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Inleiding
Op dit moment hebben in de Welstandsnota meerdere gebiedstypen betrekking op het
plangebied van Feyenoord City waaronder haven- en bedrijventerrein', ‘stedelijke
knooppunten’ en ‘rivierlocaties’. De bijbehorende omschrijvingen van deze gebiedstypen
sluiten niet overal even goed aan bij de ontwikkeling van Feyenoord City zoals vastgelegd in
de Gebiedsvisie, anderzijds lopen de grenzen (gebaseerd op het bestaande gebied) dwars
door beoogde deelprojecten heen zoals voor de locatie van het Nieuwe Feyenoord Stadion.
Welstandstoetsing op basis van de huidige gebiedstypeplankaart van de Welstandsnota is
daardoor aan de hand van de bestaande gebiedstype-indeling niet mogelijk.
Welstandscriteria dienen daarom up to date gemaakt moeten worden om de beoogde
kwaliteit te kunnen borgen.
Om de geambieerde kwaliteit op deze plek in de stad dus adequaat te kunnen bewaken heeft
het College van Burgemeester en wethouders besloten twee aanpassingen van de
gebiedstypenkaart in de welstandsnota aan de gemeenteraad voor te stellen:
1. Flet volledige plangebied van Feyenoord City op de gebiedstypekaart wordt aangeduid
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 goed aan bij de gebiedsontwikkeling Feyenoord City.
2. Feyenoord City tegelijkertijd ook aan te wijzen als Toekomstig ontwikkelingsgebied’. Dit
geeft de mogelijkheid om voor deelprojecten binnen Feyenoord City in latere instantie een
welstandsparagraaf op te stellen, waarmee specifiek en ‘op maat’ toetsingscriteria
geformuleerd kunnen worden. Aanwijzing tot Toekomstig ontwikkelingsgebied’ geeft de
gemeente de mogelijkheid om voor Feyenoord City het instrument 'welstandsparagraaf’
te gebruiken om de hoge kwaliteitsambitie van het gemeentelijk Position Paper te borgen.
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Voorstel van het College van Burgemeester en wethouders
Het College van B&W is voornemens aan de gemeenteraad voor te stellen om Feyenoord
City aan te wijzen als Toekomstig ontwikkelingsgebied' met geb.edstype ‘Stedelijke
knooppunten’ en de betreffende Gebiedstypenkaart en Welstandsmveaukaart in de
Welstandsnota Rotterdam (2012) overeenkomstig te wijzigen.

Terinzagelegging
het concept-besluit heeft ter inzage gelegen van woensdag 11 juli 2018 tot en met dinsdag 21
augustus 2018. Tegen dit concept-besluit is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze is
ingediend door de neer J. de Wilt, woonachtig op de Bas Paauwstraat 152 ie Rotterdam.

