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Onderwerp:
Instellen Welstandskamer Feyenoord City en aanwijzing Feyenoord City als 
Toekomstig ontwikkelingsgebied’ met gebiedstype ‘Stedelijke knooppunten’ in de 
Welstandsnota

Op welke gronden deze briefî/Waarom nu voorgelegd?
In het belang van de ontwikkeling van Feyenoord City hebben wij op 3 juli jl. besloten 
om een Welstandskamer in te stellen en het wettelijk verplichte inspraaktraject te 
starten om Feyenoord City aan te wijzen als Toekomstig ontwikkelingsgebied’ met 
gebiedstype ‘Stedelijke knooppunten’ en in die zin de Welstandsnota Rotterdam aan 
te passen.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
Gebiedsvisie Stadionpark (raad, februari 2018)
Position Paper Feyenoord City (raad, mei 2017)
Welstandsnota Rotterdam (raad, 2012)

Toelichting:
Inleiding
Bij de gebiedsontwikkeling Feyenoord City is de gemeente zowel publiekrechtelijk als 
privaatrechtelijk betrokken. Vanuit haar publiekrechtelijke rol toetst de gemeente de 
plannen op de ruimtelijke kwaliteit. In de Position Paper (raad, 11 mei 2017) is 
opgenomen dat de gemeente de randvoorwaarden daartoe onder meer uitwerkt in 
reguliere producten zoals welstandsparagrafen en nota’s van uitgangspunten. 
Feyenoord City is voor Rotterdam een uniek project, zowel qua omvang als qua type 
ontwikkeling. Binnen het bestaande instrumentarium hebben we daarom gezocht 
naar de meest adequate wijze om op de kwaliteit te sturen. Dit komt tot uiting in de 
voorgestelde wijziging van de Welstandsnota en de instelling van een 
Welstandskamer voor Feyenoord City.

Aanpassing Welstandsnota Rotterdam
Het plangebied Feyenoord City kent in de Welstandsnota meerdere gebiedstypen 
waaronder ‘haven- en bedrijventerrein’, ‘stedelijke knooppunten’ en ‘rivierlocaties’. De 
bijbehorende omschrijvingen van deze gebiedstypen sluiten niet voldoende aan bij 
de beoogde ontwikkeling van Feyenoord City.

Bovendien lopen de grenzen dwars door deelprojecten heen zoals voor de locatie 
van het Nieuwe Feyenoord Stadion. Welstandstoetsing op basis van de huidige
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gebiedstypeplankaart van de Welstandsnota is daardoor niet geschikt om de 
beoogde kwaliteit te borgen.

Om de geambieerde kwaliteit op deze plek in de stad beter te kunnen bewaken 
hebben wij tot twee aanpassingen van de Welstandsnota Rotterdam besloten:

1. Feyenoord City aan te wijzen als Toekomstig ontwikkelingsgebied’. Dit geeft 
de mogelijkheid om voor deelprojecten binnen Feyenoord City een 
welstandsparagraaf op te stellen, waarmee specifiek en ‘op maat’ 
toetsingscriteria geformuleerd kunnen worden. Dit kan gewenst zijn voor 
deelprojecten die een specifiek karakter hebben, zoals bijvoorbeeld het 
'waterfront'. Of voor een deelproject als de ‘Strip’, dat een over meerdere 
járen gefaseerde realisatie kent en wellicht meerdere eigenaren, en waarvoor 
tegelijkertijd een eenduidige en specifieke uitstraling en identiteit gewenst is. 
Aanwijzing tot 'Toekomstig ontwikkelingsgebied’ geeft de gemeente de 
mogelijkheid om voor Feyenoord City het instrument ‘welstandsparagraaf’ te 
gebruiken om de hoge kwaliteitsambitie zoals vastgelegd in de Position Paper 
te borgen.

2. Het volledige plangebied van Feyenoord City op de gebiedstypekaart aan te 
duiden met ‘Stedelijke knooppunten’. Karakteristiek voor 'stedelijke 
knooppunten’ is de stapeling en verknoping van functies, het 
publiekstrekkende karakter en de hoge dynamiek. Dit gebiedstype uit de 
Welstandsnota met zijn specifieke criteria over maaiveldniveaus, 
verbindingen en publiekstrekkers sluit het beste aan bij de 
gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Fliermee kent het gehele gebied de best 
passende gebiedstypologie, in het geval er (nog) geen specifieke 
welstandsparagraaf is.

