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Beste bewoner, 
 
Zoals u mogelijk weet heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel op 29 september 
2020 Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM vastgesteld. Met dit besluit is een nieuwe fase van het 
project begonnen, namelijk de ontwerpfase. Met deze brief nodigen wij u uit voor een 
bijeenkomst op dinsdag 9 februari 2021 en leest u hoe u zich kan aanmelden. 
 
Startnotitie MER 
 In de ontwerpfase wordt onder andere een MER (Milieueffectrapportage) opgesteld. Om dit 
te kunnen doen is een startnotitie ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD) geschreven. In 
de NRD is onder andere aangegeven welke gebied in het MER wordt onderzocht, welke 
scenario’s worden meegenomen en welke onderzoeken daarvoor worden gedaan.  
Op 1 december 2020 is met omwonenden gesproken over de inhoud van de NRD waarna 
enkele suggesties verwerkt zijn in de startnotitie.   
 
Inspraakperiode 
 Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 5 januari jl. de NRD in 
concept vastgesteld. Dat betekent dat het document ter inzage wordt gelegd, van 14 januari 
t/m 24 februari. Tijdens deze periode kunt u reageren op dit document.  
 
Hoe kunt u reageren? 
 De NRD is te vinden op www.capellebouwtaandestad.nl/rivium of in het gemeentehuis van 
Capelle aan den IJssel. Daarnaast wordt het stuk toegelicht tijdens een digitale bijeenkomst. 
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, mee te luisteren en vragen te 
stellen. Deze bijeenkomt vindt plaats op dinsdag 9 februari om 19:30 uur. Wilt u hierbij 
aanwezig zijn? Laat ons dit dan weten door te mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl met 
in het onderwerp “Bijeenkomst Startnotitie MER”.  
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Er zijn nog twee andere manieren om een reactie te geven op de startnotitie:  
 
1.       E-mail: Door een mail met uw reactie en uw contactgegevens te sturen naar 

rivium@capelleaandenijssel.nl 
  

2.       Per post: door een brief met uw reactie en uw contactgegevens te sturen naar: 
Gemeente Capelle aan den IJssel, Consultatie NRD het Nieuwe Rivium” Postbus 70, 
2900 AB Capelle aan den IJssel 

 
Alle reacties op de startnotitie worden verzameld in de Nota van Beantwoording waarin wij in 
gaan op de vragen en suggesties die worden gedaan. De Nota van Beantwoording op een 
later moment (geanonimiseerd) gedeeld met iedereen die een reactie heeft gegeven.  
 
Wij hopen u digitaal te ontmoeten op dinsdag 9 februari a.s. Mocht u nog vragen hebben, dan 
kunt u deze richten aan rivium@capelleaandenijssel.nl  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
J.M. Meijer 
Afdelingshoofd Stadsontwikkeling (plv.) 
 
 
Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend. 
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