
Rotterdam, 5 februari 2019 19bb882

Aan:
de gemeenteraad

Onderwerp:

Voorstel tot wijziging Welstandsnota Rotterdam in het belang van de ontwikkeling van 
Feyenoord City en benoeming leden Welstandskamer (Q-team) Feyenoord City

Gevraagd besluit:
Samenvattend stellen wij u voor:

Feyenoord City aan te wijzen als Toekomstig ontwikkelingsgebied’ met gebiedstype 
'Stedelijke knooppunten’ en daartoe de betreffende Gebiedstypenkaart en 
Welstandsniveaukaart in de Welstandsnota Rotterdam (2012) overeenkomstig te 
wijzigen.

Waarom dit voorstelî/Waarom nu voorgelegd?
In het belang van de ontwikkeling van Feyenoord City hebben wij op 5 februari jl. 
besloten uw raad voor te stellen Feyenoord City aan te wijzen als ‘toekomstig 
ontwikkelingsgebied’ met als gebiedstype ‘stedelijke knooppunten’ en de 
Welstandsnota Rotterdam in die zin aan te passen conform het bijgevoegde ontwerp
besluit. Tevens hebben we bij dezelfde gelegenheid de leden van het Q-team 
Feyenoord City benoemd dat ons zal adviseren over de kwaliteit van de ruimtelijke 
plannen voor Feyenoord City.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen 
moties en gedane toezeggingen:
Gebiedsvisie Stadionpark (raad, februari 2018)
Position Paper Feyenoord City (raad, mei 2017)
Welstandsnota Rotterdam (raad, 2012)
Bouwverordening Rotterdam 2010

Toelichting:

Inleiding
Op 3 juli 2018 hebben wij uw raad geïnformeerd over de voorgenomen wijziging van 
de Welstandsnota Rotterdam en het instellen van een Welstandskamer in het belang 
van de ruimtelijke ontwikkeling van Feyenoord City (18bb5282). Vanuit haar 
publiekrechtelijke verantwoordelijkheid toetst de gemeente de plannen voor de 
gebieds- en stadionontwikkeling van Feyenoord City op de ruimtelijke kwaliteit. Om 
dat goed te kunnen doen hebben wij toen besloten om:
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1. het vigerende welstandsbeleid, i.c. de welstandsnota aan te passen zodat de 
(kwaliteits)toetsing van gebiedsontwikkeling Feyenoord City beter is geborgd en 
daartoe het wettelijk verplichte inspraaktraject te starten;

2. een Welstandskamer, hierna genoemd Q-team Feyenoord City, in te stellen en 
daarbij tevens de procedure vastgesteld om de externe leden te selecteren. Q- 
team staat voor Qualityteam, een veelgebruikte naam als het gaat om de 
beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit binnen gebiedsontwikkelingen.

Graag informeren wij u over het vervolg en verzoeken u het in de bijlage opgenomen 
ontwerp-besluit te nemen.

Wijziging Welstandsnota
De wijziging van de welstandsnota behelst het aanwijzen van het plangebied van 
Feyenoord City als Toekomstig ontwikkelingsgebied' met het gebiedstype ‘Stedelijke 
Knooppunten’. Aanwijzing als Toekomstig ontwikkelingsgebied’ 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 projecten die een gefaseerde uitvoering kennen en meerdere 
eigenaren zoals de ‘Strip’, en waarvoor tegelijkertijd een eenduidige en specifieke 
uitstraling en identiteit gewenst is. Het gebiedstype 'Stedelijke knooppunten’ sluit met 
zijn specifieke criteria over maaiveldniveaus, verbindingen en publiekstrekkers het 
beste aan bij de gebiedsontwikkeling Feyenoord City.

Een concept-besluit tot wijziging van de gemeentelijke Welstandsnota heeft van 11 juli 
tot en met 21 augustus 2018 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Deze 
zienswijze is weerlegd in het bijgevoegde zienswijzenrapport. Deze zienswijze hebben 
wij ongegrond verklaard. Uw raad wordt nu verzocht om het bijgevoegde ontwerp
besluit tot wijziging van de gemeentelijke welstandsnota te nemen. Na uw besluit 
zullen de bijgevoegde gewijzigde kaarten voor gebiedstype en welstandsniveaus in de 
plaats komen van de huidige kaarten van de welstandsnota en tevens verwerkt 
worden in de relevante digitale systemen zoals gisweb en gis.

