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Waarom dit voornemen?
Een goede bereikbaarheid van de haven van Rotterdam en Greenport Westland is belangrijk
voor het verbeteren van de economische positie van Nederland. Ook draagt het bij aan
een robuuster verkeersnetwerk in de regio Rotterdam. Daarom is in 2009 gestart met de
verkenning Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding.
Deze verkenning is op 5 november 2013 afgesloten met het vaststellen van de Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding door de
minister van Infrastructuur en Milieu. Hiermee is besloten de voorkeursvariant Blankenburgverbinding Krabbeplas-West verder uit te werken. De minister heeft dit in overleg met de
regionale bestuurders gedaan.
De Blankenburgverbinding is een nieuwe weg die de A15 en A20 met elkaar verbindt
ten westen van Rotterdam. De nieuwe verbinding komt te liggen aan de westkant van
Vlaardingen en de oostkant van Rozenburg.
In de planuitwerkingsfase, die nu start, wordt de Blankenburgverbinding met belanghebbenden verder uitgewerkt en wordt toegewerkt naar een ontwerptracébesluit en
een milieueffectrapport (Project-MER). Het ontwerptracébesluit beschrijft het gekozen
tracé (de weg) en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving. Ook de compenserende
maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid staan hierin. In het ProjectMER worden de milieugevolgen van de aanleg van de Blankenburgverbinding inzichtelijk
gemaakt. Tegelijkertijd zal ook een Passende Beoordeling worden gemaakt om te onderzoeken of er significante effecten op Natura 2000-gebieden zijn. De commissie voor de
Milieueffectrapportage wordt niet geraadpleegd, omdat dit conform de Crisis- en herstelwet niet is voorgeschreven.
Publieksparticipatie
De omgeving heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van de Rijksstructuurvisie.
Dit zal ook het geval zijn bij de uitwerking van de Blankenburgverbinding. De projectorganisatie Blankenburgverbinding is, naast de formele momenten, voortdurend in contact
met omgevingspartijen over wensen en randvoorwaarden. Dit jaar vindt op een aantal
momenten consultatie plaats over de verdere uitwerking van het ontwerp en de vormgeving
en inpassing. Informatie hierover vindt u op www.blankenburgverbinding.nl.
Wat willen we graag van u weten?
We zijn met name geïnteresseerd in beantwoording van de volgende vragen:
- Wat mag volgens u niet worden vergeten in het verdere onderzoek?

- Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces?
- Hoe wilt u betrokken worden bij de planuitwerking?
We stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten.
Hoe kunt u reageren?
U kunt van 14 februari tot en met 13 maart 2014 reageren. Wij ontvangen uw zienswijze
bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.centrumpp.nl. Per post kan ook:
Centrum Publieksparticipatie, Blankenburgverbinding, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.
Als u al een zienswijze heeft gegeven op de Ontwerp-Rijksstructuurvisie, dan hoeft u
niet nogmaals een vergelijkbare zienswijze in te dienen op dit voornemen. In de Nota van
Antwoord, die bij de Rijksstructuurvisie is gepubliceerd, staat vermeld in hoeverre uw
eerdere zienswijze in de planuitwerking zal worden meegenomen.
Wat gebeurt hierna?
Mede op basis van de zienswijzen op dit voornemen en de adviezen van de wettelijke
adviseurs en betrokken bestuursorganen wordt de reikwijdte en het detailniveau van
het Project-MER bepaald. Als u een zienswijze heeft ingediend op dit voornemen, dan
wordt u hierover verder geïnformeerd.
Waar vindt u informatie?
Meer informatie over het voornemen vindt u op www.centrumpp.nl onder ‘actuele zienswijzeprocedures’. Op www.blankenburgverbinding.nl kunt u achtergrondinformatie
vinden over het project. Mocht u na het bezoeken van de websites nog vragen hebben,
dan kunt u bellen met de projectorganisatie Blankenburgverbinding, telefoon 010 - 402 70 63
of een e-mail sturen naar blankenburgverbinding@rws.nl. Volg het project ook op twitter
via @BlankenburgRWS.
Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie,
telefoon 070 456 96 02.
Informatiebijeenkomsten
Kom naar een van de twee informatieavonden in de regio. De avonden duren van 19.00 uur
tot 22.00 uur. Naast een presentatie over de stand van zaken rondom de Blankenburgverbinding is er een informatiemarkt. Gedurende de hele avond kunt u met uw vragen
terecht op de informatiemarkt. Medewerkers van de projectorganisatie staan klaar om uw
vragen te beantwoorden.
- 24 februari 2014, Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1, Rozenburg;
- 26 februari 2014, Kerk van de Nazarener, Zwanensingel 1, Vlaardingen.
De presentaties beginnen om 19.30 uur en 20.30 uur.

