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PPUUBBLLIICC  IINNVVOOLLVVEEMMEENNTT//PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  PPRROOCCEESSSS  

WWoooodd--WWaasshhiinnggttoonn--WWiirrtt  IInntteerrssttaattee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  
((RReevviisseedd::  SSeepptteemmbbeerr  22001100))  

((AApppprroovveedd::  DDeecceemmbbeerr  2222,,  22001100))  
  
  
  
  TThhee  ffoolllloowwiinngg  pprroocceessss  aanndd  pprroocceedduurree  iiss  eessttaabblliisshheedd  ttoo  ffuullffiillll  ppuubblliicc  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  
ccoommmmeenntt  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  aallll  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ppllaannss  aanndd  ttrraannssppoorrttaattiioonn  iimmpprroovveemmeenntt  pprrooggrraammss  
ddeevveellooppeedd  bbyy  WWWWWW..    TThhiiss  pprroocceedduurree  ssuuppeerrsseeddeess  tthhee  pprreevviioouussllyy  aapppprroovveedd  ((SSeepptteemmbbeerr  22000066))  
pprroocceessss  ddeevveellooppeedd  bbyy  tthhee  IInntteerrssttaattee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn..  WWWWWW  iiss  mmooddiiffyyiinngg  tthhee  eexxiissttiinngg  
ppuubblliicc  iinnvvoollvveemmeenntt//ppaarrttiicciippaattiioonn  ppllaann  ttoo  bbeetttteerr  ddeeffiinnee  tthhee  pprroocceedduurreess  ssoo  tthhaatt  cciittiizzeennss,,  aaffffeecctteedd  
ppuubblliicc  aaggeenncciieess,,  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn  aaggeennccyy  eemmppllooyyeeeess,,  ffrreeiigghhtt  sshhiippppeerrss,,  pprroovviiddeerrss  
ooff  ffrreeiigghhtt  ttrraannssppoorrttaattiioonn  sseerrvviicceess,,  pprriivvaattee  pprroovviiddeerrss  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  uusseerrss  ooff  
ppuubblliicc  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  uusseerrss  ooff  ppeeddeessttrriiaann  wwaallkkwwaayyss  aanndd  bbiiccyyccllee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  
ffaacciilliittiieess,,  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  ddiissaabblleedd,,  aanndd  ootthheerr  iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess  hhaavvee  aa  rreeaassoonnaabbllee  nnoottiiccee  ooff  
aanndd  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccoommmmeenntt  oonn  pprrooppoosseedd  ppllaannss  aanndd  pprrooggrraammss..    AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  mmeettrrooppoolliittaann  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  ppllaannnniinngg  pprroocceessss  aa  pprrooaaccttiivvee  pprroocceessss  hhaass  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  ffoorr  
""ccoommpplleettee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ttiimmeellyy  ppuubblliicc  nnoottiiccee,,  ffuullll  ppuubblliicc  aacccceessss  ttoo  kkeeyy  ddeecciissiioonnss,,  aanndd  ssuuppppoorrttss  
eeaarrllyy  aanndd  ccoonnttiinnuuiinngg  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  ppuubblliicc  iinn  ddeevveellooppiinngg  ppllaannss  aanndd  pprrooggrraammss""..  TThhiiss  pprroocceessss  
ssaattiissffiieess  tthhee  ppuubblliicc  ppaarrttiicciippaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  tthhee  PPrrooggrraamm  ooff  PPrroojjeeccttss  ((PPOOPP))  ffoorr  bbootthh  
WWaasshhiinnggttoonn  CCoouunnttyy,,  OOHH  aanndd  WWoooodd--CCoouunnttyy,,  WWVV..    SSppeecciiffiicc  ppllaannnniinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  iinn  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ppuubblliicc  iinnvvoollvveemmeenntt  pprroocceessss  aarree  aass  ffoolllloowwss::  
  
            ..  AA  mmiinniimmuumm  ppuubblliicc  ccoommmmeenntt  ppeerriioodd  ooff  4455  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  ppuubblliicc  iinnvvoollvveemmeenntt  pprroocceessss  iiss  

iinniittiiaallllyy  aaddoopptteedd  oorr  rreevviisseedd..  
  
