
Rotterdam, 12 december 2017. 17bb010257

Aan:

de gemeenteraad

Onderwerp:

Vaststelling Gebiedsvisie Stadionpark, nemen coördinatiebesluit en 
voorbereidingsbesluit voor Feyenoord City.

Gevraagde besluiten:

Te besluiten:
1. De geactualiseerde Gebiedsvisie Stadionpark vast te stellen;
2. De ruimtelijke reservering voor de oostelijke oeververbinding in Parkstad te 

vervangen door reserveringen in Stadionpark zoals opgenomen in de Gebiedsvisie
3. De Structuurvisie Stadionpark in te trekken;
4. Instemmen met het hanteren van een afschrijvingstermijn van 25 jaar voor de 

huurberekening voor de sportvelden voor SC en BVO Feyenoord in afwijking van 
de Verordening Financiën Rotterdam (2 juni 2017);

5. Voor het project Feyenoord City een gemeentelijk coördinatiebesluit te nemen 
volgens de Wro conform bijgevoegd ontwerpbesluit;

6. Voor het bestemmingsplangebied Feyenoord City eeri voorbereidingsbesluit te 
nemen conform bijgevoegd ontwerpbesluit;

Waarom dit voorstelî/Waarom nu voorgelegd?

1. “Gebiedsvisie Stadionpark”

Op 27 september 2016 heeft het college, na een uitgebreid planontwikkelings- en 
participatieproces, de Gebiedsvisie Stadionpark ter vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad (16bb7235). Tijdens de bespreking in de raadscommissie BWB op 12 
oktober 2016 heeft uw raad te kennen gegeven de behandeling van de gebiedsvisie 
uit te willen stellen tot na besluitvorming in uw raad over de plannen voor Feyenoord 
City. Nu deze besluitvorming op 11 mei 2017 (over Position Paperen mobiliteitsplan) 
en op 4 en 6 juli 2017 (Aanwijzing Regeling Risicovolle Projecten) heeft 
plaatsgevonden, wordt de gebiedsvisie opnieuw geagendeerd. Omdat sindsdien enige
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tijd verstreken is, bleek een geringe bijstelling van het document nodig bijvoorbeeld op 
het punt van de woningbouwopgave (Noorderhelling en ten noorden van het park de 
Twee Heuvels) en de milieuopgave.

De gebiedsvisie Stadionpark onderscheidt drie gebieden:
1. Waterfront: een gebied met ruimte voor wonen, bedrijvigheid, en recreatie;
2. Sportstad: een gebied voor actief sporten, recreatie en hoogwaardig wonen;
3. Feyenoord City: een gebied met een nieuw stadion en een herontwikkelde Kuip.

De ambitie is om van “Stadionpark” een aantrekkelijk stadsdeel met een grote 
meerwaarde vooi de stad en de omliggende wijken te maken. Voor de omliggende 
wijken moet het gebied ruimte voor vrijetijdsbesteding bieden en daarmee bijdragen 
aan de woonkwaliteit. Hiervoor is een duidelijke en aantrekkelijke structuur, met veel 
ruimte voor groen, sport en bewegen nodig. Er wordt ingezet op een mix van functies 
en twee herkenbare delen: het Waterfront en de Sportstad.

Het Waterfront bestaat uit de Veranda, het gebied rond het nieuwe stadion ten westen 
van de Veranda, bedrijventerrein Stadionweg, de rivieroever en het Eiland van 
Brienenoord. Sportstad omvat Varkenoord, Sportdorp, Park de Twee Heuvels en 
strekt zich uit tot in de Stadiondriehoek met de herontwikkelde Kuip, Topsportcentrum 
en woningbouw in de driehoek. De Strip, de verbinding tussen het nieuwe stadion en 
de Kuip, koppelt beide delen aan de westkant van het gebied aan elkaar.
Het n'euwe stadion en de Strip vervullen een belangrijke rol in het verbinden van 
Stadionpark met de omliggende wijken, waardoor de bewoners gebruik kunnen maken 
van het groen, de rivieroever en de recreatie- en sportmogelijkheden die Stadionpark 
biedt.