Zienswijze en beantwoording
In de zienswijze is net bezwaar tegen de voorgenomen wijziging van de welstandsnota in 2
punten verwoora. Een reactie op de twee punten wordt hieronder, na eerst kort de kern van
het bezwaar te formuleren, gegeven.
11 bezwaar tegen de keuze van het qebiedstype Stedeliike Knooppunten’
Aangegeven wordt dat wijziging van de huidige gebiedstypen 'Rivierlocaties’ I 'Haven- en
bedrijventerrein’ in 'Stedelijk knooppunten’ niet wenselijk is. Omdat dit de vrees rechtvaardigt
dat de uitvoering van voorliggende plannen (Feyenoord City) nog meer steen, asfalt en
kunststofp'aatmateriaal en verkeer betekenen en het afdrijven van de duurzame doelstellingen
van de stad. Een wijziging naar het gebiedstype 'Stedeľjk groengebied’ heeft de voorkeur.
Beantwoording:
De gemeente Rotterdam staat positief tegenover de ontwikkeling van Feyenoord City. De
ontwikkeling van Feyenoord City past m de ambities voor het Stadionpark, zoals vastgelegd in
de gebiedsvisie Stadionpark. Op 11 mei 2017 heeft de Rotterdamse gemeenteraad positief
besloten over (verdere) gemeentelijke betrokkenheid bij Feyenoord City en de voorwaarden
daarvoor vastgelegd in het zogeheten gemeentelijke Position Paper. Om de
gebiedsontwikkeling Feyenoord City adequaat te kunnen toetsen, teneinde het voor de stad en
zijn inwoners beste resultaat te kunnen realiseren. is wijziging van allerlei beleid nodig,
waaronder de welstanasnota. De gemeente heeft op basis van de huidige planvorming
Feyenoord City én de ambities voor deze plek in de stad besloten dat het gebiedstype
‘stedelijke knooppunten’ het beste toetsingskader is voor deze gebiedsontwikkeling op deze
plek in de stad.
Flet voorstel van de bezwaarmaker, wijziging in het gebiedstype 'Stede lijke Groengebieden'
past zowel niet bij de huidige inrichting van het gebied (bedrijventerrein, infrastructuur,
parkeerterreinen en een stadion) als ķij de beoogde ontwikkeling (Feyenoord City). Dit
gebiedstype is bedoeld voor parkachtige gebieden in de stad, en de (vaak in samenhang
daarmee ontworpen) volkstuinen, sportvelden etc. aan de randen van parkachtige gebieden.
De beoogde gebiedsontwikkeling Feyenoord City is niet te karakteriseren als een parkachtig
gebied.
Flet voorstel geeft vooral de wens van de bezwaarmaker aan om meer groen in zijn
woonomgeving gerealiseerd te zien. In de gebiedsvisie Stadionpark (vastgesteld door de
gemeenteraad eind 2017) is hier aandacht aan besteed. De ambities voor groen in het gebied
liggen niet alleen vast in de Gebiedsvisie Stadionpark, ook in het op te stellen masterplan
Feyenoord City komt deze ambitie concreet terug. Aan het masterplan werkt een Rotterdams
landschapsarchitectuurbureau, te weten LOLA Landscape Architects. dat aangeeft dat er
zeker aandacht is voor groen en vergroening. Ook wordt er een landschapsarchitect(e)
benoemt in de op te richten welstandskamer, die de plannen voor Feyenoord City zal toetsen.
Tenslotte zijn inmiddels voor de wijk Veranda concrete vergroeningsprojecten met bewoners
ontwikkeld, die in 2019 uitgevoerd gaan worden.
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De koppeling die dc bezwaarmaker legt tussen het te kiezen gebiedstype en de toename van
verharding/asfalt of groen is op die wijze met direct te leggen. Ten eerste is welstandsbeleid
het instrument voor toetsing van (nieuw te realiseren ofte verbouwen) bouwwerken, in welk
gebieastype dan ook. Ten tweede sluit het gebiedstype ‘Stedelijke Knooppunten’ de realisatie
van nieuwe en/of groene openbare ruimte niet uit. Ook betekent een
bouwinitiatief/gebiedsontwikkeling niet per definitie een toename van de verharding, asfalt,
etc., zoals de bezwaarmaker stelt (sloop/nieuwbouw, meervoudig ruimtegebruik, etc.). De
(concept)planvorming van Feyenoord City voorziet in een toename van openbaar gebied van
ca. 20oZo t.ov de huidige inrichting. Een deel daarvan zal een groene inrichting hebben.
2I anticiperen op nieuw bestemmingsplan
De voorgestelde aanpassing van de Weistandsnota anticipeert op een nieuw
bestemmingsplan Indiener stelt dat uit de plannen bi'jkt dat het beoogde nieuwe stadion en
omringende gebouwen praktische het gehele zicht op de skyline zullen blokkeren. Bewoners,
onder wie de heer de Wilt, claimen naast een teruggang in welstand ook grote planschade
door de megalomane plannen voor Feyenoord City, waarmee milieu, stad en bewoners niet
gebaat zijn Verzocht wordt de voorgestelde aanpassing van de Weistandsnota met door te
voeren en het gebied een groene bestemming te geven.
Beantwoording.
Op 11 mei 2017 heeft de Rotterdamse gemeenteraad positief besloten over de
gemeentelijke betrokkenheid bij Feyenoord City en in het zogeheten gemeentelijke Position
Paper de voorwaarden geformuleerd waaraan voldaan moei worden voor die betrokkenheid.
De gemeente heeft daarnaast haar normale verantwoordelijkheden, zoals het vaststellen van
het bestemmingsplan en het verlenen van de oenodigde vergunningen. Vanuit die
verantwoordelijkheid werkt de gemeente actief mee aan hetgeen benodigd is voor de realisatie
van Feyenoord City.
Aanpassing van het welstandsbeleid anticipeert niet, zoals de bezwaarmaker stelt, op een
nieuw bestemmingsplan; die koppeling/volgordelijkheid bestaat niet. Wijziging van het
welstandsgebiedstype is één van de beleidswijzigingen die m vervolg op reeds vastgelegde
gemeentelijke besluitvorming (Position Paper en Gebiedsvisie) nodig zijn voor het mogelijk
maken én vooral het adequaat kunnen toetsen van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City.
Dat geldt ook vtoor het benodigde nieuwe bestemmingsplan dat in 2019 zal volgen. Daarover
zullen de omwonenden uiteraard nader geïnformeerd worden. In de
bestemmingsplanprocedure is het voor bewoners/belanghebbenden mogelijk zienswijzen en
planschadeclaims in te dienen.

Conclusie en advies:
De zienswijze leidt, op basis van de bovenstaande beantwoording, niet tot aanpassing van het
voornemen van het college van B&W de weistandsnota te wijzigen op voorgenomen wijze.
Hoogachtend,

mevr. A M. Papavoine-Huizing
Teammanager Bouw- en Woningtoezicht