            ..  PPrroovviiddee  ttiimmeellyy  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ttrraannssppoorrttaattiioonn  iissssuueess  aanndd  pprroocceesssseess  ttoo  aallll  iinntteerreesstteedd  

ppaarrttiieess  aaffffeecctteedd  bbyy  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ppllaannss,,  pprrooggrraammss  aanndd  pprroojjeeccttss  wwiitthhiinn  tthhee  MMPPOO  aarreeaa..  
  
            ..  PPrroovviiddee  rreeaassoonnaabbllee  ppuubblliicc  aacccceessss  ttoo  tteecchhnniiccaall  aanndd  ppoolliiccyy  iinnffoorrmmaattiioonn  uusseedd  iinn  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ppllaannss  aanndd  TTIIPPss  aanndd  ooppeenn  mmeeeettiinnggss  wwhheerree  mmaatttteerrss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  FFeeddeerraall--
aaiidd  hhiigghhwwaayy  aanndd  ttrraannssiitt  pprrooggrraammss  aarree  bbeeiinngg  ccoonnssiiddeerreedd..  

  
            ..  RReeqquuiirree  aaddeeqquuaattee  ppuubblliicc  nnoottiiccee  ooff  ppuubblliicc  iinnvvoollvveemmeenntt  aaccttiivviittiieess  aanndd  ttiimmee  ffoorr  ppuubblliicc  

rreevviieeww  aanndd  ccoommmmeenntt  aatt  kkeeyy  ddeecciissiioonn  ppooiinnttss,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  aapppprroovvaall  ooff  
ppllaannss  aanndd  TTIIPPss..  

  
            ..  DDeemmoonnssttrraattee  eexxpplliicciitt  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  rreessppoonnssee  ttoo  ppuubblliicc  iinnppuutt  rreecceeiivveedd  dduurriinngg  tthhee  

ppllaannnniinngg  aanndd  pprrooggrraamm  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceesssseess..  
  
            ..  SSeeeekk  oouutt  aanndd  ccoonnssiiddeerr  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhoossee  ttrraaddiittiioonnaallllyy  uunnddeerrsseerrvveedd  bbyy  eexxiissttiinngg  

ttrraannssppoorrttaattiioonn  ssyysstteemmss,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  llooww--iinnccoommee  aanndd  mmiinnoorriittyy  hhoouusseehhoollddss..  
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            ..  WWhheenn  ssiiggnniiffiiccaanntt  wwrriitttteenn  aanndd  oorraall  ccoommmmeennttss  aarree  rreecceeiivveedd  oonn  tthhee  ddrraafftt  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ppllaann  
oorr  TTIIPP  ((iinncclluuddiinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ppllaann))  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  ppuubblliicc  iinnvvoollvveemmeenntt  pprroocceessss  oorr  tthhee  
iinntteerraaggeennccyy  ccoonnssuullttaattiioonn  pprroocceessss  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  tthhee  UU..SS..  EEPPAA''ss  ccoonnffoorrmmiittyy  rreegguullaattiioonnss,,  aa  
ssuummmmaarryy,,  aannaallyyssiiss,,  aanndd  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  ddiissppoossiittiioonn  ooff  tthhee  ccoommmmeennttss  sshhaallll  bbee  mmaaddee  ppaarrtt  ooff  
tthhee  ffiinnaall  ppllaann  aanndd  TTIIPP..  

  
          ..  IIff  tthhee  ffiinnaall  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ppllaann  oorr  TTIIPP  ddiiffffeerrss  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ffrroomm  tthhee  oonnee  wwhhiicchh  wwaass  mmaaddee  

aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ppuubblliicc  ccoommmmeenntt  bbyy  tthhee  MMPPOO  aanndd  rraaiisseess  nneeww  mmaatteerriiaall  iissssuueess  wwhhiicchh  iinntteerreesstteedd  
ppaarrttiieess  ccoouulldd  nnoott  rreeaassoonnaabbllyy  hhaavvee  ffoorreesseeeenn  ffrroomm  tthhee  ppuubblliicc  iinnvvoollvveemmeenntt  eeffffoorrttss,,  aann  
aaddddiittiioonnaall  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  ppuubblliicc  ccoommmmeenntt  oonn  tthhee  rreevviisseedd  ppllaann  oorr  TTIIPP  sshhaallll  bbee  mmaaddee  
aavvaaiillaabbllee..  

