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Participatieproces Rijksweg A13/A16: de gebiedstafels en e-participatie 
 
Inleiding 
Voor de inpassing van de A13/A16 in zijn omgeving willen Rijkswaterstaat en de regionale 
overheden samen met belanghebbenden werken aan goede oplossingen. Daarom starten ze 
met een participatieproces. In dit participatieproces zullen ze werken met gebiedstafels. De 
oplossingen, waarover deze gebiedstafels in de loop van 2014 zullen adviseren, neemt 
Rijkswaterstaat mee in het ontwerptracébesluit. Ook de regionale overheden zullen de 
adviezen meenemen in hun plannen voor de aangrenzende gebieden.  
 
Doel van de gebiedstafels 
Aan deze gebiedstafels kunt u in samenwerking met andere belanghebbenden uw stem laten 
horen naar de verantwoordelijke bestuurders. Zij maken, onder andere op basis van uw 
advies, een afweging hoe ermee om te gaan. Uitgangspunt aan deze gebiedstafels is het 
standpunt van de minister over de ligging en inpassing van de rijksweg. Zaken die nog nader 
bepaald moeten worden, zijn de lokale wegen en fiets- en wandelpaden, de landschappelijke 
inpassing van de rijksweg en de maatregelen die worden genomen op het gebied van geluid 
en herinrichting van aangrenzende gebieden. Deze onderwerpen komen ter sprake aan de 
gebiedstafels. Het resultaat van het gesprek aan de tafels wordt per ronde aan de 
bestuurders voorgelegd.  
 
Vier gebiedstafels  
In ieder deelgebied spelen andere opgaven en belangen. Daarom heeft ieder deelgebied 
een eigen gebiedstafel: West (Schieveen, Overschie, Rijksweg A13), Midden (Schiebroek, 
Hillegersberg en Lansingerland), Lage Bergse Bos en Terbregseveld. Aan een gebiedstafel 
zitten zeven tot maximaal twaalf maatschappelijke vertegenwoordigers van 
bewonersorganisaties, bedrijven, lokale natuur- en milieuorganisaties of andere 
belanghebbenden. 
 
Samenstelling van de gebiedstafels 
Rijkswaterstaat en de regionale overheden vinden het belangrijk dat de samenstelling van de 
deelnemers aan de gebiedstafels een goede afspiegeling vormt van de belangen die in het 
deelgebied spelen. In aanloop naar de gebiedstafels hebben Rijkswaterstaat en de regionale 
overheden bewonersorganisaties en andere belanghebbenden benaderd met de vraag of zij 
willen deelnemen aan een gebiedstafel. Een aantal daarvan heeft toegezegd deel te nemen. 
U treft de deelnemers verderop aan. Tijdens de inloopavonden kunnen deze mensen 
aanspreekbaar zijn. Belangstellenden kunnen zich dan toetsen of deze mensen hen kunnen 
vertegenwoordigen of dat ze zichzelf aanmelden voor deelname aan een gebiedstafel. 
Rijkswaterstaat en regionale overheden bepalen aan de hand van een aantal criteria wie in 
aanmerking komt voor de resterende plaatsen aan een gebiedstafel. U treft deze criteria 
verderop aan. Aan iedere tafel zal een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat en van de 
regionale overheid deelnemen. 
 

Meedoen aan de gebiedstafels  
Deelname aan de gebiedstafel is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het is van belang dat 
deelnemers bereid zijn om aan alle gespreksronden deel te nemen en hun achterban op de 
hoogte te houden en te vragen om inbreng. Ook wordt verwacht dat men bereid is om samen 
met de anderen aan tafel tot gedragen oplossingen te komen. Deelname aan de gebiedstafel 
sluit overigens niet uit dat deelnemers, net als iedere andere burger, in een latere fase 
gebruik kunnen maken van het recht op bezwaar en beroep. 
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Gesprek in drie rondes  
Aan de gebiedstafels wordt in drie rondes gewerkt aan onderwerpen die te maken hebben 
met de aanleg van de weg en de omgeving. In de eerste ronde geven de deelnemers de 
onderwerpen aan die zij willen bespreken. Daarnaast zal Rijkwaterstaat en de regionale 
overheden ook hun onderwerpen toelichten. Ook zullen zij vertellen welke onderdelen van de 
rijksweg al vast liggen en wat niet. De deelnemers kunnen binnen de bestuurlijk vastgestelde 
kaders nieuwe gespreksonderwerpen aandragen. Rijkswaterstaat en de regiopartners zullen 
de gespreksonderwerpen daarna bundelen en verwerken op een kaart, de zogeheten 
Agendakaart. De betrokken bestuurders krijgen de Agendakaart met de bevindingen van de 
gebiedstafels voorgelegd.  
 
De tweede ronde richt zich op de oplossingen voor de onderwerpen uit de Agendakaart. 
Rijkswaterstaat en de regiopartners zullen de aangedragen oplossingen op haalbaarheid 
toetsen en dat terugmelden aan de gebiedstafels. Het resultaat van ronde twee is een beeld 
met meerdere oplossingsrichtingen. Ook kan er een voorkeur voor een bepaalde oplossing 
worden uitgesproken. Rijkswaterstaat en de regiopartners gaan de resultaten bundelen en 
verwerken in een zogeheten Oplossingenkaart. Deze zal met de adviezen vanuit de 
gebiedstafels aan bestuurders worden voorgelegd. De bestuurders zullen hierover 
richtinggevende uitspraken doen. Hierna worden oplossingsrichtingen verder uitgewerkt en 
nader op effecten onderzocht. 
 
