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Geachte heer

In het kader van het 3.1.1. Bro vooroverleg, geef ik een reactie op het
voorontwerp bestemmingsplan Feyenoord City, waarop ik tot en met 29 mei kan
reageren.

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid is waterbeheerder van de Nieuwe Maas, het
Zuiddiepje en de buitendijkse gebieden. Zij ziet toe op een vlotte en veilige afvoer
van water, ijs en sediment.
Daarnaast is het Havenbedrijf Rotterdam, Divisie Rijkshavenmeester, nautisch
beheerder van de Nieuwe Maas. Zij ziet toe op een vlot en veilig
scheepvaartverkeer.
Rijkswaterstaat is ook de wegbeheerder van de Rijksweg A16, welke nabij het
plan gebied geleden is. Rijkswaterstaat ziet er op toe dat nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen de veiligheid en doorstroming van het wegverkeer niet negatief
beïnvloedt.
Hoewel een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan een reactie is vanuit mijn
publieke taken, wil ik toch ook aangeven dat de Staat eigenaar is en
Rijkswaterstaat materieel beheerder van een aantal percelen water binnen het
plangebied.
Het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten namens De Staat, is een taak
van het Rijksvastgoedbedrijf. Uitgiftes van gronden gebeurt marktconform,
openbaar en transparant. Ik adviseer dan ook hierover in contact te treden met
het Rijksvastgoedbedrijf.

Hieronder treft u de opmerkingen aan van Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf
Rotterdam Divisie Rijkshavenmeester:

De opmerkingen hebben vooral betrekking op de toelichting van het voorontwerp
bestemmingsplan, tenzij anders vermeld:

Waterbeheer en watertoets 5.3.5:
Algemeen, deze paragraaf is lastig te lezen onder meer door de volgorde waarin
de diverse wateronderdelen aan de orde worden gebracht.
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Rijkswaterstaat is waterbeheerder van de Nieuwe Maas, het Zuiddiepje maat ook
van de buitendijkse gebieden, ook als daar de vergunningplicht voor de waterwet Datum

onderdeel gebruik van het waterstaatswerk niet van toepassing is. 29 mei 2019

Ik verzoek u de laatste zin (Dit betekent.. Hollandse Delta) van de 2de alinea aan Ons kenmerk

te passen of te verwijderen. Rw52019/ 19853

Op pagina7l wordt terecht vastgesteld dat de gronden naast de Nieuwe Maas
vrijgesteld zijn van vergunningplicht voor het gebruik van het waterstaatswerk.
Als bron hiervoor wordt de legger genoemd, ik verzoek u te verwijzen naar de
kaarten bij de Waterregeling.

Op pagina73 wordt duurzaam waterbeheer besproken. Onder het kopje
Rijkswaterstaat wordt, na de constatering dat voor het maken (...) een
watervergunning vereist is, veel tekst besteed aan uitzonderingen op de
vergunningplicht, meldingsplicht, zorgplicht, maatwerk- en algemene regels. Ik
zou graag meer concreet terugzien voor welke activiteit welk regime geldt. Het is
helder dat voor het stadion een vergunning nodig is, prettig is het om te weten
welke andere activiteiten in de rivier zijn voorzien.
Vervolgens worden twee kaders kort benoemd: Richtlijn Vaarwegen en
Rivierkundig Beoordelingskader. Ik verzoek u om hier ook de Beleidsregels Grote
Rivieren concreet te benoemen.

Onder het kopje oppervlaktewaterkwantiteit, pagina 79, wordt gesproken over
‘bouwen in waterbergend vermogen’ en ‘compensatieplicht’. Een verwijzing naar
de Beleidsregels Grote Rivieren ontbreekt. Hoe invulling wordt gegeven aan de
compensatieplicht wordt doorgeschoven naar het ontwerpbestemmingsplan.
Rijkswaterstaat zou graag vooraf gaand aan de ter visie legging van het
ontwerpbestemmingsplan, het compensatieplan beoordelen.

De ‘conclusie’ (pagina 80) is nog wel wat voorbarig. Er wordt aangegeven dat de
ontwikkeling geen negatieve gevolgen heeft voor het waterhuishoudkundige
systeem ter plaatse. Voorlopige onderzoeken, bijvoorbeeld rivierkundig model,
zien er goed uit, maar er ligt nog geen compensatieplan en dat is voor de
watervergunning wel doorslaggevend.

