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1. Inleiding
Bij de gebiedsontwikkeling Feyenoord City (FC) is de gemeente zowel publiekrechtelijk als
privaatrechtelijk betrokken. Vanuit haar publiekrechtelijke rol toetst de gemeente de plannen op de
ruimtelijke kwaliteit.

In de Position Paper is hierover het volgende opgenomen bij Voorwaarde 3: “de gemeente zal de
randvoorwaarden in het vervolg uitwerken in reguliere producten als welstandsparagraaf voor het
gebied en nota van uitgangspunten voor deelprojecten. De gemeente wil met Feyenoord City
afspreken in welke vorm de kwaliteitsborging/supervisie in het vervolg zal plaatsvinden”

In de Position Paper is in Voorwaarde 14 bepaald dat de gemeente NvU’s formuleert om bij de
uitwerking van Fase 1 op kwaliteit te sturen.

Met deze notitie worden de lijn voor de verdere uitwerking hiervan toegelicht.

2. Welstandskamer Feyenoord City
De publiekrechtelijke kwaliteitssturing van FC vraagt zorgvuldigheid, deskundigheid en prioriteit over
een lange tijdsperiode. Bovendien heeft het DOSO in 2017 besloten om projecten op Zuid te voorzien
van aanvullende kwaliteitssturing. Om dit mogelijk te maken, is een extra ondersteuning van de
commissie Welstand wenselijk. Binnen de gemeente zijn daarvoor meerdere instrumenten
voorhanden.

Een veel gebruikte methode is de instelling van een Kwaliteitsteam of Supervisor. Bij deze methodiek
wordt een groep of persoon aangesteld om de plannen voorafgaand aan de toetsing door Welstand te
beoordelen. Nadeel van deze methode is dat er tweemaal toetsing plaatsvindt en dat de hele
commissie Welstand belast wordt.

In de Verordening op de Commissie voor Welstand en Monumenten 1998 is de mogelijkheid geopend
voor een bepaald project en voor een bepaalde tijdsduur een Welstandskamer in te
stellen waarin, naast tenminste drie leden van de commissie, andere deskundigen worden benoemd.
Deze kamer treedt dan voor het aangewezen project in de plaats van de commissie. De
Welstandskamer kan de plannen in één keer beoordelen. Dit maakt de toetsing efficiënt en voorkomt
een belasting van de hele commissie Welstand met het project FC.

Wij stellen voor om te kiezen voor het instellen van een Welstandskamer. Hier zijn meerdere redenen
voor:

- FC is een grootschalige en complexe gebiedsontwikkeling waarvoor specifieke deskundigheid
is vereist. Belangrijke aspecten zijn verbindingen, stadionontwikkeling, infrastructuur, leisure,
landschap, hoogbouw.

- Normaliter toetst Welstand de gebouwde omgeving. Bij FC is juist de integraliteit tussen
gebouw, buitenruimte en stedenbouw van cruciaal belang.

- De gevraagde inzet is hoog. De komende periode zal de toetsing van alle plannen van FC een
hoge inzet vanuit Welstand verwachten. Enerzijds moet worden geborgd dat deze toetsing
adequaat plaatsvindt, anderzijds mag dit nooit ten koste gaan van andere bouwplannen in de
stad.

- Met een Welstandskamer worden de plannen niet dubbel beoordeeld.
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Voor de welstandskamer wordt voorgesteld om voor de disciplines ‘infrastructuur’,
‘landschap’, en ‘architectuur/venues’ externe deskundigen te benoemen. Op basis van een longlist
kan een shirtlist worden gemaakt, waarna de kandidaten uitgenodigd worden te solliciteren op deze
rol. De welstandsleden worden door de commissie afgevaardigd. Tenslotte wordt de commissie
aangevuld met een secretaris. Als bijlage 1 is het eerste voorstel voor de invulling toegevoegd.

