
Leden	  van	  Gebiedstafel	  Midden	  
	  
Rotterdam,	  01	  maart	  2015	  	  
	  
	  
Aan	  	   	   :	  De	  leden	  van	  Bestuurlijke	  Afstemgroep	  A13/A16	  	  
Betreft	  	   :	  Vergadering	  9	  maart	  2015	  	  
	  
Aan	  	   	   :	  De	  leden	  van	  commissie	  EHMD	  
Betreft	   :	  Vergadering	  4	  maart	  2015	  
	  
	  
	  
Geachte	  leden	  van	  de	  Bestuurlijke	  Afstemgroep,	  Commissie	  EHMD	  
	  
	  
Tijdens	  het	  gebiedstafeloverleg	  op	  12	  februari	  2015	  	  is	  ons	  gevraagd	  advies	  uit	  te	  
brengen	  aan	  de	  Bestuurlijke	  Afstemgroep	  inzake	  de	  oplossingenkaart	  van	  Gebiedstafel	  
Midden	  zodat	  u	  een	  prioritering	  kunt	  toekennen	  aan	  de	  diverse	  oplossingen.	  Op	  20	  
februari	  j.l.	  hebben	  wij	  u	  hiertoe	  een	  brief	  gestuurd.	  Deze	  brief	  is	  een	  aanvulling	  hierop.	  
	  
	  
De	  4	  gebiedstafels	  A13/A16	  zijn	  eensgezind	  over	  onderstaand	  verklaring	  onder	  het	  
motto:	  	  
“Eén	  voor	  allen,	  allen	  voor	  één	  ”:	  	  
·	  Onze	  adviezen	  kunnen	  slechts	  een	  voorlopig	  karakter	  hebben,	  omdat	  nog	  essentiële	  
informatie	  ontbreekt,	  zoals	  de	  gegevens	  waarop	  de	  saldo	  nul	  maatregelen	  zijn	  gebaseerd,	  
waarvan	  de	  validatie	  nog	  ontbreekt	  en	  daarom	  niet	  zijn	  vrijgegeven.	  	  
·	  Wij	  geven	  bij	  de	  toedeling	  van	  budget	  aan	  bovenwettelijke	  maatregelen	  absolute	  
prioriteit	  aan	  de	  saldo	  nul	  maatregelen.	  	  
·	  Het	  beschikbare	  budget	  mag	  niet	  maatgevend	  zijn	  voor	  bovenwettelijke	  maatregelen.	  
Pas	  na	  vaststelling	  van	  de	  benodigde	  maatregelen	  kan	  het	  budget	  vastgesteld	  worden.	  	  
·	  Wij	  vinden	  dat	  een	  prioritering	  door	  de	  BAG	  pas	  kan	  plaatsvinden	  als	  alle	  gegevens	  
bekend	  zijn	  en	  wij	  ons	  definitieve	  advies	  hebben	  kunnen	  opstellen.	  	  
	  
Met	  vriendelijke	  groeten,	  
	  
Ton	  van	  Hoorn	  	   	   Sportverenigingen	  VOC	  &	  HC	  Rotterdam	  
Letty	  Bekedam	   	   Bewoners	  van	  Schiebroek	  
Harald	  Persoon	  	   	   Bewoners	  en	  bedrijven	  van	  de	  Wildersekade	  
Cees	  van	  der	  Burg	   	   Rotta	  
Nienke	  Koops	   	   Bewonersgroep	  Rodenrijs-‐west	  
Rob	  Waaijer	   	   	   Bewoners	  van	  de	  Lamsrustlaan	  
Hans	  Vos	   	   	   ATV	  Terbregge	  volkstuinen	  
Sandra	  van	  der	  Lubbe	   Bewoners	  van	  110-‐Morgen	  
Marja	  Bakker	  	   	   Bewoners	  Bergweg-‐zuid	  
	  


