beleidsknoppen wel/niet meenemen

VERVOERWAARDESTUDIE

Ruimtelijkbeleid



Doel verkeerskundige modelstudie

Het doel van de verkeerskundige modelstudie is om varianten 

onderling te kunnen vergelijken.

De verkeersmodelstudie geeft daarvoor inzicht in:

• vervoerkundige effecten;

• bouwsteen voor MKBA en Plan-MER;

• mogelijke effecten van beleidskeuzes naar de toekomst. Dit 

is in beeld gebracht a.d.h.v. gevoeligheidsanalyses

VERVOERWAARDESTUDIE



Aandachtspunten werking verkeersmodel

Gebruik vMRDH2.4: aansluiting bij Verkenning CID-Binckhorst voor verfijning plangebied

• Het gaat om een statisch model, geen harde capaciteiten opgenomen.

• OV geen bovengrens qua capaciteit, dit heeft geen invloed van drukte op de reistijd

• Fiets geen bovengrens qua capaciteit.

• Terugslag autoverkeer wordt niet meegenomen, wel een toenemende reistijd a.d.h.v. reistijdcurve

• Effecten buitengebied zijn grof

• In het model wordt geen rekening gehouden met trend van afvlakking autogebruik in stedelijk gebied. In enkele 

gevoeligheidsanalyses wordt dit effect wel nader beschouwd.

VERVOERWAARDESTUDIE



Referentie situatie 2040

Ruimtelijk

• Ruimtelijke vulling conform ambities 2040

Netwerk 2040

• Alleen vastgestelde ontwikkelingen (Rotterdamsebaan wel, geen 

zuidwestlandcorridor) 

• Lagere parkeernorm in de Binckhorst verder geen wijzigingen in autobeleid

• Inclusief No-Regret pakket 

• Optimalisatie fietsroutes

• Fietsparkeren

• Hubs

Referentie

VERVOERWAARDESTUDIE



Autonome ontwikkeling richting 2040

Groei in alle modaliteiten

VERVOERWAARDESTUDIE



Tracés

▪ Vijf tracés met diverse modaliteiten
▪ Bus & tramvarianten zijn op maaiveld
▪ Lightrail is ongelijkvloers

VERVOERWAARDESTUDIE



2B ✔️ 3B ✔️ 5B ✔️ 1B ✔️

1T ✔️ 2T ✔️ 4T ✔️ 5T ✔️ 6T✔️ 7T ✔️

1L ✔️ 2L ✔️

1. Maanweg 2. Regulusweg 3. Melkwegstr. 4. Pr. Mariannelaan 5. Broekslootkade 6. Alleen Rijswijk 7. Alleen Voorburg

B. Bus

T. Tram

L. Lightrail

✔️ = tracévariant, ook onderdeel van PlanMER, MKBA en Businesscase
✔️ = tracévariant, geen onderdeel van PlanMER, MKBA en Businesscase



▪ Gebruik heldere ontwerpprincipes & 

onderscheidende maatregelen.

Knoppen varianten vs gevoeligheidsanalsyes

Ruimtelijkbeleid

VERVOERWAARDESTUDIE



Gevoeligheidsanalyses - Totaaloverzicht

Ruimtelijke vulling 
& trends

OV-netwerk

Aanvullende 
maatregelen

Referentie 2040

OV-netwerk
2019

Referentie 2040

OV-netwerk
2019

Sturend beleid

Referentie 2040

HOV-variant

Stedelijke ref. 
2040

HOV-variant

Stedelijke ref. 
2040

HOV-variant

Sturend beleid

Stedelijke ref. 
2040

HOV-variant

Sturend beleid

Variant knip 2.

Referentie GA1 HOV-variant GA3 GA6 GA7

Referentie 2040
+5.000 woningen

HOV-variant

GA2

Referentie 2040
Exclusief 

mobiliteitspakket

HOV-variant

GA4

Referentie 2040

HOV-variant

Variant knip 1.

GA5

VERVOERWAARDESTUDIE



Gevoeligheidsanalyses geven inzicht in effecten van een aantal beleidsmatige keuzes mbt:
▪ Toevoegen extra woningen
▪ Autoverkeer maatregelen
▪ Robuustheid OV-systeem
▪ Inzicht in gevolgen van huidige trend in mobiliteitsgebruik in binnenstedelijk gebied

Gevoeligheidsanalyses - Totaaloverzicht

VERVOERWAARDESTUDIE



Samenvattend

Een (verkeers)model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid

Een verkeersmodel is een hulpmiddel en géén doel op zich

Je kan het gebruiken om alternatieven te vergelijken en af te wegen

Je kan het gebruiken om inzicht te krijgen in het mogelijk effect van beleid  

Het is een hulpmiddel bij beleidsadvisering

VERVOERWAARDESTUDIE



VERVOERWAARDESTUDIE

• Vragen?



