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Betreft: Zienswijzen ontwerp omgevingsvisie Rotterdam

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Wij hebben kennis genomen van de door u ter inzage gelegde ontwerp omgevingsvisie Rotterdam. De
omgevingsvisie is een plan voor de fysieke leefomgeving en beschrijft hoe uw stad er in de toekomst uit
gaat zien.

Tot en met 9 september 2021 heeft u ons in de gelegenheid gesteld eventuele zienswijzen in te dienen.
Wij maken graag gebruik van die gelegenheid. In totaal dienen wij 2 zienswijzen in, die wij in deze brief
per onderwerp nader toelichten

Mobiliteitsopgave
Op bladzijde 53, 92 en 93 van uw Omgevingsvisie benoemt u de mobiliteitsopgave, Hierbij heeft u het
over de samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en omliggende gemeenten, de MRDH, de
provincie en het Rijk. Voorbeelden van die regionale samenwerking ontbreken echter, daar waar er wel
gemeentelijke voorbeelden zijn gegeven.

Zienswijze 1
Wij willen u verzoeken regionale voorbeelden van de mobiliteitsopgave toe te voegen, waaronder de
HOV-verbinding Rotterdam – Ridderkerk – Drechtsteden. Het toevoegen van die voorbeelden is in onze
ogen van toegevoegde waarde, omdat u daarmee ook de bereikbaarheid van Rotterdam voor
omliggende steden en dorpen inzichtelijk maakt, maar ook andersom
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Klimaatverandering
Op bladzijde 73 benoemt u de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Maatregelen als
dijkversterkingen en het realiseren van getijdenparken aan de oever van de rivier zijn nodig. Ook de
gemeente Ridderkerk is bezig met haar rivieroevers. Samenwerking is daarbij essentieel.

Zienswijze 2
Regionaal werken we als gemeenten, zo ook met Rotterdam, intensief en constructief samen ten aanzien
van klimaatopgaven, bijvoorbeeld rondom de RES en 'OER’. Het college van Ridderkerk ziet graag in uw
omgevingsvisie aanvullend benoemd dat klimaatverandering in relatie tot de rivieren ook om
gemeentelijke samenwerking met buurgemeenten zoals Ridderkerk vraagt. Wij verzoeken u dit concreet
te maken in uw omgevingsvisie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Rid(#kerk,

de burgemeestel

mw. A. Attema