De plek van Feyenoord City (en het bredere Stadionpark) in de stad geeft het grote 
kansen op een succesvolle ontwikkeling: een gebied dat sport en vrijetijdsbesteding 
ademt. Een gebied met een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en aantrekkelijk om 
te wonen. Hierbij hoort de ontwikkeling naar een mobiliteitsknooppunt: een plek waar 
mensen overstappen, werken, verblijven en ontmoeten. Het kan daarmee positief 
bijdragen aan de sociaal maatschappelijke opgave waar Rotterdam-Zuid voor staat in 
het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

De gebiedsvisie Stadionpark vormt met zijn ambities op gebiedsniveau het 
toetsingskader. Ten tijde van de besluitvorming begin dit jaar over Feyenoord City lag 
een concept-masterplan voor het gebied Feyenoord City voor dat een gedetailleerdere 
uitwerking van de gebiedsvisie is. Om van het concept-masterplan Feyenoord City 
naar een definitief masterplan te komen zal gebruik worden gemaakt van de relevante 
inzichten uit de milieuonderzoeken. Het definitieve masterplan Feyenoord City zal 
naar verwachting in de zomer van 2018 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 
aangeboden.
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Bijstelling Gebiedsvisie

In september 2016 is de gebiedsvisie in eerste instantie vastgesteld door het college 
en aangeboden aan uw raad ter vaststelling. Uw raad heeft aangegeven de 
vaststelling van de gebiedsvisie uit te willen stellen tot na de besluitvorming over 
Feyenoord City, aangezien deze ontwikkeling zo’n belangrijke impact heeft op de 
realisatie van de ambities van de gebiedsvisie en de daamij gekozen uitwerking. 
Sindsdien hebben een aantal zaken plaatsgevonden die een (geringe) bijstelling van 
de gebiedsvisie noodzakelijk maakten. Deze licht bijgestelde gebiedsvisie wordt nu 
door het college ter vaststelling aangeboden. De veranderingen hebben met de 
volgende onderwerpen te maken:

- Naar aanleiding van de toezegging aan de commissie BWB op 30 oktober 2016 
heeft de toenmalige wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie aangegeven 
woningbouw als mogelijkheid op te nemen in de Gebiedsvisie aan de oostkant van 
de Noorderhelling;

- Naar aanleiding van een door de raad op 15 december 2016 aangenomen 
amendement op het Masterplan Sportcampus en Park de Twee Heuvels, en de 
afdoening van de Motie Zomerakkoord (Sies) die de raad op 6 juli 2017 heeft 
aangenomen en waarvoor het college op 26 oktober een afdoeningsvoorstel naar 
de raad heeft gestuurd is het plan voor de woningbouw ten noorden van het Park 
de Twee Heuvels aangepast zoals hierna verder toegelicht in deze agendapost is 
de tekst en plankaart van de Gebiedsvisie bijgesteld;

- Naar aanleiding van de beantwoording van de schríftelijke vragen van de Partij 
voor de Dieren omtrent de milieu-onderbouwing is de milieu-informatie behorend 
bij locatiekeuze van het stadion toegevoegd in een milieuparagraaf in de 
gebiedsvisie. De gedetailleerdere milieuonderbouwing voor bijvoorbeeld de 
uitwerking van de woningbouwlocaties zal in het kader van de daarbij behorende 
bestemmingsplannen plaatsvinden.

Voor het overige is de Gebiedsvisie ongewijzigd ten opzichte van de versie van 
september 2016.