>Afstemmen met Carlo Schreuder<
De wijze waarop de kosten van de welstandskamer worden vergoed, wordt nader uitgewerkt tussen
de afdeling Vergunningen en het projectteam Feyenoord City. Een mogelijkheid is om middelen
beschikbaar te stellen vanuit de leges die voor de bouwprojecten worden vergoed aan de gemeente.

Te nemen acties:
Besluit door DOSO over te gaan tot de instelling van de welstandskamer (april 2018)
Benaderen en selecteren van de externe leden (Q1/2 2018)
Instelling van de welstandskamer door het College van B&W (Q2 2018)

3. Welstandsbeleid
Op dit moment valt het plangebied van Feyenoord City voor toetsing binnen de Welstandsnota in
verschillende deelgebieden, met verschillende gebiedstypen. De omschrijvingen van deze
gebiedstypen sluiten niet aan op de beoogde ontwikkeling. Dit maakt toetsing op basis van de
Welstandsnota niet effectief.

De Welstandsnota biedt verschillende handvatten om specifiek beleid te formuleren. Zo kan de
geambieerde hoge kwaliteit op deze plek in de stad beter worden bewaakt. Wij stellen daarom voor
om FC aan te wijzen als ontwikkelingsgebied met daaraan gekoppeld het gebiedstype ‘Stedelijk
knooppunt’. Dit gebiedstype sluit het beste aan op de ambities voor FC. Voor verschillende
deelgebieden, zoals ‘de Strip’ en ‘de Rivieroever’ kan een specifieke Welstandsparagraaf worden
opgesteld.

‘De Strip’ is een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling FC. Het vormt de verbinding tussen
Kuip, sprinterstation Rotterdam Stadionpark en het nieuwe stadion. Deze verbinding is een gebouw,
een stedelijk landschap en een recreatieve omgeving in één. De Strip wordt in fases gerealiseerd en
kent een flexibele programmering die in tijd kan wijzigen.

‘De Rivieroever’ is vormt de noordelijke begrenzing van FC. Een belangrijk aspect van de ontwikkeling
van FC is het verbinden van de rivier met de omliggende wijken. De rivier moet daarmee ook
bereikbaar en te ervaren worden. Hier komen gebouwde omgeving en landschap samen.

Deze deelgebieden vragen om een beeld- en kwaliteitsregie die over een lange periode houdbaar is.
Dit kan worden gebord met een Welstandsparagraaf. Deze kan worden opgesteld nadat het
Masterplan van FC is vastgesteld, en dient vastgesteld te zijn bij aanvang van de VO-fase van de
deelgebieden.

Planning 2018/2019
Feyenoord City aanwijzen als ontwikkelingsgebied met het gebiedstype ‘Stedelijk knooppunt’ door
College van B&W (Q2 2018)
Vaststelling van de Welstandspargraaf voor de Strip door College van B&W en gemeenteraad (2019)
Vaststelling van de Welstandspargraaf voor de Rivieroever door College van B&W en gemeenteraad
(2019)
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4. Nota’s van Uitgangspunten
Rotterdam hanteert een zogenaamde Nota van Uitgangspunten (NvU) om belangrijke ruimtelijke
zaken voor realisatie van bouwplannen te regelen. Het wordt gebruikt als gemeentelijk toetsingskader,
Ook gebruikt de gemeente Rotterdam dit document om gemeentelijke ambities als programma,
architectuur, kwaliteit, etc. te borgen bij de gronduitgifte. Tenslotte is de inbreng van de diverse
sectoren (Wonen, Planologie, Landschap, Verkeer & Vervoer, Duurzaamheid) geborgd. Het is het
bekrachtigde kader voor de ontwikkeling.

De NvU’s worden opgesteld op het moment dat het ontwerpproces voor een specifiek deelproject daar
om vraagt. Voor het Stadion wordt het VO komende maanden opgesteld en voor de ontwikkeling van
Parkstad Blok K3 wordt komende maanden de ontwikkelaar geselecteerd. Voor deze twee
deelprojecten wordt daarom nu de NvU opgesteld. In een later stadium worden NvU’s opgesteld voor
de overige deelprojecten.