  
          ..  PPuubblliicc  iinnvvoollvveemmeenntt  pprroocceessss  sshhaallll  bbee  ppeerriiooddiiccaallllyy  rreevviieewweedd  bbyy  tthhee  MMPPOO  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr  

eeffffeeccttiivveenneessss  iinn  aassssuurriinngg  tthhaatt  tthhee  pprroocceessss  pprroovviiddeess  ffuullll  aanndd  ooppeenn  aacccceessss  ttoo  aallll..  
  
          ..  TThheessee  pprroocceedduurreess  wwiillll  bbee  rreevviieewweedd  bbyy  tthhee  FFHHWWAA  aanndd  FFTTAA  aass  nneecceessssaarryy  ffoorr  aallll  MMPPOOss,,  ttoo  

aassssuurree  tthhaatt  ffuullll  aanndd  ooppeenn  aacccceessss  iiss  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  MMPPOO  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  pprroocceesssseess..  
  
          ..  MMeettrrooppoolliittaann  ppuubblliicc  iinnvvoollvveemmeenntt  pprroocceesssseess  sshhaallll  bbee  ccoooorrddiinnaatteedd  wwiitthh  ssttaatteewwiiddee  ppuubblliicc  

iinnvvoollvveemmeenntt  pprroocceesssseess  wwhheerreevveerr  ppoossssiibbllee  ttoo  eennhhaannccee  ppuubblliicc  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  iissssuueess,,  
ppllaannss,,  aanndd  pprrooggrraammss  aanndd  rreedduuccee  rreedduunnddaanncciieess  aanndd  ccoossttss..  

  
UUttiilliizziinngg  tthhee  aabboovvee  rreeffeerreenncceedd  ppllaannnniinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  WWWWWW  hhaass  ddeevveellooppeedd  ssppeecciiffiicc  
pprroocceedduurreess  ttoo  iinnssuurree  ffuullll  aacccceessssiibbiilliittyy  ttoo  aallll  tteecchhnniiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  dduurriinngg  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  
ooff  ppllaannss  aanndd  TTIIPPss..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  pprroocceedduurree  iiss  eessttaabblliisshheedd  ttoo  ffuullffiillll  tthheessee  rreeqquuiirreemmeennttss::  

  
II..  PPuubblliicc  PPaarrttiicciippaattiioonn  PPrroocceessss  
  

AA..  PPrriioorr  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ddrraafftt  TTIIPP  aanndd  LLoonngg  RRaannggee  TTrraannssppoorrttaattiioonn  
PPllaann  aa  nnoottiiccee  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  iinn  tthhee  llooccaall  nneewwssppaappeerrss  rreeqquueessttiinngg  iinnppuutt  
aanndd//oorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ddooccuummeennttss..    TThhee  nnoottiiccee  wwiillll  
ssttaattee  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  rreeqquueesstt  wwiitthh  aann  iinnppuutt  ppeerriioodd  ooff  3300  ddaayyss  ssttaarrttiinngg  oonn  
tthhee  ddaattee  tthhee  nnoottiiccee  wwaass  ppuubblliisshheedd..    AAllll  ccoommmmeennttss  aanndd//oorr  ssuuggggeessttiioonnss  
rreecceeiivveedd  wwiillll  bbee  ddooccuummeenntteedd  aanndd  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  
pprreelliimmiinnaarryy  ddooccuummeennttss..  

  
BB..  ((11))  UUppoonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  aa  ddrraafftt  LLoonngg  RRaannggee  PPllaann  aa  ppuubblliicc  nnoottiiccee  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  

iinn  tthhee  llooccaall  nneewwssppaappeerrss  ssttaattiinngg  tthhaatt  aa  pprreelliimmiinnaarryy  ddooccuummeenntt  hhaass  bbeeeenn  
pprreeppaarreedd  aanndd  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ccoommmmeenntt..    TThhee  nnoottiiccee  wwiillll  bbee  ppuubblliisshheedd  1155  
ddaayyss  pprriioorr  ttoo  aa  sscchheedduulleedd  ppuubblliicc  mmeeeettiinngg//""ooppeenn  hhoouussee""  aanndd  wwiillll  ssttaattee  tthhee  
ddaattee,,  ttiimmeess  aanndd  ppllaaccee  tthhee  ddooccuummeenntt  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ccoommmmeenntt..    TThhee  
nnoottiiccee  wwiillll  aallssoo  ssttaattee  tthhaatt  WWWWWW  wwiillll  aacccceepptt  wwrriitttteenn  ccoommmmeennttss  uupp  ttoo  1155  
ddaayyss  aafftteerr  tthhee  sscchheedduulleedd  ppuubblliicc  mmeeeettiinngg//""ooppeenn  hhoouussee""..  TThhee  ddrraafftt  ddooccuummeenntt  
wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ccoommmmeenntt  aa  ttoottaall  ooff  3300  ddaayyss  ssttaarrttiinngg  oonn  tthhee  ddaattee  tthhee  
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ppuubblliicc  mmeeeettiinngg//””ooppeenn  hhoouussee””  nnoottiiccee  wwaass  ppuubblliisshheedd..  AAllll  ccoommmmeennttss  aanndd  
rreessppoonnsseess  ttoo  ccoommmmeennttss  wwiillll  bbee  mmaaddee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppllaannnniinngg  ddooccuummeennttaattiioonn..  

