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Start fase Analyse fase Beoordelingfase

Beoordelings-
kader opstellen 

logische
en haalbare

bouwstenen en
inventariseren
bouwstenen

Beoordelen of
bouwstenen

kansrijk zijn of niet

Selecteren
kansrijke

bouwstenen

Samenstellen
bouwstenen tot

mogelijke
alternatieven

Selecteren
kansrijke

alternatieven

Besluit
kansrijke

alternatieven

Herijken en
vaststellen

beoordelings-
kader. Vaststellen 
welke specifieke

onderzoeken
nodig zijn.

Ontwerpen van
‘grof naar fijn’

Milieu effect
onderzoeken

Milieu effect
beoordelingen

Optimaliseren
ontwerpen

Weging voor
en nadelen
kansrijke

alternatieven

Keuze
voorkeurs
alternatief

Besluiten
Initiatiefnemers

Ministerie I&W
Provincie Zuid-Holland
Metropoolregio
Den Haag (MRDH)
Gemeente Rotterdam

Besluitvormingcyclus

Met de *Algeragemeenten:
Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard.

Gemeenteraden
Provinciale Staten
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Participeren
Omgevingspartijen waaronder:

Ministerie BZK
BAR-organisatie
Rijkswaterstaat
Havenbedrijf Rotterdam
Rijkshavenmeester
ProRail
Vervoerders
Verkeersonderneming
Aanpalende gemeenten
Waterschappen
OV partijen
Rederijen 
Fietsersbond
Brancheorganisaties
scheepvaart en nautiek

Participatie 
over de

participatie
De definitieve

participatieaanpak 
geeft invulling aan 
vragen als; in welke 
vorm de verschil-
lende belangheb-
benden betrokken 

gaan worden

Join Fact Finding expertsessies
Functie: voorkómen dat er met belanghebbenden verschil van inzicht ontstaat  

over de onderzoeksmethodiek, over de uitkomsten van het onderzoek,
danwel over de interpretatie daarvan

Herijken  
Participatieaanpak

Specificeren naar
volgende fase

Participatie aanpak specificeren naar Beoordelingsfase
In samenspraak met belanghebbenden

wordt de participatie aanpak herijkt voor de Beoordelingsfase.

De Participatieniveaus ‘Participeren’ en ‘Consulteren’
vragen met name om een herijking. Op basis van de ervaring met de participatievormen uit

de Analysefase wordt bekeken of en welke logische invulling deze kunnen krijgen.
In deze fase van de verkenning wordt een gedetailleerder
schetsontwerp van de kansrijke alternatieven gemaakt.

Gezien het karakter van deze fase lijkt het passend om specifiek
rond het ontwerpproces participatie in te richten

zodat belanghebbenden kunnen meedenken en doen.
Het is de verwachting dat het participatieniveau Informeren

in dezelfde lijn wordt voortgezet met mogelijk een aantal accentverschillen.

Omgevingsberaad
Adviesrol

Consulteren
Omgevingspartijen waaronder:

Brancheverenigingen
Koepelorganisaties vervoer
en nautische
aangelegenheden
Landelijke natuur en
milieuorganisaties
Lokale organisaties (zoals
recreatieschappen,
gebiedscommissies en 
wijkraden, natuurverenigingen,
ondernemersverenigingen,
bewonersverenigingen)
Individuele bewoners en
ondernemers.
Raakvlakprojecten

Klankbordgroepen rondom werksporen
Verifieëren of belangen goed zijn vertaald &

geborgd en kwaliteit van de participatie

••  Klankbordgroep inpassing oeververbinding en OV  

  •• Klankbordgroep Algeracorridor 

••  Klankbordgroep A16 van Brienenoordcorridor en effecten op het onderliggend wegennet (OWN)

Op maat gesprekken
Al naar gelang het proces kan op iniatief van de projectorganisatie of

belanghebbenden behoefte zijn aan maatwerp gesprekken

Informeren

Journalistiek / media

Alle overige belanghebbenden

Ter visie legging c-NRD
Zienswijze mogelijkheid

Inhoudelijke navolgbaarheid project
Inhoudelijke informatie over het project beschikbaar voor iedereen