In de directieraad Stadionpark is besproken op welk niveau de Nota’s van Uitganspunten moeten
worden vastgelegd. Gezien de gevoeligheid wordt de NvU voor het stadion door B&W vastgesteld. De
overige NvU’s worden door de directieraad Stadionpark vastgesteld.

Planning 2018:
Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten Nieuw Stadion door het College van B&W (Q2 2018)
Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten Parkstad Blok K3 door de Directieraad Stadionpark (en
ter kennisname naar Staf wethouder Simons (Q2 2018)

5. Vervolg
Agendering in DOSO
Uitwerken en vaststelling van de diverse onderdelen, zie bijlage 2.

---



Pagina: 4

Bijlage 1: Welstandskamer Feyenoord City

A. Invulling van de Welstandskamer

Achtergrond Discipline
(zie ook toelichting B)

Kandidaten
(zie ook toelichting C)

Welstandsleden Architectuur Paul Diederen (vz)
Stedebouw Jeroen Ruitenbeek
Burgerlid Jocé Blocks

Gemeente Secretaris n.t.b.

Vakdeskundigen Verbindingen Koen van Velzen
Ton Venhoeven
Ton Schaap
Jan Benthem
…
…

Landschap Michael van Gessel
Elma van Boxel
Adriaan Geuze
Kees Christiaanse
…
…

Venues / architectuur Ben van Berkel
Rein Jansma
Roemer Pierik
Jan Benthem
Jeroen van Schooten
…
…
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B. Toelichting op de disciplines

Discipline Toelichting

Welstand, architectuur, vz
Welstand, stedebouw
Welstand, burgerlid

Secretaris Vanuit het secretariaat worden agenda en verslaglegging verzorgd.
Ook vormt de secretaris de verbinding met bouw- en
woningtoezicht. De secretaris kan vanuit SO worden voorgedragen.

Verbindingen FC wordt een belangrijk knooppunt op Zuid:
- De ambitie is om met FC de omringende wijken Veranda,

Feijenoord, Parkstad, Hillesluis (..) met elkaar te verbinden.
- Er worden grote publiekstrekkers gerealiseerd, met naast

het stadion verschillende leisure ontwikkelingen.
- Door het gebied lopen verschillende verbindingen met elk

hun eigen dynamiek.
- Er komt een treinstation.

Hoe wordt het masterplan vertaald?
Hoe worden de verschillende schaalniveaus vormgegeven?
Hoe wordt omgegaan met thema’s als doorgaande routes versus
bestemming?
Hoe worden logische routes gemaakt?

Landschap / buitenruimte FC kent een groot ontworpen buitengebied waarin verschillende
sferen en programma’s worden gerealiseerd:

- De Strip, bedoeld voor langzaam verkeer, ontworpen op
hoogte, met veel leisureprogrammering.

- Rivieroevers, bedoeld voor langzaam verkeer, maar ook het
aansluitpunt voor vervoer over water.

- Stadiondriehoek, te transformeren van parkeerterrein tot
parkachtige woon- en leisureomgeving.

- Stadionplein, als voorplein voor het stadion, maar ook als
publiek domein.

Hoe wordt het masterplan vertaald?
Hoe worden deze ruimte ontworpen zodat ze inspirerend,
functioneel, flexibel en duurzaam zijn?
Hoe onderscheiden de verschillende gebieden zich van elkaar?
Hoe worden de openbare ruimten geprogrammeerd?