Woningbouw noordzijde Park de Twee Heuvels 
Het Masterplan Sportcampus en Park de Twee Heuvels is in de 
gemeenteraadsvergadering van 15 december 2016 vastgesteld met een amendement. 
De belangrijkste verandering ten opzichte van het oorspronkelijke raadsvoorstel is dat 
het aantal woningbouwlocaties in het park is teruggebracht van drie naar twee locaties. 
Het aantal woningen is verminderd van 120 tot 180 woningen naar 40 tot 55 woningen 
aan de noordrand van het Park. In het zomerakkoord van juli 2017 heeft de 
gemeenteraad het college vervolgens opgedragen om een bedrag van 0,6 mln euro vrij 
te maken voor het verminderen van het aantal te bouwen huizen in Park de Twee 
Heuvels.
In de aangepaste Gebiedsvisie Stadionpark, die nu voorligt, is een maximaal 
woningaantal opgenomen van 47 woningen, verdeela over de twee locaties aan 
weerszijden van het zwembad.
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Met dit aantal woningen kan de rommelige noordrand van Park de Twee Heuvels een 
beter aanzien gegeven worden en wordt de veiligheidservaring in het park verhoogd. 
Tegelijkertijd kan er een uniek woonmilieu gerealiseerd worden met woningen in het 
middeldure en dure segment, dat afwijkt van andere te ontwikkelen bouwvelden in 
Rotterdam-Zuid. Door de financiële compensatie blijft de financiële dekking voor extra 
kwaliteitsinvesteringen in de buitenruimte van het Stadionpark, bijvoorbeeld de 
parkachtige inrichting van de Sportcampus, gehandhaafd.

De volgende stap is uitwerking in een Nota van Uitgangspunten Woningbouw die 
onderwerp wordt van een uitvoerig participatietraject met de omgeving. Dit zal 
zorgvuldig gebeuren omdat woningbouw aan de noordzijde van het park de 
gemoederen in de omgeving nog steeds bezig houdt. Het maximale aantal woningen 
wordt opgenomen in het op te stellen bestemmingsplan IJsselmonde Noord waarmee 
de bovengrens juridisch-planologisch geborgd is. Naar verwachting wordt het ontwerp- 
bestemmingsplan begin 2018 ter inzage gelegd.

2. Oostelijke oeververbinding

De Openbaar Vervoers-structuur op Zuid is in het Verkeersplan een belangrijk 
onderwerp. In de gebiedsvisie zijn de belangrijke projecten opgenomen als te 
besluiten stedelijke projecten, die goed in de gebiedsvisie passen. Voor de oostelijke 
oeververbinding zijn twee locaties beschikbaar: naast het nieuwe stadion wordt een 
ruimte vrijgehouden en in het verlengde van de Coen Moulijnweg/Stadionrotonde ligt 
een tweede tracé. Het eerdere gereserveerde tracé via Parkstad wordt niet langer 
wenselijk beschouwd vanuit verkeerskundig en ruimtelijk opzicht. Aangezien dat in 
deze gebiedsvisie, met de locatie van het stadion en de uitwerking van de ruimte er 
omheen, niet meer mogelijk is, wordt het besluit aan u voorgelegd deze oude 
reservering te schrappen, en de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Parkstad (extra 
woningbouwlocaties) en Feyenoord City mogelijk te maken.

3. Intrekken Structuurvisie Stadionpark

Met de Gebiedsvisie Stadionpark wordt een nieuw kader voor het gebied vastgesteld. 
Tot dit moment is de Structuurvisie Stadionpark het vigerende kader. De gebiedsvisie 
en de Structuurvisie wijken op een aantal belangrijke punten van elkaar af, vooral wat 
betreft de locatie van het nieuwe stadion en de omvang van het programma. Het 
College heeft daarom op 27 september 2016 besloten om aan de raad voor te stellen 
de Structuurvisie in te trekken. Met het bijgevoegde raadsvoorstel wordt dit nogmaals 
aan de raad voorgelegd, aangezien ook dit besluit met de uitgestelde besluitvorming 
over de gebiedsvisie nog niet genomen is.
De uitwerking en borging van de gebiedsvisie vindt plaats in bestemmingsplannen. 
Deze kunnen meer toegespitst op de specifieke deelgebieden worden opgesteld met 
de bijbehorende onderzoeken en hebben een dóórwerkende kracht naar derden. 
Daarnaast worden de ambities van de gebiedsvisie door vertaald in producten als het 
masterplan Feyenoord City en diverse programma’s van eisen.
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4. Huurberekenina sportvelden SC en BVO Fevenoord