3. TOELICHTING 
INTENTIEVERKLARING



Op 24 februari 2022 is de intentieverklaring ondertekend door bestuurders van:

• Gemeente Den Haag

• Gemeente Leidschendam – Voorburg

• Gemeente Rijswijk

• Provincie Zuid-Holland

• MRDH

• Ministerie BZK

• Ministerie I&W

Toelichting intentieverklaring

INTENTIEVERKLARING

39



Doel:

• Het expliciteren van de intenties, belangen en aandachtspunten van betrokken partijen m.b.t. de Verkenning

• Opmaat naar op te stellen bestuursovereenkomst

Inhoud:

• Context Verkenning: duiding van de opgave voor woningbouw en bereikbaarheid

• Opgave Verkenning: wat wordt met de verkenning beoogd

• Proces: omgang met omgeving, zorgvuldigheid versus tempo, intentie om er samen uit te komen

• Zorgvuldige afweging: intenties omtrent inpassing en optimalisatie van (verkeers)veiligheid, leefbaarheid, 

groen en gezondheid en zo veel als mogelijk rekening te houden met de belangen en aandachtspunten van 

elke partij

• Overzicht belangen en aandachtspunten per partij, o.a. obv eerder aangenomen moties

Toelichting intentieverklaring

INTENTIEVERKLARING

40



Toelichting intentieverklaring

INTENTIEVERKLARING

Relevante passages:

• “Partijen benaderen de omgeving open en transparant en zetten in alle fasen van het project in op 

participatie met de omgeving. Daarbij staan partijen open voor signalen vanuit de omgeving”

• "Partijen hebben de intentie om in alle fasen van het planproces de mobiliteitsmaatregelen, en specifiek de 

HOV-verbinding, zo zorgvuldig mogelijk en met respect voor de omgeving in te passen en uit te voeren. 

Daarbij zijn de thema’s (verkeers)veiligheid, leefbaarheid, groen en gezondheid van groot belang. 

Partijen zorgen voor een zorgvuldige afweging op deze aspecten na in elke fase van het project, passend bij 

het abstractieniveau van elke fase."

41



INTENTIEVERKLARING

• Vragen?

42



4. BENEN OP TAFEL



Benen op tafel

INTERACTIEF

Interactief gesprek over:

• Omgevingsverslag

• Terug- en vooruitblik Platform

44



Omgevingsverslag

INTERACTIEF

Het Omgevingsverslag biedt ruimte voor alle reacties en signalen uit de omgeving. In dit verslag zijn 

de aandachtspunten, zorgen en wensen gebundeld die in de bijeenkomsten met de omgeving zijn 

opgehaald.

Het omgevingsverslag is een levend document tot kort voor de ter inzage legging en wordt met de 

stukkenset ter inzage gelegd. Het is mogelijk om ook hierop een zienswijze in te dienen.
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Omgevingsverslag

INTERACTIEF

• Thema's in omgevingsverslag

• Uitgangspunten MIRT-verkenning (NRD-rapport en Zeef 1)

• Ontwerp

• Technische inpassing

• Verkeersonderzoeken / vervoerswaarde

• Gelijkwaardige beoordeling tracés

• Verkeersveiligheid

• Niveaus ligging HOV-tracé

• Leefbaarheid en groene inpassing

• Parkeren

46



Omgevingsverslag

INTERACTIEF

• Toelichting op hoe de opgehaalde input in de verschillende rapporten nu al is verwerkt:

• Aandacht voor verkeersveiligheid, in het bijzonder langzaam verkeer vs. HOV

• Impact op groenvoorzieningen, bijvoorbeeld Opa's Veldje en parkzone Maanweg

• Impact op parkeervoorzieningen, verlies aan parkeerplaatsen en parkeerdruk in de omgeving

• Locatie specifieke benoeming van effecten

• Criterium ruimtelijke kwaliteit is toegevoegd aan het beoordelingskader
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Uiteen in 2 groepen

INTERACTIEF

• Koffie/Thee break – 5 minuten

• Vraaggesprek – 15 minuten

• Samenvatting en terugkoppeling – 10 minuten
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Omgevingsverslag

INTERACTIEF

Vragen ter voorbereiding

• Wat verwachten jullie van het omgevingsverslag? Is het doel helder?

• Welke thema's mogen niet ontbreken in het omgevingsverslag?

• Welke aanbevelingen voor de vervolgfase kunnen meegegeven worden?

• De verslagen van de platform bijeenkomsten worden als bijlage bijgevoegd. 

Is het noodzakelijk deze te anonimiseren?
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Terug- en vooruitblik platform en proces

INTERACTIEF

Vragen ter voorbereiding

• De platformleden vertegenwoordigen een achterban. Wat zijn de ervaringen met het 

betrekken/consulteren/informeren van deze achterban?

• Hoe kan de projectorganisatie hierbij ondersteunen in een volgende fase?

• Wat kunnen we meenemen uit de ervaringen van platform 1 t/m 7? Wat ging goed?

• Wat kunnen we in de volgende fases anders doen?

• In juni 2022 gaan het Ontwerp Masterplan Bereikbaarheid, de PlanMER en achterliggende 

documenten de inspraak in. Wat is er ter voorbereiding van deze periode nog nodig?
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5. AFSLUITING


