
Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders

Betreft: Locatiekeuze Veranda-West en MER 2009 inzake Feyenoord City

Rotterdam, 23 januari 2018

Geacht college,

Tijdens de vergadering van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) van woensdag 17 
januari jongstleden is door wethouder Simons de volgende toezegging gedaan en als zodanig door de 
griffie geadministreerd (18bb596):

“De wethouder zal de voor het afwegen van de ecologische waarde relevante documentatie van de 
alternatieven uit de Plan MER 2009 toesturen.”

Wij wachten deze relevante documentatie af. In aanvulling op de documentatie willen wij het college 
enige vragen stellen. Deze treft het college hieronder aan.

In 2016 lag de keuze voor over waar een (ver)nieuw(d) stadion voor voetbalclub Feyenoord moest 
komen: Veranda-West; Veranda-Oost of Stadiondriehoek. Uiteindelijk hebben de planmakers voor een 
nieuw stadion gekozen voor de locatie Veranda-West op basis van een aantal factoren. Dit plan is 
vervolgens omgedoopt tot Feyenoord City en behelst in het fysieke domein behalve een nieuw 
voetbalstadion een programma van wonen, horeca en retail, evenals een herbestemming van De Kuip. 

Volgens de planmakers van Feyenoord City1 hebben de volgende factoren een rol gespeeld in het komen 
tot een voorkeurslocatie: 1) stedelijk programma; 2) inpassing in de gebiedsvisie; 3) stakeholders; 4) 
financiën; 5) risico's; en 6) ruimtelijke voorwaarden. Duurzaamheid wordt genoemd als onderdeel van de
gebiedsvisie voor het Stadionpark, maar niet verder uitgewerkt. In de gebiedsvisie2 die het college ons 
recent heeft aangeboden, kom je het woord 'duurzaamheid' niet tegen. De Partij voor de Dieren vraagt 
zich af hoe er dan überhaupt op heeft kunnen worden getoetst.  

1. Op welke wijze heeft het college duurzaamheid geborgd in de gebiedsvisie voor het Stadionpark?

In de gebiedsvisie voor het Stadionpark schrijft het college over de besluitvorming inzake locatiekeuze 
voor Feyenoord City:

“De in de concept-gebiedsvisie opgenomen 3 locaties zijn vergeleken op hun milieueffecten (op basis van 
de relevante thema’s die als aandachtspunt benoemd zijn in het Plan-MER), bijdrage aan de 
doelstellingen van de gebiedsvisie en financiële-economische haalbaarheid.”

De discussie over de locatie van het toekomstige onderkomen van Feyenoord loopt al jaren. In 2009 
werden voor het gebied Stadionpark drie locaties in ogenschouw genomen, waarvoor tevens een Plan-
MER werd opgesteld. Dit is het document waar de gebiedsvisie naar verwijst. De locaties in de Plan-MER 
waren behalve de Stadiondriehoek/Varkenoord (alternatief 'Stadionpark') ook een alternatief dieper 
gelegen op de sportcampus, richting Lombardijen (alternatief 'United') en eentje bij het Eiland van 
Brienenoord (alternatief 'Maas'). Het toenmalige voorkeursalternatief heette 'Rotterdamse Inzet', dat de 
locatie voor een nieuw stadion van een van de alternatieven combineerde met elementen van de andere 
alternatieven. Een alternatief met de locatie Veranda-West maakte geen deel uit van de Plan-MER.  

1 https://www.feyenoord-city.nl/wp-content/uploads/2017/04/1_Notitie-Locatiekeuze-en-vernieuwbouw.pdf
2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6027656/1/s17bb010246_1_46124_tds
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2 https ://rotterdam.raadsinf0rInatie.nl/d0cument/602765 6/ 1/s17bb010246_1_46124_tds
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2. Gaat er college ervoor zorgen dat de Plan-MER uit 2009 bij de stukken op de website van Feyenoord 
City wordt gevoegd? Indien nee, waarom niet?

3. Waarom wordt de Plan-MER in het debat omtrent Feyenoord City opgevoerd nu blijkt dat de 
voorkeurslocatie van de planmakers en gemeente – Veranda-West – niet in ogenschouw is genomen?  