Op 13 april 2016 heeft de gemeente een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) 
afgesloten met SC Feyenoord en de jeugdopleiding van BVO Feyenoord. Het betreft 5 
door de gemeente nieuw aan te leggen sportvelden, waarvan er 2 door de SC 
Feyenoord zullen worden gebruikt en 3 door de jeugdopleiding van de BVO 
Feyenoord. Hierbij huren SC Feyenoord en BVO Feyenoord de velden van de 
gemeente. In de SOK is vastgelegd dat de huurberekening wordt gebaseerd op een 
afschrijvingstermijn van 25 jaar. Deze afschrijvingstermijn is niet in lijn met de later 
door de raad vastgestelde afschrijvingstabel bij de Verordening Financiën Rotterdam (2 
juni 2017). Voor kunstgrasvelden wordt de afschrijvingstermijn daarin bepaald op 10 
jaar.

Mede in het belang van een goede verstandhouding en samenwerking met Feyenoord 
bij het verder uitwerken van de ambitieuze plannen in Stadionpark wordt voorgesteld 
om af te wijken van de vigerende gemeentelijke regelgeving en de huurberekening 
conform de SOK te baseren op een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Overweging hierbij 
is dat de SOK een externe werking heeft. Feyenoord kan de gemeente er contractueel 
aan houden. Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om in dit geval af 
te wijken van de door uw raad vastgestelde regelgeving.

5. Coördinatieverordenina 2017 en Coördinatiebesluit

Om Feyenoord City te kunnen realiseren is sprake van een breed scala aan benodigde 
vergunningen zoals de omgevingsvergunning(en), watervergunning, etc. Om de 
ruimtelijke procedures, en de termijnen waarop zienswijzen op de plannen kunnen 
worden ingediend, te stroomlijnen wordt de gemeenteraad voorgesteld een 
coördinatiebesluit te nemen.

Op 2 februari 2017 is door de Gemeenteraad de Coördinatieverorderii, :g Rotterdam 
2017 vastgesteld. Indien een ontwikkeling onder de criteria van deze 
Coördinatieverordening valt is een apart besluit van de Gemeenteraad om de 
coördinatieregeling toe te passen niet nodig.
Omdat er in het geval van Feyenoord City een Milieueffectrapport wordt opgesteld valt 
Feyenoord City formeel niet onder de criteria van de Coördinatieverordening 
Rotterdam 2017.

De Coördinatieverordening Rotterdam 2017 gaat ervan uit, zoals ook veelal het geval 
is, dat er nog geen oordeel is geveld over de vanuit milieuoptiek beste optie. In het 
geval van “Feyenoord City” zijn in het planMER behorend bij de structuurvisie 
Stadionpark (2010), als mogelijke plek voor een nieuw stadion, echter al diverse 
locaties onderzocht. In het proces van de gebiedsvisie zijn vervolgens voor de locatie 
van een nieuw stadion drie locaties nader onderzocht en afgewogen Het betreft de 
Veranda West (Strip), de Veranda Oost (Bridge) en de Driehoek (Triangel).
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Uit de locatiekeuze blijkt dat geen van de locaties onoplosbare belemmeringen kennen 
De locaties onderscheiden zich op milieu voornamelijk op het punt van externe 
veiligheid.
De locatie Veranda West kent op dit punt uitdagingen gelet op het bouwen in en langs 
het water en nabij het spoor.
In het projectMER voor Feyenoord City worden daarom geen locatiealternatieven voor 
het nieuwe stadion meer onderzocht. De milieueffecten van de drie locaties zijn immers 
al in het eerdere planMER en de gebiedsvisie op hoofdlijnen met elkaar vergeleken.
Nu er ten behoeve van Feyenoord City wel een Milieueffectrapport wordt opgesteld kan 
formeel geen gebruik worden gemaakt van de Coördinatieverordening Rotterdam 2017 
en dient de Gemeenteraad te worden voorgesteld hiertoe een apart besluit te nemen. 
Het college stelt daarom een coördinatiebesluit ten behoeve van Feyenoord City voor 
om te komen tot een zo overzichtelijk mogelijk besluitvormingsproces, zowel voor de 
initiatiefnemers als betrokkenen in de omgeving.