Ter visie legging 
Voorkeursalternatief

Zienswijze mogelijkheid
Inzicht in de procesvoortgang & wetenswaardigheden
Onder meer via nieuwsbrieven, website en het digitale vragenuurtje

Kennisdeling
Investeren in kennisniveau onder meer door Masterclasses

Meningspeiling
Reactiemogelijkheid alle 

belanghebbenden.
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Beoordelingskader opstellen logische en haalbare bouwstenen
en inventariseren bouwstenen

Beoordelen of 
bouwstenen 
kansrijk zijn  

of niet

Selecteren  
kansrijke  

bouwstenen

Samenstellen 
bouwstenen tot 

mogelijke  
alternatieven

Selecteren  
kansrijke  

alternatieven

Besluit  
kansrijke  

alternatieven

Besluiten
Initiatiefnemers

Ministerie I&W
Provincie Zuid-Holland
Metropoolregio
Den Haag (MRDH)
Gemeente Rotterdam
*Algeragemeenten
Capelle a/d IJssel
Krimpen a/d IJssel
Krimpenerwaard

Doelen:
-   Goede voorbereiding van de 

besluitvorming, zodat er een  
zorgvuldig afgewogen keuze kan  
worden gemaakt.

-  Bewaken en behouden van 
de bestuurlijke tevredenheid.

-  Informeren over mogelijke 
bestuurlijke kansen en risico’s.

-  Betrokkenheid vanuit bevoegd 
gezag rol faciliteren.

Besluitvorming
cyclus

Besluit
c-NRD

Publicatie
c-NRD

Reactie Nota
zienswijzen

Vaststellen 
Spelregelkader 

Participatie

Besluitvorming 
cyclus

Besluitvorming 
cyclus

Gespreksronde met de Initiatiefnemers over
de invulling en randvoorwaarden bij participatieaanpak

Participatie
aanpak als  

bijlage
bij c-NRD

Vaststellen
definitieve

participatie-
aanpak

Publicatie-
definitieve

participatie-
aanpak  

(juli 2020)

Besluit kansrijke 
bouwstenen

Publicatie Besluit  
Kansrijke

alternatieven
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Gemeenteraden
Provinciale Staten

Democratische verantwoording De democratische verantwoording vindt plaats via het eigen bestel van de bestuurlijke partners. Dat geldt ook voor de informatievoorziening aan de gemeenteraden (inclusief de relevante Rotterdamse gebiedscommissies en wijkraden) en
Provinciale Staten zodat zij inzicht krijgen in de uitkomsten van het onderzoek en de besluitvorming. Desgewenst draagt het project bij aan de informatievoorziening.

Participeren
Omgevingspartijen waaronder:

Ministerie BZK
BAR-organisatie
Rijkswaterstaat
Havenbedrijf Rotterdam
Rijkshavenmeester
ProRail
Vervoerders
Verkeersonderneming
Aanpalende gemeenten
Waterschappen
OV partijen
Rederijen 
Fietsersbond
Brancheorganisaties
scheepvaart en nautiek

Doelen:
-     De participatie wordt in 

samenspraak vormgegeven  
zodat deze aansluit bij de 
behoeftes en verwachtingen.

-  Inhoudelijk betrokken bij 
onderzoeken, (in opmaat 
naar besluitvorming).

-  Joint Fact Finding rond 
thema’s (met experts).

-  Omgevingsberaad: 
maatschappelijke belangen 
tafel die vanuit het collectief 
belang advies uitbrengt aan 
de initiatiefnemers.

Participatie over de participatie
De definitieve participatieaanpak geeft invulling aan vragen als;

in welke vorm de verschillende belanghebbenden betrokken gaan worden,
in welke samenstelling, met welke frequentie en hoe de communicatie zal gaan plaatsvinden.

