
Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders

Betreft: MER-plicht Feyenoord City en de verkeerde volgorde

Rotterdam, 10 februari 2017

Geacht college,

In het Besluit milieueffectrapportage worden de categorieën ontwikkeling genoemd waarvoor een 
milieueffectrapportage is vereist. Categorie D.11 schrijft voor dat een milieueffectrapportage is vereist 
voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject. 

Het Besluit milieueffectrapportage is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en is een aanvulling 
op de Wet Milieubeheer. In Artikel 7.23, lid 1 onder a van deze wet staat dat een milieueffectrapportage 
ten minste bevat:

“een beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de wijze waarop zij zal worden uitgevoerd, 
alsmede van de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, en 
de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen alternatieven”.

1. Is het college op de hoogte van de implicaties van de aangehaalde categorie ontwikkelingen en 
bovenstaande wettelijke bepaling? Indien ja, wat zijn deze implicaties?

2. Wat is volgens het college de merite van het vergelijken van alternatieven binnen de context van een 
milieueffectrapportage?

Tot zover de milieuwetgeving. In de vergadering van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte 
(BWB) van 8 februari jongstleden heeft het college toegezegd dat er een milieueffectrapportage wordt 
opgesteld in het kader van de planvorming omtrent Feyenoord City. Er bestaat een zogenoemde MER-
plicht voor Feyenoord City; de verplichting een milieueffectrapportage op te stellen. Maar die 
milieueffectrapportage wordt hoogstwaarschijnlijk pas vrijgegeven nadat de gemeenteraad wordt 
gevraagd in te stemmen met een voorstel van het college over het plan.

3. Wanneer denkt het college de milieueffectrapportage te kunnen aanbieden aan de Raad?

Een milieueffectrapportage na besluitvorming over het voorstel tot instemming met kapitaalverstrekking 
is de verkeerde volgorde, aangezien een milieueffectrapportage voorschrijft dat alle alternatieven moeten
worden onderzocht die 'redelijkerwijs in beschouwing moeten worden genomen'. De 
milieueffectrapportage is er namelijk voor bedoeld beleidsmakers inzichten te verschaffen die zij niet op 
een andere manier hadden kunnen verkrijgen.

4. Is het college het met ons eens dat de milieueffectrapportage moet zijn opgesteld en ingezien door de 
Raad alvorens kan worden besloten tot het verstrekken van kapitaal voor de uitvoering van het plan 
Feyenoord City, aangezien dit slechts een van de alternatieven is die zal zijn onderzocht in een 
milieueffectrapportage? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe gaat het college het 
besluitvormingsproces zo inrichten dat dit ook daadwerkelijk gebeurt?

De wet zelf blijft vaag over welke alternatieven als redelijk te beschouwen mogen doorgaan, maar 
volgens Kenniscentrum InfoMil1 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu moeten zij onder andere 

1 http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/praktijkhandreiking/alternatieven/uitgebreide/redelijkerwijs/
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bijdragen aan de besluitvorming, maakbaar en uitdagend zijn, technisch mogelijk en betaalbaar en 
voldoen aan de doelstellingen. 

5. Onderschrijft het college de praktische invulling die wordt gegeven aan de notie van redelijk te 
beschouwen alternatieven? Indien nee, waarom niet?

6. Gaat het college ervoor waken dat bij de motivering van de keuze voor de beschouwde alternatieven 
dit rijtje voorwaarden in ogenschouw wordt genomen? Indien nee, waarom niet?

Renovatie van het huidige stadion van voetbalclub Feyenoord inclusief gebiedsontwikkeling is een 
volwaardig alternatief voor Feyenoord City, want het voldoet aan het rijtje voorwaarden dat 
Kenniscentrum InfoMil heeft opgesteld. Dit alternatief (renovatie inclusief gebiedsontwikkeling) zou ten 
minste moeten worden meegenomen in de nog op te stellen milieueffectrapportage. Het alternatief heeft 
namelijk een prominente rol gespeeld in de eerdere fase van de besluitvorming (net als overigens het 
alternatief 'Veranda-Oost'). Bovendien bestaat er ontzettend veel kennis en kunde over met name de 
haalbaarheid van renovatie inclusief gebiedsontwikkeling. Dit kan en mag niet genegeerd worden.

7. Is het college het met ons eens dat het alternatief van renovatie inclusief gebiedsontwikkeling voldoet 
aan het rijtje voorwaarden dat is opgesteld? Indien nee, waarom niet? Indien ja, betekent dit dat het 
alternatief wordt opgenomen in de nog op te stellen milieueffectrapportage?

8. Indien de voorgaande vraag bevestigend wordt beantwoord, betekent dit dat het voorstel tot 
kapitaalverstrekking voor Feyenoord City tot nader order wordt uitgesteld totdat de Raad de 
alternatieven heeft kunnen wegen? Indien nee, waarom niet?

Tot slot wijzen wij het college erop dat een alternatief iets anders is dan een variant. Overwegingen met 
betrekking tot de precieze locatie van een eventueel nieuw stadion (honderd meter naar links, honderd 
meter naar rechts) en een paar woningen meer of minder leiden niet tot nieuwe alternatieven; dit zijn 
slechts varianten.

9. Ziet het college het verschil tussen een alternatief en een variant? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ruud van der Velden
Partij voor de Dieren
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