  
((22))  UUppoonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ddrraafftt  TTrraannssppoorrttaattiioonn  IImmpprroovveemmeenntt  PPrrooggrraamm  ((TTIIPP))  

aa  ppuubblliicc  nnoottiiccee  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  iinn  tthhee  llooccaall  nneewwssppaappeerrss  ssttaattiinngg  tthhaatt  tthhee  ddrraafftt  
ddooccuummeenntt  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  aanndd  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ppuubblliicc  rreevviieeww  aanndd  
ccoommmmeenntt..    TThhee  ccoommmmeenntt  ppeerriioodd  wwiillll  bbee  3300  ddaayyss  ssttaarrttiinngg  oonn  tthhee  ddaattee  tthhee  
nnoottiiccee  wwaass  ppuubblliisshheedd..    TThhee  nnoottiiccee  wwiillll  ssttaattee  tthhee  ttiimmeess  aanndd  ppllaaccee  tthhee  ppuubblliicc  
ccaann  rreevviieeww  tthhee  ddooccuummeenntt..    AAnnyy  ccoommmmeennttss  rreecceeiivveedd  dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd  wwiillll  
bbee  ddooccuummeenntteedd  wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  rreessppoonnssee  aanndd  mmaaddee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppllaannnniinngg  
ddooccuummeenntt..  

  
CC..  ((11))  UUppoonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ffiinnaall  ddrraafftt  LLoonngg  RRaannggee  TTrraannssppoorrttaattiioonn  PPllaann  aa  

ppuubblliicc  nnoottiiccee  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  iinn  tthhee  llooccaall  nneewwssppaappeerrss  ssttaattiinngg  tthhaatt  aa  ffiinnaall  
ddrraafftt  ddooccuummeenntt  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd..    TThhee  nnoottiiccee  wwiillll  bbee  ppuubblliisshheedd  1100  ddaayyss  
pprriioorr  ttoo  tthhee  sscchheedduulleedd  ppuubblliicc  mmeeeettiinngg//""ooppeenn  hhoouussee""  aanndd  wwiillll  ssttaattee  tthhee  ddaattee,,  
ttiimmeess  aanndd  ppllaaccee  tthhee  ddooccuummeenntt  ttoo  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ccoommmmeenntt..    AAnnyy  
ccoommmmeennttss  rreecceeiivveedd  dduurriinngg  tthhee  mmeeeettiinnggss  wwiillll  bbee  ddooccuummeenntteedd  wwiitthh  aa  
rreessppoonnssee  aanndd  mmaaddee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ffiinnaall  ddooccuummeenntt..  

  
((22))  UUppoonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ffiinnaall  ddrraafftt  TTIIPP  aa  ppuubblliicc  nnoottiiccee  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  iinn  tthhee  

llooccaall  nneewwssppaappeerrss  ssttaattiinngg  tthhaatt  tthhee  ffiinnaall  ddrraafftt  TTIIPP  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  aanndd  iiss  
aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ppuubblliicc  rreevviieeww  aanndd  ccoommmmeenntt..    TThhee  ccoommmmeenntt  ppeerriioodd  wwiillll  bbee  1155  
ddaayyss  ssttaarrttiinngg  oonn  tthhee  ddaattee  tthhee  nnoottiiccee  wwaass  ppuubblliisshheedd..    TThhee  nnoottiiccee  wwiillll  ssttaattee  
tthhee  ttiimmeess  aanndd  ppllaaccee  tthhee  ppuubblliicc  ccaann  rreevviieeww  tthhee  ddooccuummeenntt..    AAnnyy  ccoommmmeennttss  
rreecceeiivveedd  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  pprriioorr  ttoo  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  ffiinnaall  
ddooccuummeenntt..  

