Bijlage bij brief IENM/BSK-2014/116774: overzicht van de Participatieactiviteiten in de Verkenningen Rotterdam Vooruit en Nieuwe Westelijke
Oeververbinding.
Onderwerp
2009
Februari/maart

2009
Augustus / september

2010
Voorjaar

Omschrijving
 Publiekscampagne
 Consultatie publiek via website en interviews op straat
 Doel: inzicht verkrijgen in de ervaringen van de
burgers met de huidige bereikbaarheid, in de
knelpunten die zij ervaren, in ideeën, vertrekpunten en
oplossingen die zij voor knelpunten zien
 Burgerpanels
 Doel: voorkeur bij de oplossingsrichtingen van de
inwoners van de regio. Daarnaast wilde het
projectteam inzicht krijgen in de argumenten die
inwoners gebruiken bij het afwegen van de
oplossingsrichtingen.
 Westflankbijeenkomsten (3x)
 Doel: informeren regio bestuurders



2010
April




2010
Juni




2010
Juli
2011 -heden







2011
Januari
2011
April / mei / juni









2011
Juni




2011
Oktober





Regulier overleg ambtelijke vertegenwoordigers
en maatschappelijke organisaties
Doel: informeren stand van zaken en voortgang
onderzoeken
Stakeholderbijeenkomsten
Doel: betrokken partijen over de stand van zaken te
informeren en om relevante informatie op te halen om
het inhoudelijk onderzoek, daar waar mogelijk, te
verbreden.
Informatieavonden Omwonenden
Doel: informeren over de stand van zaken, de inhoud
van de onderzoeken en de planning.
Opkomst: +/- 200 belangstellenden
Bijeenkomst raadsleden regio gemeenten
Doel: informeren stand van zaken onderzoeken
Regionaal Bestuurlijk overleg (incl. ambtelijke
voorbereiding)
regulier

Start procedure Ontwerp-Rijksstructuurvisie
Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage
6 informatieavonden
Meedenkbijeenkomsten (3x)
Ambtelijke, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties en omwonenden
Aantal deelnemers omwonenden: +/- 150
Doel: belangrijke gebiedswaarden in beeld. Ontwerpen
voor ideevorming, resultaat 66 ideeën. Na trechtering
5 varianten.
Informatieavonden
Doel: informeren participatieproces voorjaar 2011.
Presenteren 5 varianten, die nader op effecten
onderzocht worden.
4 informatieavonden
Terugkoppeling Meedenkbijeenkomsten
Doel: bespreken concept onderzoeksresultaten

2011
Oktober




2013
April / mei






2014
Februari / maart




2014
Februari




2014







2014







Informatieavonden
Doel: informeren over stand van zaken: presenteren
concept onderzoeksresultaten
4 informatieavonden
Terinzagelegging Ontwerp-Rijksstructuurvisie
Informatieavonden
Doel: informeren over stand van zaken: presenteren
resultaat ontwerp-Rijksstructuurvisie
Kennisgeving over voornemen planuitwerking en
opstellen Project-MER
Doel: zienswijze vragen over detail en reikwijdte van
onderzoeken planuitwerkingsfase
Informatieavonden
Doel: informeren over afronden verkenningsfase:
vastgestelde Rijksstructuurvisie en keuze voor
Blankenburgervinding en toelichting op
planuitwerkingsfase
2 informatieavonden
Klankbordgroepen planuitwerking
Klankbordgroepenleden: bewoners, ondernemers,
recreanten en sportinstellingen
3 klankbordgroep: 2 noordoever en 1 zuidoever
Doel: Reflecteren op ideeën en adviseren
projectorganisatie en regionale overheden
Start: begin maart 2014
E-participatie via interactieve website
Doel: breder publiek consulteren over vormgeving en
inpassing van de weg en het kwaliteitsprogramma van
de regionale overheden.
Iedereen kan meedoen
Start: eind maart 2014

