
Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
Postadres: Postbus 70012 
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl 
E-mail: bbo@rotterdam.nl 
Inlichtingen: Wilco Verhagen 
Telefoon:

Portefeuillehouder: Kurvers 
Cluster: Stadsontwikkeling 
Ons kenmerk: BS20/00172; 20bb001777

Aan de Gemeenteraad uw kenmerk:

Datum: B&W 18 februari 2020 n n ——
2 0 FEB 2020

Betreft: Ter inzagelegging 
ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City en 
bijbehorende (ontwerp) besluiten.

Gemeente Rotterdam
College van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp:
Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City en bijbehorende 
(ontwerp) besluiten.

Op welke gronden deze briefî/Waarom nu voorgelegd?
Op 18 februari jl. hebben wij ingestemd met het ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER) voor Feyenoord City. De 
terinzagelegging duurt zes weken en start op 28 februari 2020. Dit wordt 
gecombineerd met de terinzagelegging van het door uw raad vastgestelde 
ontwerpbesluit voor de wegonttrekking van de Korte Stadionweg, de ontwerp 
omgevingsvergunning langsdam/permanente landaanwinning en tijdelijke 
omgevingsvergunning landaanwinning ten behoeve van het nieuwe Feyenoord 
stadion en het ontwerp besluit op grond van de Waterwet. Hierbij hebben wij tevens 
besluiten genomen over het aanvaardbaar achten van het groepsrisico voor de 
externe veiligheid en het geluidsbeleid voor voetbalstadions in Rotterdam. Als laatste 
willen wij u informeren dat wij hebben besloten de minister te verzoeken de Chw 
(Crisis- en herstelwet) -status uit te breiden en te laten gelden voor het gehele 
(aangepaste) plangebied Feyenoord City.

Met deze brief willen wij u graag informeren over onze besluiten en de overwegingen 
die daarbij gespeeld hebben.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 
aangenomen moties en gedane toezeggingen:

Stadsvisie Rotterdam/Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie 2030;
Gebiedsvisie Stadionpark (B&W, 1 februari 2018)
Position Paper Gebiedsontwikkeling Feyenoord City (Raad, 11 mei 2017) 
Masterplan Feyenoord City (Raad 28-11-2019)
Hoogbouwvisie 2019 (Raad 12-12-2019)
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Toelichting:

Inleiding
Op 28 november 2019 heeft u het Masterplan Feyenoord City vastgesteld. In dit 
Masterplan zijn de ambities voor Feyenoord City vastgelegd: de ontwikkeling van een 
uniek woongebied met natuur, sport, leisure en horeca, goed bereikbaar per OV, 
werk op loopafstand en nabij het centrum van Rotterdam waarin mensen van alle 
leeftijden en achtergronden kunnen wonen, werken, leren en recreëren. Met deze 
ontwikkeling wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave van 
Rotterdam Onderdelen van Feyenoord City zijn een nieuw stadion aan de Nieuwe 
Maas en herontwikkeling van de monumentale Kuip. Binnen Feyenoord City gaan 
wonen, werken, educatie, sport en recreatie straks op natuurlijke wijze hand in hand, 
waardoor er een bijzonder, aantrekkelijk, veelzijdig en levendig gebied ontstaat dat 
365 dagen per jaar voor iedereen toegankelijk is. Met de transformatie naar een 
multifunctioneel gebied wordt ook de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd en 
worden de nodige verkeers- en mobiliteitsmaatregelen genomen. Een bijdrage 
leveren aan een sociaaleconomische impuls en het aantrekkelijk maken van dit 
gebied in Rotterdam Zuid zijn de belangrijkste doelstellingen van Feyenoord City.

Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende (ontwerp)besluiten 
wordt bovenstaande ontwikkeling ook planologisch mogelijk gemaakt.