  
DD..  UUppoonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ffiinnaall  ddooccuummeennttss  wwiitthh  eexxpplliicciitt  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ggiivveenn  

ttoo  aallll  ccoommmmeennttss  ggeenneerraatteedd  dduurriinngg  tthhee  ccoommmmeenntt  ppeerriioodd,,  tthhee  WWWWWW  PPoolliiccyy  
BBooaarrdd  wwiillll  bbee  rreeqquueesstteedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  ddooccuummeennttss  bbyy  rreessoolluuttiioonn  aatt  aa  BBooaarrdd  
mmeeeettiinngg..    TThhee  rreessoolluuttiioonn  wwiillll  iinncclluuddee  aann  aassssuurraannccee  tthhaatt  tthhee  PPuubblliicc  
PPaarrttiicciippaattiioonn  PPoolliiccyy  wwaass  ffoolllloowweedd..  

  
EE..  ((11))  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aammeennddmmeennttss  oorr  rreevviissiioonnss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  tthhee  

ttrraannssppoorrttaattiioonn  ppllaann  oorr  TTIIPP  aass  aa  rreessuulltt  ooff  nneeww  mmaatteerriiaall  iissssuueess,,  aa  rreevviisseedd  
ddooccuummeenntt  wwiillll  bbee  ddeevveellooppeedd..  TThhee  rreevviissiioonnss  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoommmmeenntt  
ppeerriiooddss  iiddeennttiiffiieedd  iinn  CC  ((11))  aanndd  CC  ((22))  aabboovvee..  UUppoonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ppuubblliicc  
iinnvvoollvveemmeenntt  pprroocceessss  tthhee  PPoolliiccyy  BBooaarrdd  wwiillll  bbee  rreeqquueesstteedd  ttoo  aapppprroovvee  aann  
aammeennddmmeenntt//rreevviissiioonn  rreessoolluuttiioonn  dduurriinngg  aa  rreegguullaarrllyy  sscchheedduulleedd  WWWWWW  bbooaarrdd  
mmeeeettiinngg..  

  
        ((22))  IIff  aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  TTIIPP  aarree  rreeqquuiirreedd  pprriioorr  ttoo  aa  rreegguullaarrllyy  sscchheedduulleedd  

qquuaarrtteerrllyy  WWWWWW  mmeeeettiinngg  aann  ““eexxppeeddiitteedd””  TTIIPP  aammeennddmmeenntt  pprroocceessss  mmaayy  bbee  
iinniittiiaatteedd..  TThhiiss  pprroocceessss  aalllloowwss  ffoorr  aapppprroovvaall  ooff  TTIIPP  aammeennddmmeennttss  vviiaa  eemmaaiill,,  
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pphhoonnee  vvoottee,,  oorr  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  PPoolliiccyy  BBooaarrdd..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  
eexxppeeddiitteedd  pprroocceessss  ddooeess  nnoott  cciirrccuummvveenntt  tthhee  ppuubblliicc  ccoommmmeenntt  ppeerriioodd  aass  
ddeessccrriibbeedd  iinn  CC  ((22))  aabboovvee..  

  
IIII..  AAddddiittiioonnaall  PPrroocceedduurreess  
  

11..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  ppuubblliicc  nnoottiiccee  iinn  tthhee  llooccaall  nneewwssppaappeerrss  aa  mmaaiilliinngg  lliisstt  ooff  aallll  
kknnoowwnn  iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess  ((SSttaakkeehhoollddeerrss))  wwiillll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  WWWWWW  
ssttaaffff..    TThhee  lliisstt  wwiillll  iinncclluuddee  tthhee  WWWWWW  PPoolliiccyy  BBooaarrdd  aanndd  TTeecchhnniiccaall  
AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee,,  pprriivvaattee  pprroovviiddeerrss  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  aaffffeecctteedd  ppuubblliicc  
aaggeenncciieess,,  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn  aaggeennccyy  eemmppllooyyeeeess,,  ssoocciiaall  
sseerrvviiccee  aaggeenncciieess  ((ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhoossee  tthhaatt  sseerrvvee  llooww--iinnccoommee  aanndd  mmiinnoorriittyy  
ppooppuullaattiioonn)),,  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  rreessoouurrccee  aaggeenncciieess..    PPeerrssoonnss  oorr  aaggeenncciieess  oonn  
tthhiiss  lliisstt  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd  ddiirreeccttllyy  ooff  aannyy  rreeqquueessttss  ffoorr  ccoommmmeennttss..  
AAddddiittiioonnaallllyy,,  aallll  ppuubblliicc  nnoottiicceess  aanndd  ddooccuummeennttss  rreeqquuiirriinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  
ppuubblliicc  rreevviieeww  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  oonn  tthhee  aaggeennccyy  wweebb  ssiittee  aatt  wwwwww..ttrriipplleeww..oorrgg..  

