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Toelichting op de wijzigingen
Opgave Door capaciteitsproblemen op de
A20 tussen het Terbregseplein en het
Kleinpolderplein is de bereikbaarheid op dit
wegvak onvoldoende. Daarnaast zijn er
problemen met de kwaliteit van de leefom
geving langs de A13 en A20 en doen zich
problemen voor met de verkeersafwikkeling
op het onderliggend wegennet.
Oplossing Een nieuwe rijksweg tussen A13
(aansluiting Berkel en Rodenrijs) en het
Terbregseplein (A16) wordt onderzocht. Het
tracé loopt vanaf de A13 parallel met de N209
en buigt ter hoogte van de Ankie VerbeekOhrlaan af, via het Bergse Bos naar het
Terbregseplein. In de planstudie zijn varianten
van de A13/A16 Rotterdam vergeleken. In de
planstudie A13/A16/A20 Rotterdam is het
uitgangspunt dat de A4 Delft-Schiedam zal
worden gerealiseerd.
Planning Het innemen van het Standpunt en
het vaststellen van de (vervolg)planning van
het project staat gepland voor het Bestuurlijk
Overleg MIRT najaar 2011.

Politiek/bestuurlijk In het bestuurlijk overleg
MIRT najaar 2009 is besloten een nadere
inpassingstudie voor twee tracédelen uit te
voeren. In juni 2010 is deze inpassingstudie
aangeboden aan de gemeente Rotterdam. De
gemeente werkt aan een voorstel van de regio
voor verbetering van de inpassing van de weg,
inclusief regionale bekostiging ervan, zoals
afgesproken in het bestuurlijk overleg MIRT
van najaar 2009.
Uitvoering In 2010 is een PPC uitgevoerd.
Daaruit blijkt dat DBFM meerwaarde kan
bieden.
File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan
het oplossen van de knelpunten 6, 9, 14, 30,
31 en 35 uit de File Top 50.

2007: conform afspraak bestuurlijk
overleg over het MIT 2006 is een
gezamenlijke haalbaarheidsstudie tol
uitgevoerd.
2008: nadere afstemming met A4
Delft-Schiedam heeft ertoe geleid dat het
Tracébesluit 1 jaar later gepland is.
2011: de planning van het Tracébesluit zal
worden aangepast conform besluitvor
ming bestuurlijk overleg MIRT van najaar
2010.
2012: op verzoek van de regio is nader
onderzoek verricht naar de inpassing van
de weg ter hoogte van het Bergse Bos.
Daarbij is afgesproken dat de regio zal
komen met een voorstel ter bekostiging
van de verbeterde inpassing. Op basis van
de resultaten van de inpassingsstudie en
het bekostigingsvoorstel van de regio kan
het Standpunt worden ingenomen en een
vervolgplanning worden vastgesteld.

Financiën Taakstellend budget: nog niet
bepaald.
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