Met deze brief wíllen wij u infomeren over:
1. De procedure en uitbreiding toepassingsgebied Crisis- en herstelwet
2. Het ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City
3. Het bijbehorende milieueffectrapport (MER)
4. Groepsrisico externe veiligheid
5. Gemeentelijk geluidsbeleid voor voetbalstadions in Rotterdam
6. Relatie met de brief “Correspondentie vooroverleg voorontwerp- 

bestemmingsplan Feyenoord City”

1. Procedure
Gecoördineerde procedure
Op 20 februari 2020 wordt het aangescherpte coördinatiebesluit ter vaststelling aan u 
voorgelegd. Conform dit coördinatiebesluit worden het ontwerpbestemmingsplan 
(inclusief onderliggend MER), de ontwerp omgevingsvergunning voor de permanente 
landaanwinning en de langsdam, de ontwerp omgevingsvergunning voor de tijdelijke 
landaanwinning, de ontwerp Waterwetvergunning van Rijkswaterstaat en het op 28 
november jl. door uw raad genomen ontwerpbesluit wegonttrekking Korte 
Stadionweg gelijktijdig ter inzage gelegd (onderdeel '1e coördinatiemandje").

Gedurende de termijn van ter inzagelegging (6 weken) heeft eenieder de 
mogelijkheid een zienswijze op voornoemde ontwerpbesluiten in te dienen. Tevens 
wordt het ontwerp bestemmingsplan ter advisering voorgelegd aan de 
gebiedscommissie IJsselmonde en de wijkraden in Feijenoord en wordt het MER ter 
toetsing naar de Commissie voor de milieueffectrapoortage (m.e.r.) gestuurd.
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Het vervolgtraject daarna ziet er als volgt uit. Allereerst betreft dat het 1e 
coördinatiemandje:

1. Besluit B&W over de omgang met de reacties/zienswijzen en verwerking in de 
diverse documenten (bestemmingsplan, MER, wegonttrekking Korte 
Stadionweg) en voorstel tot vaststelling aan de gemeenteraad.

2. Besluitvorming gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan, 
het geluidsbeleid en het te nemen definitieve besluit wegonttrekking Korte 
Stadionweg en bijbehorende zijstraten.

3. Definitieve besluiten afdeling Bouw en Woningtoezicht (in mandaat) namens 
B&W over de twee (ontwerp) omgevingsvergunningen Rijkswaterstaat neemt 
een definitief besluit op de aanvraag in het kader van de Waterwet.

In de volgende fase van het besluitvormingstraject (“2e coördinatiemandje”) worden 
de ontwerp omgevingsvergunning voor het nieuwe Feyenoord Stadion (activiteiten 
bouwen en milieu), de ontwerp omgevingsvergunning voor de verplaatsing van het 
radarstation en de ontwerp Waterwetvergunning (van het Waterschap Hollandse 
Delta) ook ter inzage gelegd. Dit zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2020 
plaatsvinden. Na de definitieve besluitvorming in de eerste besluitfase (“1e 
coördinatiemandje”), nemen de verantwoordelijke bevoegde gezagen (B&W voor de 
omgevingsvergunningen en het Waterschap voor de Waterwetvergunning) - na 
verwerking van de binnengekomen zienswijzen - een definitief besluit over het 2e 
coördinatiemandje.

In het kader van het op 20 februari 2020 nog door uw raad te nemen aangepaste 
coördinatiebesluit worden de definitieve besluiten van zowel de eerste als de tweede 
besluitfase (“coördinatiemandje 1 en 2") gelijktijdig ter inzage gelegd voor 
(rechtstreeks) beroep bij de Raad van State. Dit zal naar verwachting na de zomer 
2020 plaatsvinden. De rechtsbescherming op alle definitieve besluiten loopt dus 
gelijk op.

Gemeentelijk geluidsbeleid voetbalstadions
Het gemeentelijk geluidsbeleid voetbalstadions Rotterdam wordt door ons college en 
vervolgens (samen met het voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan) door 
uw raad vastgesteld. Ingevolge artikel 8:2, aanhef en onder a, van de Algemene wet 
bestuursrecht, staat tegen de vaststelling van beleidsregels/ het geluidsbeleid echter 
geen rechtsmiddel open. Tegen het vastgestelde geluidsbeleid kan met andere 
woorden dus geen zienswijze en beroep worden ingediend. De vaststelling van het 
geluidsbeleid door B en W wordt gepubliceerd zodat mensen er kennis van kunnen 
nemen. Deze publicatie maakt onderdeel uit van de publicatie van o.a. het 
ontwerpbestemmingsplan.