Venues / architectuur FC is een gebiedsontwikkeling met veel verschillende
bouwprojecten. In het masterplan krijgen de diverse onderdelen
hun positie en stedebouwkundige envelop, waarna elk bouwplan
zijn eigen ontwerptraject doorloopt. Voorbeelden van
bouwprojecten zijn:

- Het nieuwe stadion
- De Urban Bridge
- Woongebouwen
- Hotelcomplex
- The Urban Bridge met daarin leisure en entertainment
- De herontwikkeling van de Kuip
- Gebouwde parkeervoorzieningen

Hoe wordt een hoogwaardig architectonische ensemble gevormd?
Hoe verhouden de verschillende gebouwen zich tot elkaar?
Hoe worden de ambities vanuit de NvU’s vertaald?
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C. Toelichting op de kandidaten (longlist)

Functie

Taken en verantwoordelijkheden van commissieleden:
- overtuigende en inspirerende deelname aan het debat in de openbare- en besloten

commissievergaderingen
- bijdragen aan evenwichtige oordeelsvorming met gevoel voor proportionaliteit inzake

betekenis van de opgave, omgeving en locatie, het welstandsbeleid en bestuurlijke
verhoudingen

- verwoorden van een afgewogen oordeel over de voorgelegde bouwplannen (zowel
monumenten als niet- monumenten);

- adviseren binnen de kaders van het Rotterdamse kwaliteitsbeleid (Welstandsnota Rotterdam
en overig relevant beleid);

Functie-eisen
- vakdeskundige met ervaring; in de vakwereld geen onbekende
- brede kennis van Rotterdam; de geschiedenis van de opbouw van de stad met inbegrip van

de stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen en affiniteit met de openbare
ruimte.

- op de hoogte van het Rotterdamse beleid inz. erfgoed, architectuur en stedenbouw
- breed perspectief op het betreffende werkveld van cultuurhistorie en architectuur
- kennis van- en affiniteit met de opgaven binnen de andere disciplines is en pre;
- ervaring met beoordeling van complexe bouwopgaven in de context, bijv. in welstands- of

monumentencommissies
- scherpzinnig maar opbouwend; treedt constructief en stimulerend op in gesprek met

aanvragers
- sterke communicatieve vaardigheden en contactuele eigenschappen
- Goede beheersing van de Engelse taal
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Kandidaat Werk Toelichting
Welstandsleden
Paul Diederen (vz) Architectuur, herontwikkeling
Jeroen Ruitenbeek Stedebouw, parkstad
Jocé Blocks Burgerlid

Knooppunt
Koen van Velzen Rijksspoormeester

Architectenbureau Koen van Velzen
Station Breda

Ton Venhoeven Architectenbureau Ton Venhoeven

Ton Schaap Busstation Amsterdam CS

Jan Benthem
Landschap
Michael van Gessel

Elma van Boxel Zus
Luchtsingel

Adriaan Geuze West 8
Kees Christiaanse KCAP
Architectuur/Leisure
Ben van Berkel
Rein Jansma
Roemer Pierik Partner EGM

Voorheen Partner Van Egeraat
Dynamo Stadium Moscow
Shopping centre Surgut

Jan Benthem Benthem Crouwel
Ziggo Dome

Jeroen van Schooten Team V
Voorheen MVSA
Rotterdam CS

---
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Bijlage 2: Planning

De uitwerking van de verschillende onderdelen ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

NvU Stadion
Concept projectgroep Maart 2018 Concept
Informatie omgeving Maart 2018
Agendering directieraad April 2018 Definitief
Agendapost B&W Juni 2018 Vaststelling

NvU Parkstad Blok K3
Concept projectgroep April 2018 Concept
Informatie omgeving Mei 2018 Definitief
Directieraad Juni 2018 Vaststelling

Ontwikkelingsgebied en Gebiedstype
DOSO Maart 2018 Concept
Agendering directieraad April 2018 Definitief
Agendapost B&W Juni 2018 Vaststelling

Welstandsparagraaf De Strip
Welstand Q1 2019 Concept
Agendering directieraad Q2 2019 Definitief
Agendapost B&W Q2 2019 Vaststelling
Gemeenteraad Q2 2019 Vaststelling

Welstandskamer Feyenoord City
DOSO Maart 2018 Concept
Shortlist en selectie April 2018
Agendering directieraad Mei 2019
Agendapost B&W Juni 2018 Instelling

---