Vanuit de waterwetvergunning wordt niet alleen naar watercompensatie gekeken,
maar ook naar nautische veiligheid (vlot en veilig scheepvaartverkeer) en
functievervulling van de Nieuwe Maas (o.a. Basisnet VGS). Ik verzoek u ook dit op
te nemen in het plan.

Nautische beheer:
In hoofdstuk 2.3, pagina 14 en volgende, wordt de huidige situatie beschreven.
Hierin ontbreken nog de functies op het water: de beschrijving van de ankerplaats
voor duwbakken wordt niet genoemd evenals het feit dat het hier een doorgaande
vaarweg voor de scheepvaart betreft. Dit zou bijvoorbeeld als “Deelgebied 7”
kunnen worden genoemd.

Op pagina 51 onder “Toetsing”, na “....aanvaarbeveiliging” verzoek ik u het
volgende op te nemen:
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- “De walradarfunctie voor de scheepvaartbegeleiding wordt in stand
gehouden door op andere locaties radarposten te plaatsen.” Datum

- De vaargeul zal worden verplaatst en zal vervolgens op diepte worden 29 mei 2019

onderhouden op de nieuwe ligging. Ons kenmerk
RWS-2019/19853

Op pagina 73, verzoek ik u na Rijkswaterstaat ook de “Rijkhavenmeester” te
vermelden als bevoegde autoriteit voor het nautisch beheer op de rivier de Nieuwe
Maas (Rijksvaarwater).

Ten aanzien van het MER versie 0.4 dd 12 april het volgende:

Voor pagina 41, bullet water! waterstaat: verplaatsing radarpost, doe ik het
volgende tekstvoorstel: “ Functionaliteit van het verkeerbegeleidend systeem voor
de scheepvaart moet in stand worden gehouden door het verplaatsen van de
radarpost en indien nodig een extra radarpost toe te voegen.”

Op pagina 41 bullet Water! waterstaat verzoek ik u het volgende toe te voegen:
- De vaargeul dient in noordelijke richting te worden verplaatst;
- Voor het verlies van de ankerplaatsen van duwbakken dient een oplossing

gevonden te worden.

Op pagina 69, effecten bouwfase, verzoek ik u het onderstaande nog toe te
voegen:
“Tijdens de bouwfase moet de mogelijke hinder voor het scheepvaartverkeer tot
een aanvaardbaar niveau worden beperkt, dit ter beoordeling van de nautisch
beheerder. Ook dient de radardekking van het verkeerbegeleidend systeem tijdens
de bouwfase in stand te worden gehouden.”

Op pagina 288 onder “referentiesituatie” graag het volgende toevoegen: “..., een
groot deel van de schepen vervoert gevaarlijke stoffen.

Op pagina 289 wordt aangegeven in de laatste alinea,” De Schippers zullen snel
wennen aan de hogere stroomsnelheid..” Ik verzoek u dit te nuanceren tot
bijvoorbeeld “de schippers zullen moeten wennen aan de hogere stroomsnelheid.”

Tot slot op pagina 298 de laatste zin van de 1ste alinea “.. en moet de radarpost
verplaats worden” verzoek ik u als volgt aan te passen “en moet de functionaliteit
van het verkeerbegeleidend systeem voor de scheepvaart in stand worden
gehouden door het verplaatsen van de radarpost en indien nodig een extra post
toe te voegen.”
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met
Havenbedrijf Rotterdam divisie Havenmeester),

Externe veiligheid:
In de 2e alinea van paragraaf 5.3.7 wordt verwezen naar de circulaire
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRnvgs). Dat is niet correct. Deze
circulaire is niet meer van kracht. Ik verzoek u te verwezen naar het vigerende
beleid zoals vastgelegd in de Regeling basisnet (Staatscourant 2014 nr 8242).
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In de 3e alinea van paragraaf 5.3.7 staat de zin: “Daarbij wordt gerekend met
tien, honderd of 100 slachtoffers tegelijk”. Dit is niet juist. Bij Groepsrisico worden Datum

risico’s berekend met de (mogelijk) aanwezige bevolking in een 29 mei 2019

dubbellogaritmische grafiek (fn curve) weer te geven waarin alle mogelijke Ons kenmerk

slachtoffer aantallen worden meegenomen. RwS2019/19853

In de voorlaatste alinea van pagina 82 wordt t.a.v. het spoor aangegeven dat de
maximale overschrijding 1,64 0W is. Deze waarde geldt bij het
voorkeursalternatief. Bij het maximale alternatief is 1,97 0W berekend.