Crisis en herstelwet
De gebiedsontwikkeling Feyenoord City valt onder de Crisis- en herstelwet waarmee 
een bestemmingsplan met “verbrede reikwijdte” kan worden opgesteld. Op de 
volgende punten is in het (ontwerp) bestemmingsplan Feyenoord City sprake van 
een verbrede reikwijdte:
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a. Het project zal een langere ontwikkeltijd kennen dan de reguliere uit de Wro en 
jurisprudentie voortvloeiende realisatietermijn van een bestemmingsplan van 10 
jaar. Daarom is gekozen voor een bestemmingsplan met een looptijd van 20 jaar.

b. de hogere waarden Wet geluidhinder zijn opgenomen in de planregels van het 
bestemmingsplan; er is geen apart besluit meer nodig.

c. de mogelijkheid om functiewijzigingen in het bestemmingsplan te koppelen aan 
een vergunningplicht (voor een zogenaamde bestemmingsplanactiviteit) met 
beoordelingscriteria (voor bijvoorbeeld geluid en windhinder) die zijn vastgelegd 
in het bestemmingsplan.

Gezien de uitbreiding van het plangebied met het Colosseum- en het Mallegatpark 
hebben we de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzocht de 
status van het bestemmingsplan als bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor 
het aangepaste bestemmingsplangebied te laten gelden. De betreffende brief

Tevens hebben wij de minister verzocht om voor wat betreft het onderwerp 
planschade aan te sluiten bij de systematiek voor het verleggen en vaststellen van 
planschades op grond van de Invoeringswet Omgevingswet. Deze systematiek houdt 
in dat een verzoek om vergoeding van schade pas kan worden ingediend nadat een 
omgevingsvergunning voor bouwen is verleend of wanneer een 
omgevingsvergunning voor een bestemmingsplanactiviteit wordt verleend. Daarmee 
wordt dus de omgevingsvergunning het schadeveroorzakend besluit in plaats van het 
bestemmingsplan. Gezien de ruime bandbreedte van de bestemmingsmogelijkheden 
is het namelijk wenselijk dat een eventuele tegemoetkoming in de planschade wordt 
toegekend op basis van een concreet plan, in plaats van uit te gaan de maximale 
invulling van het bestemmingsplan.

2. Ontwerpbestemmingplan Feyenoord City
Om Feyenoord City te kunnen realiseren is naast een ruimtelijk kader in de vorm van 
de vastgestelde Gebiedsvisie Stadionpark (B&W, 1 februari 2018) en het op 28 
november 2019 door u vastgestelde Masterplan Feyenoord City, een juridisch- 
planologische basis nodig. Hiervoor is het bijgevoegde ontwerp bestemmingsplan 
opgesteld.

Voor het ontwerpbestemmingsplan is, naast het MER, de veiligheidseffectrapportage 
en het distributie planologisch onderzoek (DPO), ook de participatie belangrijke input 
geweest.

Het ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City maakt, kort gezegd, het volgende 
programma mogelijk:
1. 140.000 m2 bvo commercieel programma, zoals detailhandel en horeca
2. 3.770 woningen
3. Een stadion met een capaciteit van circa 63.000 bezoekers
Dit programma wordt uitgevoerd in 4 fases. In de eerste fase is de ontwikkeling van 
het nieuwe stadion voorzien.
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Ten opzichte van het startdocument Feyenoord City is (conform het Masterplan) het 
plangebied uitgebreid met de Collosseumplot en het Mallegatpark. Waar de 
transformatie van de Veranda in het Startdocument nog werd aangekondigd als een 
mogelijke toekomstige optie voor de lange termijn, is deze nu integraal in het 
bestemmingsplan opgenomen net zoals in het masterplan.

In het bestemmingsplan wordt, naast wonen en het nieuwe stadion, ook de realisatie 
van diverse commerciële functies als detailhandel, kantoren, horeca en hotels 
mogelijk gemaakt. De omvang van deze functies is onderbouwd in het DPO. De 
voorwaarden die in het DPO naar voren zijn gekomen, zoals de benodigde 
verplaatsing van huidige functies in het gebied, zijn vastgelegd in de regels van het 
bestemmingsplan. De benodigde regionale afstemming heeft plaatsgevonden en 
heeft geresulteerd in een positief advies van de MRDH.

In het bestemmingsplan zijn op basis van het onderliggende onderzoek (MER, DPO, 
Veiligheidseffectrapportage) planregels opgenomen waaraan de ontwikkelingen 
moeten voldoen. Belangrijke regels betreffen maximaal programma (bv. m2 kantoren), 
maximale bouwhoogtes, regels met betrekking tot geluid, regels met betrekking tot 
externe veiligheid en regels met betrekking tot schaduwwerking, bezonning en 
windhinder.