Coördinatiebesluit voor Feyenoord City
De Wet ruimtelijke ordening biedt in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening 
gemeenten de mogelijkheid om de voorbereiding van vergunningen en beschikkingen, 
die nodig zijn voor het realiseren van een gewenste ruimtelijke ontwikkeling, te 
coördineren. De gemeenteraad is bevoegd tot het van toepassing verklaren van de 
coördinatieregeling.

Te coördineren besluiten
Het coördinatiebesluit wordt van toepassing verklaard op de besluiten, die genomen 
dienen te worden ten behoeve van de realisatie van het gebied in ruime zin. Dat wil 
zeggen dat gekozen kan worden voor toepassing op bijvoorbeeld het 
bestemmingsplan, de MER procedure en voorde benodigde vergunningen en 
besluiten voor Feyenoord City. Hierbij moet gedacht worden aan 
omgevingsvergunningen voor slopen, kappen, bouwen, milieu, aanleggen, maar ook 
in- en uitritvergunningen (APV), en een vergunning als een hogere 
grenswaardebesluit (Wet geluidhinder). Overigens is het ook mogelijk dat 
vergunningen worden mee-gecoördineerd die niet onder het bevoegd gezag vallen 
van de gemeente (bijvoorbeeld het waterschap). In dat geval blijft het waterschap het 
bevoegd gezag.
Het blijft altijd mogelijk om te verzoeken om vergunningen zonder toepassing van de 
coördinatieregeling te verlenen.

Voordelen coördinatieregeling
a. Tijdwinst
De ruimtelijke ordeningsprocedures (Bestemmingsplan, MER en (eerste) 
omgevingsvergunning(en) zijn doorlopen voor eind 2019, zodat begin 2020 kan 
worden gestart met de bouwactiviteiten. Dit is de bouwfasering zoals deze in de 
haalbaarheidsstudie Feyenoord City en de bijbehorende businesscases is 
opgenomen.
De ruimtelijke ordeningsprocedures kennen een strakke planning. Met het toepassen 
van de coördinatieregeling kan tijdwinst behaald worden bij het doorlopen van de 
procedures. Tegen de besluiten die na de gecoördineerde voorbereidingsprocedure
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worden genomen, kan na het behandelen van ingediende zienswijzen uitsluitend 
rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de Raad van State. De afhandeling van 
beroepen tegen de besluiten gebeurt in één keer: in één uitspraak. De termijn voor de 
afhandeling door de Raad van State hiervoor is 6 maanden in plaats van één jaar. Dit 
verkort de totale proceduretijd en kan wel tot ca. twee jaar tijdwinst betekenen.

b. Duidelijkheid voor omwonenden
Voordeel van de coördinatieregeling voor omwonenden is onder meer dat bij het in 
procedure gaan van het (project)bestemmingsplan ook direct duidelijk is hoe het 
bouwplan er uit ziet. Wanneer men na zienswijzen, beroep indient, volgt directe 
behandeling bij de Raad van State. Men hoeft zich dan slechts op één rechterlijke 
procedure te richten. Ook zal alle (milieu) informatie waar het de invloed op de 
leefomgeving betreft in één document terug te vinden zijn. Dit sluit aan bij de door de 
bewoners geuíte wens op dit punt.