Op grond van de Woningwet wordt het concept-raadsbesluit gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage gelegd. De reacties worden verwerkt in een 
inspraakverslag. Daarna nemen wij een definitief besluit over de wijziging van de 
Welstandsnota en leggen het ontwerp-raadsbesluit, naar verwachting komend 
najaar, ter vaststelling voor aan uw raad. Een en ander past bij de overall planning 
voor de ontwikkeling van Feyenoord City.

Welstandskamer Feyenoord City
De publiekrechtelijke kwaliteitssturing van Feyenoord City vraagt om zorgvuldigheid, 
deskundigheid en prioriteit over een lange tijdsperiode. Om dit mogelijk te maken, is 
extra ondersteuning van de Commissie voor Welstand en Monumenten (hierna de 
Commissie W+M genoemd) wenselijk.

De Bouwverordening (art. 9.2, vierde lid) biedt ons de mogelijkheid om voor een 
bepaald project en voor een bepaalde tijdsduur een Welstandskamer in te stellen die 
in de plaats treedt van de reguliere Commissie W+M. In een Welstandskamer 
kunnen, naast tenminste drie leden van de Commissie W+M, andere deskundigen 
worden benoemd. Daardoor kan een Welstandskamer plannen in bredere zin 
beoordelen. De instelling van een Welstandskamer kan de toetsing effectiever 
maken, verbreedt de reikwijdte van de toetsing en beperkt de druk op de agenda van 
de reguliere Commissie W+M.

Wij hebben besloten om voor het project Feyenoord City (stadion en 
gebiedsontwikkeling) een Welstandskamer in te stellen vanwege meerdere redenen:

« Feyenoord City is een grootschalige en complexe gebiedsontwikkeling 
waarvoor specifieke deskundigheid vanuit meerdere disciplines is vereist. 
Belangrijke aspecten zijn verbindingen, stadionontwikkeling, infrastructuur, 
stationsontwikkeling, leisure, grootschaligheid, landschap (stedelijk, venues 
en de rivier) en hoogbouw.
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* Normaliter toetst de Commissie W+M alleen de bouwinitiatieven. Bij 
Feyenoord City is juist de integraliteit tussen gebouw, buitenruimte en 
stedenbouw van cruciaal belang.

* De gevraagde inzet is hoog. De komende periode zal de toetsing van alle 
plannen van Feyenoord City een hoge inzet vanuit de Commissie W+M 
vergen. Enerzijds moet worden geborgd dat deze toetsing adequaat 
plaatsvindt, anderzijds mag dit nooit ten koste gaan van andere bouwplannen 
in de stad.

* Met de Welstandskamer is continuïteit van advisering over een langere 
termijn geborgd hetgeen van belang is gezien de lange looptijd (10-15 jaar) 
van het project.

De Kamer krijgt de volgende samenstelling:
* Vanuit de Commissie nemen de disciplines ‘architectuur’, ‘architectuurhistorie’ 

en ‘stedebouw’ zitting in de Welstandskamer.
» Deskundigen worden benoemd voor de disciplines ‘sociaal-economisch 

programma’, ‘knooppunt’, ‘landschap/buitenruimte’ en ‘venues ’ 
(evenementenlocaties)

* Ook de voorzitter wordt extern geworven.

De Welstandskamer wordt ambtelijk ondersteund door het secretariaat van de 
Commissie voor Welstand en Monumenten. Daarmee wordt tevens de koppeling 
gemaakt tussen de Welstandskamer en het gemeentelijke vergunningentraject.

De leden voor de Kamer worden momenteel geworven. Per discipline is daarvoor 
ambtelijk een shortlist met kandidaten opgesteld. In samenspraak met de voorzitter 
van de Commissie van W+M en de beoogd voorzitter van de Welstandskamer wordt 
de shortlist definitief gemaakt en worden de kandidaten benaderd voor een 
intakegesprek met de projectleiding en de voorzitter. Na afronding van alle 
gesprekken neemt ons college een benoemingsbesluit.

De Welstandskamer zal in de dagelijkse praktijk aangeduid worden met ‘Quality-team 
Feyenoord City’ omdat deze naam de lading beter dekt en internationaal meer 
gebruikelijk is.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Op grond van de Woningwet is een terinzagelegging nodig van een voorgenomen 
wijziging van de Welstandsnota.

De kosten voor de Welstandskamer worden betaald uit de te ontvangen leges voor de 
bouwprojecten (WABO)

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretarie De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlage(n):
Toelichting voorgenomen wijziging Welstandsnota
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