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Betreft: Zienswijzen ontwerp omgevingsvisie Rotterdam

Geachte raadsleden,

Met deze brief willen we u informeren over de Ontwerp omgevingsvisëe Rotterdam, die tot en met 9
september ter inzage ligt. Het college van de gemeente Ridderkerk heeft twee zienswijzen ingediend.

Ontwerp omgevingsvisie
De omgevingsvisie is een plan voor de fysieke leefomgeving en beschrijft hoe Rotterdam er in de
toekomst uit gaat zien. Met de fysieke leefomgeving wordt alles bedoeld dat nodig is om hier te kunnen
leven, wonen, werken, studeren en recreëren. Denk aan gebouwen, water, lucht, bodem, natuur, wegen
en gebouwen. De omgevingsvisie vertelt wat voor stad Rotterdam wil zijn op de lange termijn: sterk,
veerkrachtig en toekomstbestendig.

Aangezien de gemeente Ridderkerk grenst aan Rotterdam, geeft het college van Rotterdam ons de
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Dit konden wij doen tot en met 9 september. De ontwerp
omgevingsvisie Rotterdam is in te zien op: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/omgevinqsvisie/

Het college dient twee zienswijzen in
Het college is namelijk van mening dat het ontwerp om zienswijzen vraagt. Op de volgende onderwerpen
dienen wij een zienswijze in:

Mobiliteitsopqave: het college verzoekt om ook 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 je daarmee ook de bereikbaarheid
van Rotterdam voor omliggende steden en dorpen inzichtelijk maakt, maar ook andersom

Klimaatverandering: Het college van Ridderkerk ziet graag in de Rotterdamse omgevingsvisie
benoemd dat ook de klimaatverandering om gemeentelijke samenwerkingen vraagt, met name aan de
rivieren. Klimaatverandering is niet alleen een opgave voor gemeentes individueel. Dit doen wij omdat
onze rivieroevers ook grenzen aan die van Rotterdam
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De brief die wij aan het college van Rotterdam hebben verzonden, met alle twee de onderbouwde
zienswijzen, vindt u als bijlage behorende bij deze raadsinformatiebrief.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben gel-nformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ri
/

de burgemeester,

m .w. J. KJaucke mw. A. Attema
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