  
22..  TThhee  ssppeecciiffiieedd  pprroocceedduurreess  iinn  SSeeccttiioonn  II  aallllooww  WWWWWW  ttoo  mmeeeett  tthhee  bbaassiicc  

ppuubblliicc  iinnppuutt  rreeqquuiirreemmeennttss..    AAnnyy  aaddddiittiioonnaall  rreeqquuiirreemmeennttss  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  tthhee  
SSttaattee  ooff  OOhhiioo  oorr  WWeesstt  VViirrggiinniiaa  wwiillll  bbee  ffoolllloowweedd  aanndd  wwhheenn  ppoossssiibbllee  
ccoooorrddiinnaatteedd  wwiitthh  tthhee  ssttaatteess''  ppuubblliicc  iinnvvoollvveemmeenntt  pprroocceesssseess..  

  
33..  AAllll  WWWWWW  QQuuaarrtteerrllyy  BBooaarrdd  mmeeeettiinnggss  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ooppeenn  mmeeeettiinnggss  

aanndd  wwiillll  bbee  aaddvveerrttiisseedd  1155  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  mmeeeettiinngg..    TThhiiss  iiss  ttoo  iinnssuurree  tthhaatt  
tthhee  ppuubblliicc  hhaass  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  bbee  iinnffoorrmmeedd  oonn  mmaatttteerrss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  
FFeeddeerraall--aaiidd  hhiigghhwwaayy  aanndd  ttrraannssiitt  pprrooggrraammss..  

  
44..  IIff  aannyy  ccoommmmeennttss  aarree  rreecceeiivveedd  dduurriinngg  tthhee  ppuubblliicc  iinnvvoollvveemmeenntt  pprroocceessss  oorr  tthhee  

iinntteerraaggeennccyy  ccoonnssuullttaattiioonn  pprroocceessss  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  tthhee  UUSS  EEPPAA''ss  ccoonnffoorrmmiittyy  
rreegguullaattiioonnss,,  aa  ssuummmmaarryy,,  aannaallyyssiiss,,  aanndd  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  ddiissppoossiittiioonn  ooff  tthhee  
ccoommmmeennttss  wwiillll  bbee  mmaaddee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ffiinnaall  ppllaann  aanndd  TTIIPP..  

  
55..  OOnn  aann  aannnnuuaall  bbaassiiss  WWWWWW  wwiillll  rreevviieeww  tthhiiss  ppoolliiccyy  ttoo  aassssuurree  tthhaatt  tthhee  

pprroocceessss  pprroovviiddeess  ffuullll  aanndd  ooppeenn  aacccceessss  ttoo  aallll..    IIff  aannyy  mmooddiiffiiccaattiioonnss  aarree  
rreeqquuiirreedd,,  tthhee  rreevviissiioonnss  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  4455  ddaayy  ccoommmmeenntt  ppeerriioodd  pprriioorr  ttoo  
WWWWWW  PPoolliiccyy  BBooaarrdd  aapppprroovvaall..  

      
66..  AAnnyy  ppuubblliicc  mmeeeettiinngg//wwoorrkksshhoopp  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  

LLoonngg  RRaannggee  TTrraannssppoorrttaattiioonn  PPllaann  oorr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  IImmpprroovveemmeenntt  PPrrooggrraamm  
wwiillll  bbee  hheelldd  aatt  ccoonnvveenniieenntt  aanndd  aacccceessssiibbllee  llooccaattiioonnss  aanndd  ttiimmeess..  MMeeeettiinngg  
nnoottiicceess  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  iinn  llooccaall  nneewwssppaappeerrss,,  mmaaiilleedd  ddiirreeccttllyy  ttoo  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  
aass  wweellll  aass  ppoosstteedd  oonn  tthhee  WWWWWW  wweebb  ssiittee..  
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77..  IInnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd  ffoorr  ppuubblliicc  ccoommmmeenntt  wwiillll  bbee  iinn  aa  ffoorrmmaatt  tthhaatt  iiss  eeaassyy  ttoo  
uunnddeerrssttaanndd  aanndd  eemmppllooyy  vviissuuaalliizzaattiioonn  tteecchhnniiqquueess  ttoo  iilllluussttrraattee  ppllaannss  aanndd  
pprrooggrraammss  wwhheenn  aapppplliiccaabbllee..  