Bevoegdheid
Het coördinatiebesluit is puur een formeel besluit met als doel om procedures te 
verkorten en duidelijker te maken. Het besluit heeft dus geen effect op de ínhoud van 
het bestemmingsplan of hei bouwplan. Het verandert ook niets aan de bevoegdheden. 
De raad blijft het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan, het 
college blijft het bevoegde gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning. De 
coördinatieregeling kan ook de bevoegdheden van andere overheden betreffen. 
Hierover moet dan wel voorafgaand aan de daadwerkelijke coördinatie 
overeenstemming zijn bereikt. Alle benodigde besluiten en vergunningen worden 
gelijktijdig ter inzage gelegd en opengesteld voor het indienen van zienswijzen Dit 
betekent dat er gelijk beroep tegen alle besluiten openstaat, en dat is direct b'j de 
Raad van State.

6. Voorbereidinasbesluit Fevenoord City

Om als gemeente in dit gebied ongewenste ontwikkelingen te voorkomen wordt 
voorgesteld om de raad een voorbereidingsbesluit te laten nemen. Dit 
voorbereidingsbesluit zal één jaar geldig zijn.

Zonder voorbereidingsbesluit kan het voorkomen dat er, vanuit de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), geen weigeringsgrond is voor een aanvraag 
omgevingsvergunning die niet strookt met de toekomstige plannen voor het gebied.

Door het voorbereidingsbesluit ontstaat voor aangewezen gronden een 
aanhoudingsplicht voor aanvragen om een omgevingsvergunning. Voor gewenste 
ontwikkelingen kan deze aanhoudingsplicht worden doorbroken en een 
omgevingsvergunning worden verleend. Aanvragen voor niet gewenste ontwikkelingen 
moeten worden aangehouden zolang het besluit van kracht is en te zijner tijd worden 
afgewezen als het nieuwe bestemmingsplan geldt.
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Het besluit bevat tevens een verbod om het gebruik van gronden en bouwwerken zoals 
dat bestaat op de datum van inwerkingtreding van het besluit te wijzigen. Voor 
gewenste ontwikkelingen kan deze aanhoudingsplicht worden doorbroken en een 
omgevingsvergunning worden verleend. Zonder een dergelijk verbod kan bestaand 
gebruik namelijk zonder meer worden gewijzigd als dit niet tevens gepaard gaat met 
bouwactiviteiten.

7. “Startdocument bestemmingsplan en MER Feyenoord City”

Het “Startdocument bestemmingsplan en MER Feyenoord City”, waarin de hoofdlijnen 
van het op te stellen bestemmingsplan en MER (milieueffectrapport) voor het project 
Feyenoord City zijn beşchreven wordt vrij gegeven voor ter inzagelegging.

Toelichting

Om Feyenoord City daadwerkelijk te kunnen realiseren is naast een ruimtelijk kader in 
de vorm van de gebiedsvisie Stadionpark en het Masterplan, een juridisch- 
planologische basis nodig. Op dit moment vigeren ter plaatse van het gebied diverse 
(verouderde) bestemmingsplannen waarbinnen de gebiedsontwikkeling en de bouw 
van het nieuwe stadion niet mogelijk zijn. Het nieuwe bestemmingsplan biedt de 
juridische basis voor concrete plannen. Hierbij komt ook de financiële en economische 
uitvoerbaarheid van het plan aan de orde. Om het milieubelang volwaardig mee te 
kunnen nemen in het proces om te komen tot het bestemmingsplan met de 
daaropvolgende besluitvorming, wordt de procedure van milieueffectrapportage 
(m.e.r) doorlopen.
In de procedure om tot vaststelling van beide plannen te komen zit een aantal 
stappen. De eerste stap is het opstellen van een startdocument.