Geen onderdeel van het plan Feyenoord City, maar wel een mogelijk toekomstige 
ontwikkeling in het gebied, is het realiseren van een derde oeververbinding. Conform 
het Masterplan is in het bestemmingsplan onbebouwde ruimte gereserveerd voor 
deze mogelijke toekomstige verbinding.

Participatie
Vanaf de start van het project Feyenoord City heeft intensief overleg met bewoners en 
belanghebbenden plaatsgevonden. Dat begon in de aanloop naar het startdocument 
(“wat te onderzoeken”), de onderzoeksopzet (“hoe te onderzoeken”), het delen van 
eerste resultaten om aandachtspunten en vervolgvragen op te halen (“zijn de 
uitkomsten voldoende duidelijk”) en liep door tot en met de onderzoeksuitkomsten en 
de vertaling naar het Voorkeuralternatief in het MER (“welke keuzes maken we”).

Op de bijeenkomsten is veel gesproken over onder meer de onderwerpen verkeer en 
parkeren (met name tijdens voetbalwedstrijden en evenementen), geluid en 
schaduwwerking van hoogbouw. Op basis van de bijeenkomsten zijn 
vervolgonderzoeken in gang gezet en keuzes gemaakt. Dit heeft onder meer geleid 
tot verdiepende verkeersonderzoeken, voorbeelduitwerkingen voor het oplossen van 
knelpunten op kruispunten, diverse mogelijke stedenbouwkundige uitwerkingen voor 
het deel van de Veranda dat transformeert en toevoeging van de ontwikkelgebieden 
Colosseumweg en Mallegatpark om een betere verbinding te maken met de wijken 
Hillesluis en Feijenoord.

Na publicatie zullen twee informatiebijeenkomsten over de ontwerpbesluiten die ter 
inzage liggen plaatsvinden.
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3. MER
Om het milieubelang een volwaardige plek in de afwegingen te geven is voor het 
bestemmingsplan een MER opgesteld. Hierin zijn verschillende alternatieven en 
varianten voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City onderzocht. Op basis van deze 
onderzoeksinformatie is vervolgens een voorkeursalternatief (VKA) bepaald. Dit VKA 
is planologisch uitgewerkt in het bestemmingsplan. Er is een uitgebreide 
samenvatting van het MER en bestemmingsplan opgenomen als bijlage.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zal de raad een monitorings- 
evaluatieprogramma worden aangeboden ter vaststelling. Met dat programma worden 
de effecten gemonitord en kan de uitvoering van het plan bijgestuurd worden door het 
inzetten van maatregelen, wanneer blijkt dat doelen niet gehaald worden of 
onverwachte knelpunten ontstaan.

Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste thema’s (geluid, verkeer, stikstof en 
bouwvolumes). Externe veiligheid wordt bij de paragraaf over verantwoording 
groepsrisico beschreven.

Geluid
Feyenoord City draagt met 3700 woningen in grote mate bij aan de 
woningbouwopgave van Rotterdam. Het realiseren van woningen in stedelijk gebied 
betekent dat er zorgvuldig met geluid omgegaan dient te worden, maar dat 
geluidsbelasting voor nieuwe woningen onvermijdelijk is.

Het plan leidt tot een toename van het aantal geluidgehinderden. De toename wordt 
vrijwel volledig veroorzaakt door de nieuwe woningen in het gebied. In de 
berekeningen is nog geen rekening gehouden met de afschermende werking van de 
nog te realiseren bebouwing, waarmee de hinder voor een deel van de woningen 
minder zal zijn dan nu berekend. Bij bestaande woningen treedt vrijwel geen 
toename van geluidhinder op.

In het plan zijn een aantal regels opgenomen om te komen tot een akoestisch 
optimale invulling van het gebied. Denk hierbij aan het leggen van de bouwgrens op 
een dusdanige plek dat dove gevels niet nodig zijn, het niet realiseren van 
geluidsgevoelige functies op de onderste verdiepingen en het voorschrijven van 
bouwvormen op de Collosseumplot.

