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Betreft: Aanmelding Bestemmingsplan 
“Feyenoord City” op basis van het Besluit 
uitvoering Crisis en Herstelwet, 18e tranche.

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga,

De Crisis-en herstelwet biedt de mogelijkheid om een bestemmingsplan te maken dat sterk 
lijkt op het omgevingsplan uit de Omgevingswet; een bestemmingsplan met “verbrede 
reikwijdte”.

Met deze brief willen wij u verzoeken het plangebied voor “Feyenoord City” bij de wijziging van 
het Besluit Uitvoering Crisis en herstelwet 18e tranche, aan te wijzen als experiment, waarbij 
het bepaalde in artikel 7c Besluit uitvoering Crisis en herstelwet van toepassing wordt 
verklaard.

De gemeente Rotterdam wil het gebied rond het nieuwe Feyenoord stadion en de Kuip 
ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied voor wonen, werken, sport en bewegen. De 
ontwikkeling wordt uitgevoerd in 3 fases.
In fase 1 (2019-2023) is een nieuw stadion aan de Nieuwe Maas voorzien, evenals woningen, 
ontsluiting parkeervoorzieningen en een commerciële en maatschappelijk programma, 
waaronder detailhandel, horeca, vrijetijdsbesteding, gezondheidsinstellingen en 
sportvoorzieningen.
In fase 2 (2022-2025) wordt het huidige stadion en gemeentelijk monument “de Kuip’” 
getransformeerd tot een gebouw voor wonen, sporten en commerciële en maatschappelijke 
voorzieningen waaronder een museum.
In fase 3 (2023-20130) worden rond de Kuip appartementen en grondgebonden woningen in 
een parkachtige omgeving gerealiseerd, als ook de Strip die een verbinding legt met het 
nieuwe stadion.
Het betreft een binnenstedelijke ontwikkellocatie op Rotterdam Zuid waarin, onder meer, 
grootschalige transformatie plaats vindt naar woningbouw. In fase 1 zullen minimaal 585 en 
maximaal 985 woningen gerealiseerd worden. In fase 2 is sprake van circa 150 woningen en 
in fase 3 zullen minimaal 737 en maximaal 1029 worden gebouwd. Tevens zal de ontwikkeling 
van Feyenoord City mogelijke programmatische verschuivingen in het gebied opleveren.
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Op dit moment wordt bekeken welke transformatiemogelijkheden dit oplevert in het gebied de 
Veranda, wat tot een verdere woningbouwontwikkeling kan leiden.
Op 12 december 2017 heeft het college van B en W het zogenaamde “startdocument” voor ter 
inzage legging vrijgegeven. Dit startdocument bevat de uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan “Feyenoord City” en het bijhorende milieueffectrapport. In dit startdocument 
werd de aanmelding voor de verbrede reikwijdte in het kader van de CHW reeds 
aangekondigd.
De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 1 februari 2018 de geactualiseerde Gebiedsvisie 
Stadionpark, waarvan “Feyenoord City” deel uitmaakt, vastgesteld.

Versterking economische structuur, innovatie en duurzaamheid.
Het project draagt bij aan de versterking van de economische structuur van het te ontwikkelen 
gebied en het project levert een bijdrage aan doelstellingen vanuit het oogpunt van innovatie 
en duurzaamheid.
Gezien de beoogde fasering van het project is ontwikkeling binnen een 
bestemmingsplanperiode van 10 jaar niet mogelijk.
De looptijd van 20 jaar voor het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte maakt het, onder 
meer, eenvoudiger om de financieel-economische uitvoerbaarheid te onderbouwen en te 
onderbouwen dat een ontwikkeling binnen de planperiode zal plaatsvinden.

In het bij deze brief bijgevoegde aanmeldingsformulier, dat op ambtelijk niveau medio maart 
2018 aan uw ministerie ter voorbereiding is verzonden, treft u de nadere onderbouwing voor 
de aanmelding aan.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De seci De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlage: aanmeldingsformat
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