Het startdocument bevat ae uitgangspunten voor het bestemmingsplan en het 
bijhorende milieueffectrapport en beschrijft op welke wijze deze producten tot stand 
komen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de opzet van het bestemmingsplan en 
aan de reikwijdte en het detailniveau van het MER met bijbehorend milieuonderzoek. 
Zo wordt duidelijk wat de scope is van het plangebied van het bestemmingsplan en de 
beoogde wijze van bestemmen. Daarnaast wordt vastgelegd welke milieuthema’s in 
het MER nader worden belicht en op welke vragen het MER antwoord moet geven.
Het MER moet aansluiten op de ontwikkelingen die in het bestemmingsplan en de 
(omgevings)vergunningen voor het nieuwe stadion mogelijk worden gemaakt en 
daarvoor de directe onderbouwing vormen.
Op grond van de m.e.r.-procedure worden met dit startdocument de betrokken 
bestuursorganen geïnformeerd en geraadpleegd over de reikwijdte van het MER. 
Verder wordt het startdocument ter inzage gelegd en heeft een ieder de mogelijkheid 
om een zienswijze in te dienen op de voorgestelde reikwijdte en detailniveau van het 
MER. Zo nodig worden de uitgangspunten en de methode voor het milieuonderzoek 
naar aanleiding van reacties nog aangescherpt.
Het startdocument is ter kennisgeving bij dit raadsvoorstel gevoegd.

^ 4 ^ ^ Registratienummer dienst:BS17/01042
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Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen 
moties en gedane toezeggingen:
Stadsvisie Rotterdam (2007)
Structuurvisie Stadionpark (2010)
Masterplan Sportcampus en Park de Twee Heuvels (2013) 
Coördinatieverordening 2017 (2017)
Position Paper Feyenoord City (2017)

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Geen.

De bijbehorende ontwerpbesluiten bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretarie

C.M. Şjefps

De burgemeester,

A About al eb

Bijlage(n):

1 .Geactualiseerde Gebiedsvisie Stadionpark
2.Kaart begrenzing coördinatiebesluit en voorbereidingsbesluit Feyenoord City 
3.Startdocument Feyenoord City ter kennisneming
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Ontwerpbesluit:

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 december 2017 
(raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in");

gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en de bepalingen in de 
Gemeentewet en artikel 10, tweede lid, Wet openbaarheid van bestuur (WOB);

besluit:

1. De Gebiedsvisie Stadionpark vast te stellen.

2. De ruimtelijke reservering voor de oostelijke oeververbinding in Parkstad te vervangen 
door reserveringen in Stadionpark zoals opgenomen in de Gebiedsvisie.

3. De Structuurvisie Stadionpark in te trekken.

4. In te stemmen met het hanteren van een afschrijvingstermijn van 25 jaar voor de 
huurberekening voor de sportvelden voor SC en BVO Feyenoord in afwijking van de 
Verordening Financiën Rotterdam (2 juni 2017).

5. De coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijk ordening van toepassing te 
verklaren op de besluiten die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van het project 
Feyenoord City, dat een gebiedsontwikkeling betreft, zoals aangeduid op aangehechte 
kaart, een en ander voor zover wordt verzocht om een gecoördineerde afhandeling.

Op basis van dit besluit kunnen op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten aangaande 
dit project worden gecoördineerd indien de initiatiefnemer daarom verzoekt. Door het besluit 
blijft de bevoegdheid bestaan om desgewenst met een reguliere procedure besluiten te 
nemen, zonder die mee te nemen in de coördinatie.

De volgende besluiten kunnen desgewenst worden gecoördineerd;

- Omgevingsvergunning (en) o.a. voor het bouwen, milieu

- Bestemmingsplan (inclusief MER)

- Overige besluiten, passend bij of nodig voor de realisatie van Feyenoord City

6. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gronden zoals nader 
aangeduid in de kaartbijlage bij dit voorstel;

a. dat het verboden is het feítelijk gebruik van de desbetreffende gronden en 
bouwwerken, zoals dit bestond op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, 
te wijzigen in een ander gebruik;

b. dat het college van burgemeester en wethouders op verzoek een 
omgevingsvergunning kan verlenen voor een afwijking van het onder 2 bedoelde
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verbod, indien het voorgenomen gebruik past binnen het (in procedure te brengen) 
bestemmingsplan;

c. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van "Dit vult griffie later in"

De griffier, De voorzitter,
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