Naast deze noodzakelijke voorschriften is ervoor gekozen het plan verder zo flexibel 
mogelijk te houden en niet verder in te vullen. Het bestemmingsplan kent een lange 
looptijd, waarmee de woonbehoefte en dus de bouwvorm kan veranderen. Ook een 
eventuele oeververbinding kan tot verandering van verkeersstromen leiden en tot een 
eventuele andere invulling van het Waterfront en de Veranda. Het benutten van 
kansen voor een akoestisch optimale invulling van het gebied en de toets aan het 
hogere waardenbeleid is daarom (met name voor fase 3 en 4) verschoven naar de 
omgevingsvergunningsfase. Het bestemmingsplan borgt dat deze toets plaatsvindt.
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Verkeer
Uit de verkeersonderzoeken blijkt dat op de hoofdwegenstructuur het niet- 
plangebonden verkeer (oftewel het verkeer dat nu al door het plangebied rijdt) 
dominant is en in hoofdzaak de verkeersintensiteiten bepaalt. Door het plan treedt 
een beperkt (licht negatief) effect op wat betreft de verkeersgeneratie en -afwikkeling. 
De verschillende programmavarianten (basis, maximaal en transformatie Veranda) 
laten geen onderscheidende verkeerseffecten zien.

Wat betreft de bereikbaarheid en veiligheid voor het langzaam verkeer is er sprake 
van een aanzienlijke verbetering door nieuwe verbindingen en ongelijkvloerse 
oversteken (ontvlechting). Dit laatste is ook positief voor de doorstroming van het 
autoverkeer. Het MER heeft naast de dagelijkse plansituatie ook de 
evenementensituatie in beeld gebracht. Het Mobiliteitsplan zorgt voor een betere 
parkeersituatie dan nu rond wedstrijden en evenementen.

Mogelijk ontstaat een knelpunt in de verkeersafwikkeling op het kruispunt Stadionweg 
- Olympiaweg -Burgerhoutstraat. Of en de mate waarin dit knelpunt ontstaat, hangt af 
van de uíteindelijke programmatische ontwikkeling en gekozen parkeer- en 
mobiliteitsstrategie bij woningen en voorzieningen. Mocht het knelpunt ontstaan, dan 
is dit oplosbaar middels verkeersmanagement of aanpassing van de kruising. Andere 
aandachtspunten betreffen het kruispunt Stadionweg-parallelweg (in de avondspits 
met een evenement) en het bestaande knelpunt bij de oprit van de A16. Dit laatste 
knelpunt is bekend en de oplossing daarvan wordt mede bekeken in de MIRT- 
verkenning Oeververbinding Regio Rotterdam. Alle knelpunten en aandachtspunten 
zijn oplosbaar.

Stikstofdepositie
Ten behoeve van het bestemmingsplan en de vergunning van het stadion zijn Aerius- 
berekeningen uitgevoerd waarmee is aangetoond dat zowel in de aanlegfase als de 
gebruiksfase geen stikstofdepositie plaatsvindt op Natura 2000 gebieden in de 
omgeving.

Bouwvolumes
Belangrijk gesprekspunt in de participatie was de bouwhoogte en de impact van 
nieuwe bouwvolumes. In het MER is onderzoek gedaan naar schaduwwerking, 
bezonning en windhinder. In het bestemmingsplan zijn de maximale bouwhoogtes 
vastgelegd. Deze zijn ruim geformuleerd om in de uitwerking ruimte te geven aan 
hoogteaccenten. Het gebruiken van de in het bestemmingsplan opgenomen 
bouwvolumes wordt beperkt door het maximale bouwprogramma per 
bestemmingsvlak. De voorbeelduitwerkingen uit het Masterplan laten de verhouding 
zien. Tevens zijn in het bestemmingsplan eisen opgenomen met betrekking tot 
bezonning, schaduw en windhinder. Dit biedt voldoende waarborg voor de omgeving 
en biedt tevens de ruimte om met de omgeving en ontwikkelaars tot een goede 
uitwerking van de plannen te komen.
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4. Externe Veiligheid/verantwoording groepsrisico
Veiligheid is vanaf het begin integraal onderdeel van het project geweest. Met alle 
betrokken partijen is daarom al vroegtijdig een Veiligheidseffectrapportage (VER) 
opgesteld De VER is een vrijwillig toe te passen instrument om de veiligheidsrisico’s 
van ruimtelijke plannen en bouwplannen inzichtelijk te maken. De VER maakt een 
integrale afweging van het veiligheidsvraagstuk en geeft input aan de planologische 
regelingen in het bestemmingsplan, het ontwerp (bouwkundig, verkeerskundig etc.) 
en mogelijke voorwaarden aan het gebruik.