Benoemen leden Q-team
Op 3 juli 2018 hebben wij tevens een Welstandskamer Feyenoord City (hierna te 
noemen Q-team) ingesteld. Dit Q-team treedt in de plaats van de reguliere Commissie 
voor Welstand en Monumenten en zal ons college adviseren over de kwaliteit van de 
ingediende ruimtelijke plannen, onder meer als onderdeel van de 
vergunningenprocedure. Het Q-team zal de plannen in bredere zin beoordelen dan de 
Commissie voor W&M. Daartoe zijn er meer disciplines in het Q-team 
vertegenwoordigd dan in de Commissie van W&M. Verder zorgt het Q-team voor 
focus en continuïteit in de toetsing en verlicht tegelijkertijd de druk op de agenda van 
de reguliere Commissie. Het Q-team wordt ambtelijk ondersteund door het 
secretariaat van Commissie voor Welstand en Monumenten. Daarmee wordt tevens 
de koppeling gemaakt tussen Q-team en het gemeentelijke vergunningentraject. Het 
Q-team is gehouden aan het Reglement van Orde uit de Bouwverordening dat ook 
voor de Commissie van W&M geldt.

Na ons besluit tot instelling van een Q-team Feyenoord City en vaststelling van de 
selectieprocedure, waarover wij u op 3 juli jl. hebben geïnformeerd, zijn kandidaten 
benaderd en gesproken. Uiteindelijk heeft dit proces ertoe geleid dat wij op 5 februari 
jl. de volgende leden hebben benoemd:

» Robert Winkel I voorzitter
» Rudolph Eilander I lid commissie W&M - architectuur
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« Johanna van Doorn Z lid commissie W&M - cultuurhistorie
* Jeroen Ruitenbeek I lid commissie W&M - stedenbouw
* Philomene van der Vliet I deskundige landschapsarchitectuur
* Ton Venhoeven I deskundige knooppunten
* Paul Diederen I deskundige venues
* Aruna Vermeulen I burgerlid - sociaal/maatschappelijk.

Met deze samenstelling zijn alle relevante disciplines vertegenwoordigd in het Q-team 
voor deskundige en integrale advisering over de ruimtelijke plannen voor Feyenoord 
City. Drie leden zijn tevens lid van de reguliere Commissie van W&M. Vooruitlopend op 
onze benoeming is het Q-team inmiddels drie keer bij elkaar gekomen om alvast 
kennis te maken met elkaar, met de stedelijke opgave voor het gebied en met de 
betrokken plannen(makers). In overleg met de leden is afgesproken om de 
welstandskamer aan te duiden met ‘Q-team Feyenoord City’ omdat deze naam de 
lading beter dekt (bredere advisering dan alleen over welstandsaspecten) en 
internationaal meer gebruikelijk is. Wij menen dat hiermee een goed voorbereid en 
deskundig Q-team tijdig klaar staat om ons te adviseren over de ruimtelijke kwaliteit 
van de gebieds- en stadionontwikkeling van Feyenoord City.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
De kosten voor de welstandskamer worden betaald uit de te ontvangen leges voor de 
bouwprojecten (WABO)

Het k de ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Bijlage(n):
Ontwerpbesluit
Zienswijzenrapport (AS 18/14269/2 oktober 2018)
Kaarten (betreffende gebiedstype en welstandsniveau) wijziging welstandsnota

De s

y

v.j.r i

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgennee:

A. Aboutaleb
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Ontwerpbesluit

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van "BBO vult datum in"; 

gelet op artikel 12a, lid 1, Woningwet;

overwegende het belang van een zorgvuldige en integrale ruimtelijke toetsing van de 
plannen voor Feyenoord City

besluit:

om Feyenoord City aan te wijzen als Toekomstig ontwikkelingsgebied’ met gebiedstype 
'Stedelijke knooppunten’ en de betreffende Gebiedstypenkaart en Welstandsniveaukaart in 
de Welstandsnota Rotterdam (2012) overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier, De voorzitter,
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