In de le alinea op pagina 83 wordt o.a. aangegeven dat in de referentiesituatie
geen groepsrisico wordt berekend. Dat is niet juist want er staat een duidelijk
lijntje in de fn curve. Graag hier de berekende waarde op te nemen in de tekst.
Voor de ontwikkeling van Feijenoord City wordt aangegeven dat deze leidt tot een
beperkte toename van het groepsrisico. Ook hier graag de betekende waarde in
de tekst vermelden.

Het bijlagerapport Externe Veiligheid, versie 18 maart 2019 de volgende
opmerkingen:
De tekst in de le alinea van paragraaf 2.2 is niet volledig juist. HART zegt dat
1/13e (en niet 1/3e) LF1 bij LE2 moet worden meegenomen. De tekst graag
aanpassen.
In de paragrafen 4.1.2, 4 2.2 en 4.3.2 wordt gesproken over nihil groepsrisico.
Ik verzoek u ook hier de berekende waarde aan te geven. Ondanks dat sprake is
van lage waarden neem ik aan dat in de verdere uitwerking van het plan met de
veiligheidsregio gekeken wordt naar mogelijke maatregelen om het groepsrisico
(verder) te beperken.
De tekst in de laatste alinea van paragraaf 4.2.1 is onduidelijk. Deze graag
verduidelijken een aangeven wat dit precies betekent voor het groepsrisico.

Mobiliteit en bereikbaarheid:
Een zorg die ik heb is welk effect deze ontwikkeling heeft op de
verkeersafwikkeling op en nabij de aansluiting met de A16 en het NMCA-knelpunt
juist ten zuiden van deze aansluiting. In de rapportage wordt de
verkeersafwikkeling ter hoogte van de aansluiting verschillende malen
aangehaald.
Geconcludeerd wordt dat er in de referentiesituatie knelpunten zijn op de
aansluiting en dat in alle gevallen de kwaliteit van de verkeersafwikkeling
vermindert omdat het aantal verkeersbewegingen in het gebied toeneemt ten
gevolge van de ontwikkeling terwijl de beschikbare infrastructuur gelijk blijft. Dit
speelt ook voor de verkeersafwikkeling rondom de aansluiting.
In de plannen worden echter nergens concrete aantallen of percentages genoemd
waardoor de ernst hiervan ook lastig te beoordelen is, behoudens de uitspraak in
het rapport dat het om een beperkte toename zou gaan. Ik zou graag zien dat de
concrete aantallen en/of percentages worden opgenomen in de plannen.

Bij het robuustheidsonderzoek is gekeken naar de effecten van de derde
oeververbinding. Hier wordt geconcludeerd dat de derde oeververbinding een
aanmerkelijke verlichting van het knelpunt bij de A16 geeft. Uit de préverkenning
is gebleken dat de derde oeververbinding slechts een beperkt effect heeft op het
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NMCA knelpunt nabij de aansluiting A16 die eveneens Feijenoord City aantakt op

de A16. Graag zou ik daarom de cijfermatige onderbouwing ontvangen waaruit

blijkt dat de 3de oeververbinding verlichting geeft op de A16.

Tot slot constateer ik dat er samenhang is tussen het onderzoek naar de nieuwe

oeververbinding, het plan Feyenoord City en het Rijkswaterstaatonderzoek naar

het weefvak A15-A16, dat in opdracht van DGMO wordt uitgevoerd. Vanuit die

samenhang is er vanuit Rijkswaterstaat behoefte aan een integraal

bereikbaarheidspian.
Rijkswaterstaat zou graag samen met de gemeente aan uitwerking van dit plan

werken.

Ik realiseer mij dat ik een uitgebreide reactie heb gegeven op uw plan. Dat heeft

vooral te maken met de vele belangen die ik heb binnen het gebied.

Uiteraard ben ik bereid om deze reactie in een overleg nader aan u toe te lichten.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt

u ook contact opnemen met de heet of met

mevrouw

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,
hoofd Netwerkontwikkeling en Visie
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Rijkswaterstaat West-

Nederland Zuid
Afdeling Netwerkontwikkeling

en Visie

Datum
29 mei 2019

Ons kenmerk
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