Gemeente Rotterdam
C o l l e g e van B u r g e m e e s t e r en W e t h o u d e r s

Pex Langen berg
Wethouder Haven, Duurzaamheid,

Mobiliteiten

Organisatie
Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40
3011 AD

Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP

Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: dimbsd@rotterdam.n!

Raadscommissie Economie, Haven, Mobiliteit en
Duurzaamheid (EHMD)

Fax:(010) 2673560
Inlichtingen: drs. G.J. Polhuijs
Telefoon: 97541
Cluster: Stadsontwikkeling
Ons kenmerk: BS14/01087 - 14/003312214bb007666
Uw kenmerk: Mo2009-2955 í Mo2012-1328
Betreft: Planning A13/A16 in 2015
Datum: 17 december 2014

Geachte leden van de raadscommissie EHMD,
Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, de stadsregio Rotterdam, de gemeente
Lansingerland en de gemeente Rotterdam werken in gezamenlijkheid aan de planuitwerking
voor de nieuwe rijksweg A13/A16. Tijdens een werkbezoek voor raadsleden op 18 september
jongstleden in het gemeentehuis van Lansingerland werd u in de gelegenheid gesteld om u te
laten informeren en het gesprek aan te gaan over de agendakaart A13/A16 met de
belangrijkste issues omtrent de inpassing van de rijksweg. Momenteel is de inzet gericht op de
totstandkoming van een samenhangend beeld van de weg in de omgeving, de daaruit
volgende afsprakenkaart en de uitgangspunten voor een inpassingsovereenkomst.
Met deze brief wil ik uw commissie op de hoogte stellen van de planning van de politieke en
bestuurlijke behandeling van deze producten in 2015. Deze ziet er op basis van de meest
recente inzichten als volgt uit:
« februari 2015: Informeren van raadscommissie en gebiedscommissies over de
concept-oplossingenkaart via een informele bijeenkomst. Onderzocht wordt nog of dat
een gezamenlijke bijeenkomst kan zijn waarvoor ook de raadsleden van
Lansingerland en statenleden van de provincie Zuid-Holland worden uitgenodigd.
In februari worden ook de gebìedstafels die voor dit project zijn opgericht geïnformeerd
over de concept-oplossingenkaart;
«
maart 2015: Voorlopige standpuntbepaling door college van B en W en verzenden
formele adviesaanvraag aan gebiedscommissies door college van B en W;
« april 2015: Mede op basis van deze adviezen wordt door het college een
afsprakenkaart vastgesteld, inclusief de uitgangspunten voor
inpassingsovereenkomst;
«
mei / juni 2015: behandelen afsprakenkaart en uitgangspunten voor
inpassingsovereenkomst door raadscommissie EHMD;
»
mei I juni 2015: behandelen afsprakenkaart en uitgangspunten voor
inpassingsovereenkomst door gemeenteraad.
Bij de behandeling van de A13/A16 in uw commissie in het tweede kwartaal van 2015 zullen
ook de openstaande moties worden betrokken, te weten:
«
Motie Mo2009-2955, Van Tijn e.a., aangaande de tunnel in het Lage Bergse Bos;
*
Motie Mo2012-1328, De Jong e.a., 'Eén voor allen, allen voor één A13/A16'.
Zoals in de planning opgenomen, zal - voorafgaand aan de raadsbehandeling over de op het
samenhangend beeld gebaseerde afsprakenkaart en de uitgangspunten voor de
inpassingsovereenkomst-een informele informatiebijeenkomst worden georganiseerd
waarvoor ook uw commissie zal worden uitgenodigd.
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Tijdens deze meningvormende bijeenkomst kunt u zich nader laten informeren over de
inhoudelijke aandachtspunten en het proces van het samenhangend beeld, de afsprakenkaart
en de uitgangspunten voor de inpassingsovereenkomst over de A13/A16. Er zullen
verschillende ambtelijke experts aanwezig zijn om de vragen die u heeft van een antwoord te
voorzien.
De datum voor deze bijeenkomst zal in overleg met de griffier van uw commissie worden
vastgesteld. Een definitieve uitnodiging volgt te zijner tijd. De afdoeningsdata voor de moties:
»
Motie Mo2009-2955, Van Tijn e.a., aangaande de tunnel in het Lage Bergse Bos;
«
Motie Mo2012-1328, De Jong e.a., 'Eén voor allen, allen voor één A13/A16'.
worden daarmee 3 juni 2015.
Ik ga ervan uit u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Pex Langenberg
Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie
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