De thema's die benoemd waren in de Plan-MER betroffen de waterveiligheid, externe veiligheid, 
geluidhinder en de bereikbaarheid. De locaties Veranda-West, Veranda-Oost en Stadiondriehoek zijn 
hierop getoetst. De tabel op bladzijde 47 van de gebiedsvisie is hierop geënt. Ecologie was geen thema, 
althans de gebiedsvisie heeft eventuele effecten op ecologie niet getoetst voor de drie locaties. 

4. Hoe denkt het college te weten dat de onderzochte milieueffecten ook spelen voor de locatie Veranda-
West?

5. Waar kunnen wij in de gebiedsvisie de onderbouwing lezen voor de milieubeoordeling op bladzijde 47 
van de gebiedsvisie, anders dan de zeer summiere uiteenzetting aldaar?

In de Plan-MER uit 2009 werd niet getoetst op milieueffecten als gevolg van bouwen in het water. 
Uiteraard heeft een dergelijke bouwactiviteit een directe impact op de ecologie, mede door de invloed van
de strekdam op het getij. In de Plan-MER werd gesteld dat de toen geldende locaties niet of nauwelijks 
effect hadden op ecologische thema's als bodem en natuur. Deze afweging houdt natuurlijk geen stand 
als de locatie Veranda-West in ogenschouw wordt genomen.  

6. Waarom ontbrak 'ecologie' als categorie waarin de milieueffecten zijn getoetst toen in 2016 een 
beslissing moest worden genomen over een voorkeurslocatie?

7. Erkent het college dat bouwen in het water – hetgeen gaat gebeuren op de locatie Veranda-West – 
nieuwe milieueffecten met zich meebrengt die geen onderdeel uitmaakten van de Plan-MER uit 2009? 
Indien nee, waarom niet? Indien ja, vindt het college het procedureel zuiver om zich uit te spreken voor 
een bepaalde locatie zonder alle milieueffecten te kennen?

8. Waarom heeft het college bij haar steun voor de locatie Veranda-West er niet voor gepleit deze nieuwe
milieueffecten te onderzoeken en deze te verankeren in de afwegingen ten aanzien van locatiekeuze? Is 
het college niet oprecht geïnteresseerd in de milieueffecten van haar beslissingen?

9. Waarom heeft het college de planmakers van Feyenoord City in 2016 niet verplicht tot het opstellen 
van een plan-MER met daarin een vergelijking tussen de drie voorliggende locaties?

10. Is het college bereid de planmakers van Feyenoord City te verplichten tot het opstellen van een plan-
MER waarin in ieder geval nieuwbouw van een stadion op de locatie Veranda-West wordt vergeleken met 
vernieuwbouw in de Stadiondriehoek? Indien nee, waarom niet?

11. Welke verschillen in milieueffecten denkt het college dat er optreden in een vergelijking tussen 
enerzijds de locatie Veranda-West en anderzijds de locaties Veranda-Oost en Stadiondriehoek met 
betrekking tot effecten op bodem, natuur en water?

12. Vindt het college het procedureel zuiver om nu slechts varianten (want allemaal op locatie Veranda-
West: voorkeursalternatief, basisalternatief en maximaal alternatief) te toetsen die bij voorbaat een min 
of meer soortgelijk milieueffect kunnen verwachten? Indien ja, hoe heeft het college gewaakt voor 
procedurele 'lock-in' of padafhankelijkheid?

De planmakers van Feyenoord City erkennen in hun beoordeling van de drie locaties (zie voetnoot 1) dat 
de toestand van de ondergrond in de Stadiondriehoek het meest gunstig is. Wij gaan ervan uit dat zij hier
niet de grasmat van De Kuip mee bedoelen, hoewel die er natuurlijk altijd strak bijligt. Nee, wij nemen 
aan dat het hier gaat om de ondergrond van de locatie. Helaas moeten we het ook hier zonder uitleg 
stellen.

13. Weet het college wat wordt bedoeld met de toestand van de ondergrond? 

14. Welke milieueffecten gaan gepaard met bouwen op de ondergrond in respectievelijk Veranda-West, 
Veranda-Oost en de Stadiondriehoek?

 
Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.
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Met vriendelijke groet,

Jeroen van der Lee
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