  
88..    AAllll  ddooccuummeennttss  pprreeppaarreedd  ffoorr  ppuubblliicc  ccoommmmeenntt  wwiillll  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  iinn  

eelleeccttrroonniicc  ffoorrmmaatt..  DDrraafftt  aanndd  ffiinnaall  ddooccuummeennttss  wwiillll  bbee  aacccceessssiibbllee  aatt  
wwwwww..ttrriipplleeww..oorrgg  ..  

  
99..  IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  FFTTAA  CCiirrccuullaarr  99003300..11CC,,  CChhaapptteerr  VV,,  SSeeccttiioonn  66ff  aallll  

ppuubblliicc  nnoottiicceess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  TTrraannssppoorrttaattiioonn  
IImmpprroovveemmeenntt  PPrrooggrraamm  wwiillll  eexxpplliicciittllyy  ssttaattee  tthhaatt  ““tthhee  TTIIPP  ddeevveellooppmmeenntt  
pprroocceessss  ssaattiissffiieess  tthhee  ppuubblliicc  ppaarrttiicciippaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  tthhee  PPrrooggrraamm  ooff  
PPrroojjeeccttss  ((PPOOPP))  ffoorr  WWaasshhiinnggttoonn  CCoouunnttyy,,  OOHH  aanndd  WWoooodd  CCoouunnttyy,,  WWVV””..  

  
1100..  IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  TTiittllee  VVII  ooff  tthhee  CCiivviill  RRiigghhttss  AAcctt  WWWWWW  wwiillll  ccoommppllyy  

wwiitthh  tthhee  LLiimmiitteedd  EEnngglliisshh  PPrrooffiicciieennccyy  ((LLEEPP))  rreeqquuiirreemmeenntt  ((EExxeeccuuttiivvee  OOrrddeerr  
1133116666))  wwhheenn  ssoolliicciittiinngg  ccoommmmeennttss  ffrroomm  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc..  TThhee  iissssuuee  hhaass  
bbeeeenn  aaddddrreesssseedd  aanndd  mmaaddee  ppaarrtt  ooff  tthhee  TTiittllee  VVII  PPllaann  ddeevveellooppeedd  bbyy  tthhee  MMiidd--
OOhhiioo  VVaalllleeyy  RReeggiioonnaall  CCoouunncciill  ((ppaarreenntt  aaggeennccyy))..  TThhee  ppllaann  iiddeennttiiffiieess  
rreeaassoonnaabbllee  sstteeppss  ffoorr  pprroovviiddiinngg  aacccceessss  ffoorr  LLEEPP  ppeerrssoonnss  wwaannttiinngg  ttoo  
ccoommmmeenntt  dduurriinngg  tthhee  ppuubblliicc  ppaarrttiicciippaattiioonn  pprroocceessss..  

  
  
  
IIIIII..  CCoonnssuullttaattiioonn  
  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ssoolliicciittaattiioonn  ooff  iinnppuutt  ffrroomm  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc  WWWWWW  wwiillll  
mmaaiinnttaaiinn  aa  lliisstt  ooff  rreessoouurrccee  aaggeenncciieess  iinn  oorrddeerr  ttoo  iinnccoorrppoorraattee  aanndd  eexxppaanndd  
ccoonnssuullttaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  ssttaattee  aanndd  llooccaall  aaggeenncciieess  rreessppoonnssiibbllee  
ffoorr  llaanndd  uussee  mmaannaaggeemmeenntt,,  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess,,  eennvviirroonnmmeennttaall  pprrootteeccttiioonn,,  
ccoonnsseerrvvaattiioonn,,  aanndd  hhiissttoorriicc  pprreesseerrvvaattiioonn  dduurriinngg  tthhee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ppllaann  ddeevveellooppmmeenntt  
pprroocceessss..  CCoonnssuullttaattiioonn  eeffffoorrttss  wwiillll  bbeeggiinn  eeaarrllyy  iinn  tthhee  ppllaann  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss  iinn  
oorrddeerr  ttoo  iiddeennttiiffyy  aannyy  iissssuuee  tthhaatt  nneeeeddss  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd  dduurriinngg  tthhee  pprroocceessss..  IInn  
aaddddiittiioonn  ttoo  tthhiiss  ccoonnssuullttaattiioonn  eeffffoorrtt,,  rreessoouurrccee  aaggeenncciieess  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ddiirreecctt  
nnoottiiffiiccaattiioonn  ooff  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccoommmmeenntt  oonn  tthhee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ppllaann  iinn  aaccccoorrddaannccee  
wwiitthh  tthhee  pprroocceedduurreess  eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