Joint fact finding
Functie: voorkómen dat er met belanghebbenden verschil van  

inzicht ontstaat over de onderzoeksmethodiek, over de uitkomsten van het onderzoek, 
danwel over de interpretatie daarvan

Participatie 
over
de  
participatie
Beoordelings
fase
Herijken
participatie en
specificeren
naar volgende
fase

Gesprekken over Participatie  
met BAG Partners
- Gemeente Capelle a/d IJssel
- Gemeente Krimpen a/d IJssel
- Gemeente Ridderkerk
- Gemeente Krimpenerwaard

Uitkomst  
gesprekken  

is input  
Participatieaanpak 

bij c-NRD

Vormgeven Spelregelkader participatie

Expertsessies rondom  
werksporen: 
- Inpassing oeververbinding en OV
- Nautiek
- Algeracorridor
-  A16 van Brienenoordcorridor/OWN
- Mobiliteitsanalyses

Per werkspoor worden  
meerdere sessies  
georganiseerd met experts uit de omge-
ving

De bijeenkomsten worden georganiseerd 
op momenten in de verkenning waarop 
de vergaarde inzichten bijdragen aan het 
onderzoeksproces

De vorm en frequentie kan per werkspoor 
verschillen

Gesprekken met belanghebbenden over
wensen/ideeën bij participatie
- Samenwerkende bewonersorganisaties
- Gebiedscommisies en wijkraden

Consultatieronde spelregels en praktische afspraken 
 t.a.v. participatie input voor het Spelregelkader.

Omgevingsberaad Adviesrol
Maatschappelijk partijen verifieren collectief belang

Consulteren 
Omgevingspartijen waaronder:

Brancheverenigingen
Koepelorganisaties vervoer
en nautische
aangelegenheden
Landelijke natuur en
milieuorganisaties
Lokale organisaties (zoals
recreatieschappen,
gebiedscommissies en 
wijkraden, natuurverenigingen,
ondernemersverenigingen,
bewonersverenigingen)
Individuele bewoners en
ondernemers.
Raakvlakprojecten

Doelen:
-  De participatie wordt in samenspraak 

vormgegeven zodat deze aansluit bij 
de behoefte en verwachtingen.

-  Verifieren of belangen juist zijn 
begrepen en vertaald in onderzoek.

-  Verifieren kwaliteit participatieproces 
en aansluiting bij behoeften.

-  Toegankelijk in contact, mogelijkheid 
tot op maat gesprekken.

Mogelijkheid voor belanghebbenden zich 
aan te melden voor participatie over de 

participatie

Klankbordgroepen rondom werksporen
Verifieëren of belangen goed zijn vertaald & geborgd en kwaliteit van de participatie
••  Klankbordgroep inpassing oeververbinding en OV    •• Klankbordgroep Algeracorridor 

•• Klankbordgroep A16 van Brienenoordcorridor en effecten op het onderliggend wegennet (OWN)

Tervisielegging cNRD (6 weken)
Formele zienswijze mogelijkheid

voor iedereen

Op maat gesprekken

Informeren

Journalistiek / media

Alle overige belanghebbenden

Doel
-  Informeren over de voortgang en de 

besluitvorming van de verkenning.
-  Goede bereikbaarheid van de  

projectorganisatie bij vragen.
-  Tijdige, begrijpelijke en toegankelijke 

communicatie.
-  Investeren in kennisniveau zodat het 

project goed navolgbaar is voor  
iedereen. 

* Deze doelen gelden ook voor de  
andere participatieniveau’s.

Informatie en Bereikbaarheid project
mail@oeververbindingen.nl
www.oeververbindingen.nl

Abonneren op nieuwsbrief via  
de website

Informatiebijeenkomsten
c-NRD

Kennisdeling
Investeren in kennisniveau onder meer

door Masterclasses

Informatiebijeen- 
komsten

Notitie Kansrijke  
Oplossingen (NKO)

Inhoudelijke navolgbaarheid project
Inhoudelijke informatie over het project beschikbaar voor iedereen

Inzicht in de procesvoortgang & wetenswaardigheden
Onder meer via nieuwsbrieven, website en het digitale vragenuurtje

Meedenken over 
de opgave

Meedenken over 
de kansrijke
bouwstenen

Meedenken over kansrijke  
alternatieven

Input voor  
Omgevingsberaad
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*De Algeragemeenten leveren een bijdrage aan de bekostiging van de maatregelen t.b.v. de Algeracorridor. Op dit onderdeel beslissen zij mee.