In het kader van het bestemmingsplan ís externe veiligheid het belangrijkste 
onderwerp. Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van meerdere risicovolle 
bronnen. Als gevolg van de beoogde ontwikkeling zal het groepsrisico (in delen van 
het plangebied) toenemen van 0,6 maal de oríëntatiewaarde tot 2,35 maal de 
oriëntatiewaarde. Deze waarde is inherent aan het verdichten langs het spoor. Het 
college acht het groepsrisico voor de ontwikkeling van Feyenoord City verantwoord 
vanwege het grote maatschappelijke belang dat wordt toegekend aan de 
gebiedsontwikkeling (groot woningbouwprogramma, nieuw stedelijk knooppunt, 
aantrekkelijke rivieroever, werkgelegenheid, impuls voor Rotterdam-Zuid etc.) en 
vanwege het uitgebreide pakket aan maatregelen dat wordt getroffen om de effecten 
van een calamiteit te beperken. Het samenvattend overzicht is te vinden in de bijlage 
van de verantwoording groepsrisico. De Veiligheidsregio heeft hier positief op 
geadviseerd.

Voor de gebiedsontwikkeling zal de gebiedsontwikkelaar bij de stedenbouwkundige 
uitwerking in voldoende mate rekenschap moeten geven van de specifieke eisen en 
aandachtspunten zoals genoemd in de bijgevoegde Verantwoording groepsrisico. Dit 
is in het bestemmingsplan voor ruimtelijke aspecten geborgd via een nadere eis.

Het nieuwe Feyenoord stadion ligt in de huidige situatie het
plasbrandaandachtsgebied (PAG). Tegelijk met dit ontwerpbestemmingsplan wordt de 
omgevingsvergunning voor de langsdam ter inzage gelegd. Rijkswaterstaat zal 
vervolgens de legger van de vaarweg aanpassen, waarmee het stadion als gebouw 
buiten het plasbrandaandachtsgebied valt. Benodigde aanvullende maatregelen in 
relatie tot externe veiligheid zullen onderdeel zijn van de omgevingsvergunning van 
het nieuwe stadion.

5. Geluidsbeleid voetbalstadions Rotterdam
Verdichting gaat in bestaand stedelijk gebied vaak gepaard met functiemenging. Ook 
rond stadions wordt in het kader van zorgvuldig ruimtegebruik uitgegaan van deze 
verdichting en functiemenging.

Om een voetbalstadion (of wijziging daarvan) al dan niet in combinatie met 
woningbouw mogelijk te maken moet worden onderzocht of sprake is van een 
akoestisch aanvaardbare situatie.
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Bij voetbalstadions waarvoor een omgevingsvergunning milieu nodig is - het Sparta 
en het Feyenoord Stadion - (hierna: milieuvergunningsplichtige voetbalstadions) werd 
door het college voor de beoordeling van de geluidsituatie voorheen aansluiting 
gezocht bij de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Zoals de 
Handreiking zelf ook aangeeft, is het niet verplicht om hierbij aansluiting te zoeken, 
maar kan ook eigen gemeentelijk geluidsbeleid vastgesteld worden.

Toepassing van de Handreiking biedt onvoldoende mogelijkheden om wonen nabij 
het stadion zonder dove gevels mogelijk te maken. De geldende normen voor geluid 
zijn opgesteld met het oog op (bedrijfs) activiteiten met een doorlopend karakter. Bij 
voetbalwedstrijden is daarentegen sprake van dat de hogere geluidsbelasting een 
beperkt aantal keren, gedurende enkele uren, optreedt. Met dit beleid wordt 
voorkomen dat woningen uitsluitend met dove gevels (die dus slechts voor een 
beperkt aantal dagen per jaar hun nut hebben) kunnen worden gebouwd 
Het is niet wenselijk op deze wijze de woonkwaliteit te verminderen, terwijl dit slechts 
noodzakelijk is op een beperkt aantal momenten in het jaar. Het geluidbeleid zorgt 
niet alleen voor een afdoende gevelpakket bij woningen en een maximum aan de 
geluiduitstraling van het stadion, het stelt de bewoners tevens in staat om hun ramen 
(op niet-evenementdagen) te openen.

