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Geachte leden van de commissie,

Op 9 mei heb ik uw commissie toegezegd de vragen van de heer Van der Velden over de 
MER Feyenoord City binnen enkele weken schríftelijk te beantwoorden (19bb15784). Daartoe 
dient deze brief

Omdat het college uw raad in het verleden vaker heeft geïnformeerd over de 
milieueffectrapportage voor Feyenoord City verwijs ik u voor de volledigheid ook graag naar de 
correspondentie over:
» het startdocument voor het bestemmingsplan en de MER (december 2017)
« de nota van beantwoording behorende bij de zienswijzeprocedure op het startdocument 

(juni 2018)
« de beantwoording van de schríftelijke vragen van raadslid Van der Velden over hetzelfde 

onderwerp in maart 2017 en juni 2018
* de beantwoording van de schríftelijke vragen van raadslid Van de Lee in januari 2018.
Ook is de MER een vast terugkerend onderwerp in de voortgangsrapportages van Feyenoord 
City bij het onderdeel ‘Gebiedsontwikkeling’. De onderstaande beantwoording is gebaseerd op 
de eerdere informatieverstreKking.

Hieronder volgen de vragen van raadslid Van der Velden (in cursief) en mijn antwoorden.

1. Hecht de wethouder eigenlijk wel waarde aan de MER of beschouwt hij de MER louter als 
een wettelijke plicht’?

Antwoord:
Ik hecht vanzelfsprekend veel waarde aan de uitkomsten van de milieuonderzoeken. Dit is 
belangrijke input voor de afwegingen die we zullen maken in het kader van het 
bestemmingsplan. Voor dit project worden uitgebreide milieuonderzoeken uitgevoerd.
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Bij de start van dit traject hebben we ook niet voor niets de Commissie voor de 
milieueffectrapportage gevraagd advies uit te brengen op het startdocument.

2. Gaat de wethouder iets met de conclusies uit het rapport doen?

Antwoord:
Zoals gezegd bij vraag 1 vormt de MER belangrijke input voor de afwegingen die we zullen 
maken in het kader van het bestemmingsplan.

3. Waarom duurt het zo lang voordat het MER-rapport verschijnt?
Antwoord:
Feyenoord City betreft een private gebiedsontwikkeling. De milieuonderzoeken worden 
uitgevoerd in opdracht van de private partij. Deze partij is derhalve verantwoordelijk voor de 
voortgang. De gemeente en DCMR hebben een begeleidende en toetsende rol in dit proces. 
Wat mij betreft is het belangrijk dat er een zorgvuldig proces wordt doorlopen. Daarbij wil ik het 
volgende benadrukken. Dit is een groot en complex project, waarbij het doen van 
milieuonderzoeken ontegenzeggelijk tijd kost. Extra tijd is ook nodig voor het uitgebreide 
participatietraject, waarbij bewoners in iedere stap van de mer worden meegenomen. De 
doorlooptijd wordt mede bepaald door het besluit om de procedure voor het bestemmingsplan 
en voor de omgevingsvergunning te ‘coördineren’. Het coördinatiebesluit leidt tot meer 
diepgang in de milieubeschouwing omdat informatie uit beide trajecten kan worden 
gecombineerd. Dit voordeel wordt door de omgeving enorm gewaardeerd. Gevolg is wel dat 
het ontwerpproces voor het stadion het moment bepaalt waarop bestemmingsplan en mer ter 
inzage gaan en dus openbaar worden. Zoals bekend zal dit naar verwachting begin 2020 zijn, 
waarna het bestemmingsplan en het MER-rapport u omstreeks juni 2020 aangeboden wordt.

4. Waarom wordt de renovatie van De Kuip inclusief gebiedsontwikkeling niet als redelijk 
alternatief meegewogen in de MER? Uit wetenschappelijk oogpunt zou die variant toch 
ook moeten worden onderzocht?

Antwoord:
Ik ga ervan uit dat met “renovatie van De Kuip” vernieuwbouw van De Kuip wordt bedoeld 
inclusief uitbreiding van het aantal toeschouwers en functionaliteiten van het stadion. Als met 
“renovatie van De Kuip” het opknappen van De Kuip zonder wezenlijke functionele wijzigingen 
wordt bedoeld, maakt dit onderdeel uit van het referentie-alternatief in de mer. In het 
startdocument bestemmingsplan/mer is aangegeven dat op basis van de voorgaande studies 
en besluiten vernieuwbouw van de Kuip niet als variant wordt meegenomen.

Renovatie van De Kuip inclusief uitbreiding van aantal toeschouwers en functionaliteiten blijft 
niet onbesproken in de mer. In het MER-rapport wordt een apart hoofdstuk gewijd aan de voor 
en nadelen van de eerder overwogen vijf locaties voor het nieuwe stadion, alsmede renovatie 
van de Kuip, als uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling. Het college volgt daarin het advies 
van de commissie voor de m.e.r. waarin gevraagd wordt om “inzicht te geven in de 
achtergrond en historie van de plannen voor de gebiedsontwikkeling”. Voor de duidelijkheid, in 
het advies van de commissie mer wordt met gevraagd om de renovatie van de Kuip als 
alternatief op te nemen en te onderzoeken.
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Ik vertrouw erop uw commissie met deze beantwoording voldoende te hebben geïnformeerd 
en stel voor h'ermee de gedane toezegging 19bb15784 als afgedaan te beschouwen.

Met vriéndelijke groet,

.urvers
iūtter B- , Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving


