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Op deze routekaart zie je wat de participatie in
de beoordelingsfase op elk niveau inhoudt.
Tijdlijn

Eind 2021

Medio 2022

Processtappen

Beoordelingsfase

Opzet effectbeoordeling
Ontwikkelen van de invulling van de
doelstellingen stedelijke leefkwaliteit,
kansen voor mensen en inpassing van de
maatregelen. Toetsing van
overige effecten.

Toetsen van
beoordelingskader
Uitleg over het
beoordelingskader.

Besluiten

Ontwerpen van kansrijke alternatieven
Het in kaart brengen van kansen en bedreigingen.
Bespreken van ontwerpkeuzes en terugkoppeling.

2023

Besluitvormingsfase

Maatschappelijke
kosten-batenanalyse
Toelichting op de kosten en baten
van de kansrijke alternatieven.

Opstellen rapportages
Projectorganisatie stelt participatierapport,
integraal Verkenningenrapport en concept
ontwerp-Voorkeursbeslissing op.

Onderzoeken milieueffecten
en overige effecten
Bespreken van de opzet van het
onderzoek naar (milieu)effecten en
de resultaten daarvan.

Op zoek naar ruimte
In gesprek met de omgeving over
meekoppelkansen voor het gebied.

Besluitvorming
ontwerpVoorkeursbeslissing
De bestuurders
besluiten wat het
beste pakket aan
alternatieven is om
de zes maatregelen
uit te voeren.

Ter inzagelegging
ontwerpVoorkeursbeslissing
De ontwerpVoorkeursbeslissing
en het MER liggen
ter inzage. Hierop
kunnen zienswijzen
worden ingediend.

Besluiten
Besluiten worden genomen door de vier initiatiefnemers: gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
De gemeenten Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel besluiten mee op het onderdeel Algeracorridor. De democratische verantwoording is een aangelegenheid van de bestuurlijke partners.
Dat geldt ook voor de informatievoorziening aan de gemeenteraden (inclusief de relevante Rotterdamse gebiedscommissies en wijkraden), de Provinciale Staten en de Bestuurscommissie vervoersautoriteit MRDH.
Het project kan een bijdrage leveren aan de informatievoorziening.

Participatieniveau
Participeren - meedoen

Gebiedswandeling
Het gebied in met de
bewoners en ondernemers
als gids (optioneel).

Technisch overleg
Technische overleggen met
belanghebbenden over ontwerp en inpassing.

Joint fact finding

• Experts uit de omgeving worden gevraagd mee te doen in het onderzoek.
• Samen de stappen in het onderzoek doorlopen, om te voorkomen dat
er verschil van inzicht ontstaat over de resultaten.
• Een vaste expertgroep op het thema nautiek.
• Mogelijkheid tot ad-hoc expertgroepen.

Omgevingsberaad
Maatschappelijke partijen kijken mee met het onderzoek en adviseren
over de ontwerp-Voorkeursbeslissing.

Participatieniveau
Informeren - delen

Participatieniveau
Consulteren - meedenken

Participatiegroep
• Groep die op de hoogte wordt gehouden over het proces en
bij bepaalde stappen in het onderzoek meedoet en meedenkt.
• Per deelstudie is er een participatiegroep.
• Iedereen die wil meedenken en meedoen kan deelnemen.

Z

Belevingswaardeonderzoek
In het belevingswaardeonderzoek vertellen
bewoners en gebruikers van het gebied hoe zij de
kwaliteit van hun leef/werkomgeving ervaren door
middel van straatinterviews.

Brede bestuurlijke en ambtelijke voortgangsessies
Sessies voor partijen die een beheerfunctie hebben in het gebied om
hen te informeren en consulteren over het onderzoek.

Digitale meningspeiling
Met de meningspeiling vragen we
bewoners en gebruikers van het gebied hoe zij
de bereikbaarheid in de regio ervaren.

Op maat gesprekken
Één op één gesprek met de projectorganisatie als
daar behoefte aan is.

Zienswijzen ontwerp
- Voorkeursbeslissing
Mogelijkheid tot het
formeel reageren
op de ontwerpVoorkeursbeslissing.

Inzicht in de procesvoortgang & wetenswaardigheden
Onder meer via nieuwsbrieven, de website en digitale vragenuurtjes.

Masterclasses
Belangstellenden uitleg geven over
belangrijke onderzoeksonderwerpen. Investeren in kennis.

Informatiebijeenkomst
Informatiebijeenkomst
over ontwerpVoorkeursbeslissing.

Definitieve
Voorkeursbeslissing
De publicatie
van definitieve
Voorkeursbeslissing
en het MER
betekent het einde
van de verkenning.