Voetbalstadions kunnen naast voetbalwedstrijden ook maximaal 12 keer per jaar 
gebruikt worden voor ‘geluidevenementen’ (zoals popconcerten). Bij dit soort 
evenementen wordt aanzienlijk meer geluid geproduceerd dan bij voetbalwedstrijden 
en dit geluid heeft een ander (veelal laagfrequent) karakter. Geluidevenementen 
komen daarentegen minder vaak voor dan voetbalwedstrijden. Vanwege deze 
verschillen tussen voetbalwedstrijden en geluidevenementen is het wenselijk om twee 
sets met beleidsregels met bijbehorende motiveringen op te stellen. Deze beide sets 
zijn in het bijgevoegde beleidsdocument vervat.

In het geluidbeleid zijn voorwaarden opgenomen op basis waarvan woningbouw op 
korte afstand van voetbalstadions aanvaardbaar wordt geacht.

Dit geluidsbeleid geldt enkel voor geluid afkomstig van voetbalwedstrijden en 
geluidevenementen in voetbalstadions en heeft geen betrekking op indirecte hinder, 
cumulatie van geluid en buitenruimten waar mensen zich doorgaans langere tijd 
kunnen bevinden zoals balkons en tuinen. Daarnaast is dit beleid niet van toepassing 
op bestaande woningen nabij voetbalstadions. Voor bestaande woningen wordt 
voldaan aan de grenswaarden uit de Handreiking.

6. Wettelijk vooroverleg
Standaard onderdeel van het bestemmingsplanproces is het zogenaamde wettelijk 
vooroverleg, waarin het voorontwerpbestemmingsplan aan betrokken gemeenten, 
waterschappen en diensten van provincie en rijk die betrokken zijn bij de ruimtelijke 
ordening wordt voorgelegd. Dit wettelijk vooroverleg is bedoeld om deze organen te 
laten aangeven of hun belang goed is meegenomen in het bestemmingsplanproces.
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Op uw verzoek doen we u middels een separate brief de reacties in het kader van het 
wettelijk vooroverleg toekomen. De opmerkingen uit het wettelijk vooroverleg zijn 
betrokken bij de totstandkoming van het voorliggende ontwerpbestemmingsplan en 
bijbehorende onderbouwingen. In hoofdstuk 8 van de toelichting van het 
bestemmingsplan is opgenomen op welke wijze met de vooroverlegreacties is 
omgegaan. In paragraaf 4.1 en 4.2 is verantwoord op welke wijze het 
bestemmingsplan past in het beleid van het rijk, de provincie en de regio.

Met de MRDH heeft de regionale afstemming over economische functies 
plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een positief advies met enkele aandachtspunten 
voor de verdere uitwerking voor kantoren, detailhandel en het omgaan met het 
huidige bedrijventerrein. Voor de andere organen geldt dat in meer of mindere mate 
tussentijdse afstemming heeft plaatsgevonden.

Bij het ontwerpbestemmingsplan wordt ook het advies van de onafhankelijke 
Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland aan de provincie ter inzage gelegd. Dit 
advies is negatief, maar geeft wel aan dat men invulling met detailhandel niet 
onmogelijk acht, maar dat voldaan moet worden aan een aantal voorwaarden. De in 
het advies van de provinciale adviescommissie opgenomen voorwaarden zijn zo veel 
mogelijk verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Het is nu aan de provincie om te 
bepalen in hoeverre men vindt dat de voorwaarden uit het advies voldoende zijn 
ingevuld en om het geheel te beoordelen vanuit het provinciaal belang. Dat geldt ook 
voor de overige opmerkingen gemaakt in het vooroverleg. De komende periode zullen 
we het gesprek met de provincie hierover continueren.

Aan het ter inzageleggen van voornoemde ontwerpbesluitvorming zijn geen juridische
ìes verbondencons

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

V.J.M. Ro( utaleb

Bijlage(n):
Ontwerp bestemmingsplan Feyenoord City
MER en samenvatting MER Feyenoord City 

- Verantwoording groepsrisico externe veiligheid
Geluidsbeleid voetbalstadions Rotterdam m.b.t. nieuwbouw van woningen 
Collegebrief aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over 
uitbreiding bestemmingsplan “verbrede reikwijdte”.