  
  
IIVV..  IInntteerraaggeennccyy  CCoooorrddiinnaattiioonn  
  

AAnn  iinntteerraaggeennccyy  ccoonnssuullttaattiioonn  pprroocceessss  wwiillll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  wwiitthh  tthhee  FFeeddeerraall  HHiigghhwwaayy  
AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  FFeeddeerraall  TTrraannssiitt  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  WWeesstt  VViirrggiinniiaa  DDiivviissiioonn  ooff  AAiirr  
QQuuaalliittyy,,  OOhhiioo  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy,,  WWeesstt  VViirrggiinniiaa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  OOhhiioo  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  aanndd  tthhee  UUSS  EEnnvviirroonnmmeennttaall  
PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy  oonn  aallll  mmaatttteerrss  rreellaatteedd  ttoo  aaiirr  qquuaalliittyy  ccoonnffoorrmmiittyy..  AAlltthhoouugghh  
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pprroocceedduurraall  iissssuueess  aanndd  mmeetthhooddoollooggiieess  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  tthhrroouugghh  tthhee  iinntteerraaggeennccyy  
ccoonnssuullttaattiioonn  pprroocceessss,,  rreessuullttiinngg  ccoonnffoorrmmiittyy  ddeetteerrmmiinnaattiioonnss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  PPuubblliicc  
PPaarrttiicciippaattiioonn  PPrroocceedduurreess  aass  eessttaabblliisshheedd  iinn  SSeeccttiioonn  II..    

  
  
VV..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  JJuussttiiccee    
  

IInn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  iinnssuurree  ““ffaaiirr  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  mmeeaanniinnggffuull  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  aallll  ppeeooppllee  
rreeggaarrddlleessss  ooff  rraaccee,,  ccoolloorr,,  nnaattiioonnaall  oorriiggiinn,,  oorr  iinnccoommee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  llaawwss,,  
rreegguullaattiioonnss  aanndd  ppoolliicciieess””  WWWWWW  hhaass  ddeevveellooppeedd  aanndd  mmaaiinnttaaiinnss  aann  EEnnvviirroonnmmeennttaall  
JJuussttiiccee  aasssseessssmmeenntt  rreeppoorrtt  bbaasseedd  oonn  tthhee  llaatteesstt  cceennssuuss  iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhee  
rreeggiioonn..  TThhee  rreeppoorrtt  iiddeennttiiffiieess  aanndd  llooccaatteess  ttaarrggeett  mmiinnoorriittyy  aanndd  llooww--iinnccoommee  
ppooppuullaattiioonn  ggrroouuppss  iinn  oorrddeerr  ttoo  aassssiisstt  iinn  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  aasssseessssmmeenntt  ooff  aannyy  
ddiisspprrooppoorrttiioonnaatteellyy  hhiigghh  aanndd  aaddvveerrssee  aaffffeeccttss  ccaauusseedd  bbyy  aannyy  ppllaann  oorr  pprrooggrraamm  
ddeevveellooppeedd  bbyy  WWWWWW..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ssttaannddaarrdd  mmeetthhooddss  ooff  ppuubblliicc  nnoottiiffiiccaattiioonn,,  
WWWWWW  oouuttrreeaacchh  eeffffoorrttss  iinncclluuddee  ccoonnttaacctt  wwiitthh  ssoocciiaall  sseerrvviiccee  aaggeenncciieess  tthhaatt  pprroovviiddee  
aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  ttaarrggeetteedd  ppooppuullaattiioonn  ggrroouuppss  ttoo  eennccoouurraaggee  iinnppuutt  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  
iinn  tthhee  ppllaannnniinngg  pprroocceessss..  TThhiiss  eeffffoorrtt  iiss  mmaaddee  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  pprroocceessss  aanndd  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonn  II  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy..        

  
  
  
  
      
  
      
  