De derde ronde richt zich op het bespreken van de uitwerking van oplossingsvarianten en 
de manier waarop die op een goede manier kunnen worden uitgevoerd. De uitkomsten van 
de derde ronde worden voorgelegd aan de bestuurders en verwerkt in een Afsprakenkaart. 
De Afsprakenkaart zal vertaald worden in een overeenkomst tussen de betrokken 
overheden.  
 
Indicatieve planning van de gebiedstafels 
- voorselectie deelnemers                       najaar 2013 
- inloopavonden A13-A16 / inschrijven overige deelnemers    9 t/m 17 dec. 
- definitieve selectie deelnemers                   17 dec. 2013 - 10 jan. 2014 
- eerste ronde gebiedstafelgesprekken               20-25 jan. 2014 
- tweede ronde gebiedstafelgesprekken                       feb-april 2014 
- derde ronde gebiedstafelgesprekken                rond de zomer 2014 
- afronding gebiedstafels /openbare voorlichtingsbijeenkomsten najaar 2014 
 
Deelnemers aan de gebiedstafels 
Deelnemers aan de gebiedstafels die nu reeds bekend zijn:  
 
Terbregseveld 

1. Platform Regiopark Rottemeren  
2. Bewoners organisatie Ommoord 
3. Terbregge’s Belang 
4. Bewonersorganisatie Rottekade  
5. Stichting Rotte-Verband  

Maximaal nog 7 plaatsen beschikbaar 
 
Lage Bergse Bos 

1. Platform Regiopark Rottemeren  
2. Bewonersorganisatie Rottekade  
3. Bewonersorganisatie Community InHillegersberg  
4. Stichting Rotte-Verband  
5. Rotta  
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6. Outdoor Valley (eigenaar als recreant aan tafel)  
7. Wandelvereniging De Kieviten 
8. Fietsersbond Lansingerland 

Maximaal nog 4 plaatsen beschikbaar 
 
Midden 

1. Samenwerkende Bewonersorganisatie Schiebroek (SBO)  
2. Bewonersorganisatie 110-morgen  
3. Bewoners Lamsrustlaan  
4. Hockey Club Rotterdam + VOC  
5. Wielerclub AHOY  
6. Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik  
7. RBVV (Volkstuinders, koepel) (beoogd)  
8. ROTTA (beoogd)  
9. Vertegenwoordiger bewoners Lansingerland (beoogd 

 
Maximaal nog 3 plaatsen beschikbaar 
 
West  

1. Bewoners Oude Bovendijk/Rodenrijse weg   
2. Bewoners/agrariërs Schieveen  
3. Bewonersorganisatie Overschie 
4. Vereniging tegen Milieubederf / Gezond Overschie 
5. Bewoners Schiezone (beoogde deelname)   
6. vertegenwoordiging bedrijven (beoogde deelname) 
7. natuurgroep of -specialist (beoogde deelname) 

Maximaal nog 4 plaatsen beschikbaar 
 
Selectie deelnemers 
 

• Stap 1: voorselectie deelnemers (sept.-dec. 2013) 
– Gebiedsteams nodigen 7-9 maatschappelijke vertegenwoordigers uit, o.b.v. 

criteria 
 

• Stap 2: Aanmelding voor resterende plaatsen (dec. 2013) 
– Tijdens inloopbijeenkomsten stellen deze vertegenwoordigers zich voor aan 

de bezoekers 
– Belangstellenden kunnen zich dan óf laten vertegenwoordigen door een van 

deze vooraf benaderde deelnemers óf zichzelf aanmelden voor deelname  
 

• Stap 3: Selectie resterende plaatsen (dec 2013- begin jan. 2014) 
– Gebiedsteams beoordelen de aanmeldingen voor de resterende plaatsen aan 

de hand van de hieronder vermelde criteria  
– Bekendmaking van alle deelnemers via de website  

 
Selectiecriteria 
Bij het selecteren van deelnemers aan de gebiedstafels wordt rekening gehouden met 
onderstaande punten: 

• Deelnemers zijn evenredig verdeeld onder: 
– maatschappelijke organisaties,  
– ongeorganiseerde vertegenwoordigers en  
– lokaal bedrijfsleven 

• Deelnemers zijn evenredig verspreid over het deelgebied; 
• Deelnemers hebben aandacht voor wat er reeds in het deelgebied speelt; 
• De vertegenwoordigers vertegenwoordigen een maatschappelijk relevante groep; 
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• Politieke vertegenwoordigers (raadsleden) zijn uitgesloten; 
• Iedere vertegenwoordiger zit aan niet meer dan één gebiedstafel. 

 
Online informatie over de gebiedstafels 
Omdat het aantal deelnemers aan de gebiedstafels beperkt is, zal ook online informatie 
worden versterkt op de website van Rijkswaterstaat. Bijvoorbeeld over het verloop en de 
inhoud van het gesprek aan de gebiedstafels. Dit biedt tevens voor iedereen de 
mogelijkheid reacties te geven op bijvoorbeeld de besproken oplossingen aan de tafels. De 
uitkomsten van de gebiedstafels zullen na de laatste gebiedstafel worden toegelicht tijdens 
openbare voorlichtingsbijeenkomsten. 
 
Reacties gevraagd 
Heeft u ideeën, wensen of opmerkingen naar aanleiding van de opgaven per deelgebied(en) 
zoals opgenomen in het informatieboekje gebiedstafelproces en wilt u dat deze aan de 
deelnemers van de gebiedstafels kenbaar worden gemaakt, stuur dan voor 6 januari 2014 
een e-mail naar: rijksweg13-16rotterdam@rws.nl 
De reacties worden verzameld en op de website geplaatst. 
 
Zie ook: het informatieboekje gebiedstafels op www.rws.nl  
 

 
 


