
9-2-2015 

Aan de leden van de raadscommissies 

- EHMD van de gemeente Rotterdam 

- Ruimte van de gemeente Lansingerland. 

  

CC: Gebiedscommisies 

- Prins Alexander 

- Hillegersberg Schiebroek 

- Kralingen-Crooswijk 

- Overschie 

 Onderwerp: Infoavond A13/A16; 11 febr. 

  

Geachte commissieleden, 

  

In uw beide raadscommissies is ingesproken door een aantal gebiedstafel vertegenwoordigers die u in de 

ondertekening van deze e-mail terug ziet. Voor a.s. woensdag bent u uitgenodigd voor een 

informatiebijeenkomst over de oplossingenkaart van de A13/A16. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u onze vragen naar een volledig en transparant onderzoek zou willen 

overnemen en onze argumenten tegen een voortijdige afwijzing op de informatiebijenkomst van woensdag ter 

beantwoording aan RWS zou willen voorleggen. Wij zullen dat zelf ook doen komende weken aan de 

gebiedstafels, maar wij kunnen geen nader onderzoek afdwingen. U als gemeenteraden heeft daar toe meer 

mogelijkheden. Wij willen in dit kader u graag wijzen op het laatste deel van punt 2 in de Code 

Maatschappelijke Participatie t.w. “ Indien de initiatiefnemer zich niet kan vinden in de beslissing het initiatief 

geheel of gedeeltelijk terzijde te schuiven, kan de initiatiefnemer de verantwoordelijke bestuurder vragen een 

onafhankelijke groep experts te laten adviseren over de haalbaarheid.” 

Doel van die inspraak was primair te bereiken, dat een aantal door de gebiedstafels aangedragen oplossingen, die 

door RWS worden uitgesloten van verdere mededinging, toch volledig worden onderzocht, zodat zij als 

volwaardige alternatieven in de afweging van oplossingen kunnen worden betrokken. 

De uitsluiting is nu gebaseerd op beperkt onderzoek, dat voor RWS voldoende was om te adviseren onze 

oplossingen niet verder te onderzoeken en te ramen. Wij, als gebiedstafelvertegenwoordigers hebben aangegeven 

het niet eens te zijn met de conclusies van RWS en hebben het onderzoek en de argumenten die RWS daar uit 

afleidt beargumenteerd aangevochten in de u toegezonden brieven. 

Wij begrijpen dat het voor u lastig is daar een oordeel over te geven. Wie moet u geloven, RWS als deskundig 

adviseur of de gebiedstafels waar ook deskundige adviseurs zijn te vinden. Maar u hoeft nu ook nog geen 



oordeel te geven als de alternatieven volledig en transparant worden onderzocht, zodat u als politiek 

verantwoordelijken een afgewogen oordeel kan vellen. Daar ontbreekt het nu aan door die voortijdige uitsluiting. 

  

Wij willen de deskundigheid van RWS niet ter discussie stellen, maar vragen wel aandacht voor het feit dat 

RWS bij de afweging van belangen beoordelingsctiteria hanteert, die primair zijn gericht op mobiliteit en 

verkeerstechniek en pas secundair op omgevingsbelangen. Dat leidt tot een te eenzijdige belangenafweging op 

basis van een te beperkte set criteria. 

In de raadscommissie EHMD ging de discussie met name  over de vraag of de omgevingsbelangen door de 

wethouders goed waren behartigd en ook in de commissie Ruimte kwam dit aan de orde. Maar ook de 

wethouders waren in de BAG van oktober  afhankelijk van de adviezen die zij daar van RWS ontvingen. Kennis 

is macht blijk ook hier weer. 

Daarom het verzoek onze vragen naar een volledig en transparant onderzoek te willen overnemen en onze 

argumenten tegen een voortijdige afwijzing op de informatiebijenkomst van woensdag ter beantwoording aan 

RWS te willen voorleggen. 

Concreet gaat het om : 

         Een reactie op onze tegenargumenten tegen de argumenten van RWS om oplossingen af te 
wijzen en niet verder te onderzoeken, zoals aangegeven in: 

-          de brief van de gebiedstafel Terbregseveld aan de BAG (in afschift aan gemeenteraden en 
gebiedscommissies) 

-          de brief van de Gebiedstafel Midden aan de gemeenteraden en gebiedscommissies 

         De oplossingen van de gebiedstafels volledig te onderzoeken en zo ver uit te werken, dat zij  als 
volwaardig alternatief meegenomen kunnen worden in de uiteindelijke afweging van oplossingen. 

         Voorts verzoeken wij u te eisen dat daar de benodigde tijd voorwordt vrijgemaakt in de 
planning. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

 Paul Scheublin                  Gebiedstafel Terbregseveld en Lage Bergse Bos 

Nienke Koops                   Gebiedstafel Midden 

Letty Bekedam                  Gebiedstafel Midden 

Jan Jaap Groosman          Gebiedstafel Lage Bergse Bos 

Sandra van der Lubbe       Gebiedstafel Midden 

Philip Eijsman                   Gebiedstafel Terbregseveld 


