
Van:                                            namens _SO_Bestemmingsplannen
Verzonden:                             maandag 13 mei 2019 08:34
Aan:                                           
CC:                                             SO_Bestemmingsplannen
Onderwerp:                            FW: Reactie Archeologie Rotterdam (BOOR) concept ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City
 
Urgentie:                                  Hoog
 
Opvolgingsvlag:                     Opvolgen
Vlagstatus:                               Voltooid
 
Ter informatie en/of behandeling.
 
Met vriendelijke groet,

Planningsmedewerker 
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Afdeling R&W Bestemmingsplannen en Milieu
R&W Bestemmingsplannen en Milieu
deRotterdam, Wilhelminakade 179
Postbus 6575 3002 AN Rotterdam 
Website www.rotterdam.nl
 
Van: 
Verzonden: vrijdag 10 mei 2019 16:11
Aan: _SO_Bestemmingsplannen 
CC:
Onderwerp: Reactie Archeologie Rotterdam (BOOR) concept ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City 
Urgentie: Hoog
 
Geachte 
 
De archeologieparagraaf van dit bestemmingsplan is buiten onze afdeling om tot stand gebracht. Dit gaat (meestal) goed als het om kleine (project) plannen gaat, omdat dan het
gebiedsbestemmingsplan kan worden gebruikt. In dit geval echter gaat het om een groot gebied, waar verschillende bestemmingsplannen gelden en waar voor een deel zelfs geen bestemminsplan met
archeologische paragraaf voorhanden is. Er is door opstellers gekeken naar de Archeologische Waarden- en Verwachtingskaart van Rotterdam, maar die is voor een dergelijke toepassing veel te grof. Het
is niet voor niets dat Archeologie Rotterdam (BOOR) archeologieparagrafen op maat maakt.
 
Ik heb geen idee hoe het kan dat we hier bij de tweede versie van dit bestemmingsplan pas achter komen. Ik hoop dat er nog tijd is om een nieuwe archeologieparagraaf aan te leveren. Ik hoor graag
binnen welke termijn we dit zouden kunnen doen. Ik ontvang wel graag nog een plangrens in een GIS-bestand (bv AutoCAD).
 
Bij voorbaat dank!
 
Ik heb deze reactie aan wat meer mensen gericht om de kans op een snelle reactie te vergroten.
 
Met vriendelijke groet,

Archeoloog 
Gemeente Rotterdam
Stadsbeheer
Afdeling Ondergrond-BOOR
Beheer en Beleid
Ceintuurbaan 213b
Ceintuurbaan 213b 3051KC Rotterdam

Website www.rotterdam.nl
 

Van: Namens _SO_Bestemmingsplannen
Verzonden: woensdag 17 april 2019 14:18
Aan: BLN-Koninklijke Schuttevaer <info@bln.nl>; ; Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart <cbrb@binnenvaart.nl>; Deltalinqs
<j @deltalinqs.nl>; Evides < @evides.nl>; Evides <info@evides.nl>; Gasunie <RO_West@gasunie.nl>;  <a >; Havenbedrijf
(EM_Ruimtelijkeordening@portofrotterdam.com) <EM_Ruimtelijkeordening@portofrotterdam.com>; Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) < r@ilent.nl>; KPN Telecom
<orderintakeplan@kpn.com>; Luchtverkeersleiding Nederland <cnstoetsing@lvnl.nl>; Luchtverkeersleiding Nederland <ontheffingen_LIB@lvnl.nl>; Metropoolregio <informatie@mrdh.nl>; Ministerie
van Defensie <dvddwrom@mindef.nl>; Ministerie van Defensie <DVD.JBRuimte@mindef.nl>; Ministerie van Defensie < >; Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie <Energie-Ruimtelijkeplannen@minez.nl>; Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie < @minez.nl>; Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
< @minez.nl>; Ministerie van Infrastructuur en Milieu < @minienm.nl>; Monet <info@monet.nl>; Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Duinbehoud,
Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer, Milieudefensie < @natuurmonumenten.nl>; Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Duinbehoud, Zuid-Hollands Landschap,
Staatsbosbeheer, Milieudefensie < r@milieufederatie.nl>; ProRail < @prorail.nl>; ProRail < @prorail.nl>; ProRail <a l>; RET
<J @ret.nl>; RET <J @ret.nl>; Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed <info@cultureelerfgoed.nl>; Rijkswaterstaat <rorwszh@rws.nl>; Stichting Zuid-Hollands Landschap < @zhl.nl>;
Tennet <ruimtelijkeplannen@tennet.eu>; Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) <info@vr-rr.nl>; VWS Pipeline Control <tracebeheer@pipeline-control.com>; Waterbedrijf Rotterdam ;
Waterschap Hollandse Delta <ruimtelijkeplannen@wshd.nl>
CC: 

Onderwerp: Verzoek reactie i.h.k.v het vooroverleg art. 3.1.1. concept ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City
 
 
Geachte mevrouw/heer,

In het kader van het overleg bij de voorbereiding van bestemmingsplannen als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, doe ik u hierbij - ingevolge een van burgemeester en
wethouders van Rotterdam ontvangen machtiging - toekomen het concept ontwerpbestemmingsplan inclusief milieueffectrapport “Feyenoord City".
In bijgevoegde samenvatting vindt u een overzicht van de voorgenomen ontwikkelingen en de onderzoeksrapporten.
 
In verband met de voortgang van het project zie ik uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet, doch indien mogelijk, niet later dan 29 mei 2019.
Indien u binnen deze termijn niet gereageerd heeft, ga ik ervan uit, dat u instemt met het concept.
 
U kunt de overige documenten vóór 15 mei 2019 downloaden:
 
Graag uw reactie sturen naar bestemmingsplannenso@rotterdam.nl
 
 
Hoogachtend,

Concerndirecteur Stadsontwikkeling
namens deze:
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Strategisch adviseur Bestemmingsplannen
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,

Juridisch medewerker 
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Afdeling Ruimte en wonen
Team Bestemmingsplannen en Milieu
De Rotterdam, Wilhelminakade 179
Postbus 33100 3005 EC Rotterdam 
Website www.rotterdam.nl

Ik werk niet op vrijdag.
 

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.
 

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.
 

Vindt u deze informatie onduideli jk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.

http://www.rotterdam.nl/



