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verzoek verleggen en vaststellen van 
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Geachte mevrouw Ollongren,

Op 18 april 2018 verzocht het college de minister van Infrastructuur en Waterstaat om 
voor Feyenoord City een bestemmingsplan te mogen maken dat sterk lijkt op het 
omgevingsplan uit de Omgevingswet; een bestemmingsplan met “verbrede 
reikwijdte”. Bij besluit van 8 maart 2019 werd dit verzoek gehonoreerd (Staatsblad 
2019, 121; Besluit van 8 maart 2019 uitvoering Crisis-en herstelwet 18e tranche).

Uit het bestemmingsplanproces dat voor Feyenoord City wordt doorlopen vloeien een 
tweetal aanvullende verzoeken voort.

1. Uitbreiding Bestemmingsplangebied “Feyenoord City” voor het Besluit 
uitvoering Crisis en herstelwet (artikel 7c Chw).

In het kader van het bestemmingsplanproces voor Feyenoord City is gaandeweg 
bestudeerd of er mogelijkheden zijn om nog meer bij te dragen aan de 
woningbouwopgave van Rotterdam.
Als gevolg hiervan zijn de plots Colosseumweg en Mallegatpark aan het 
bestemmingsplangebied toegevoegd. Het extra woonprogramma dat hiermee kan 
worden gerealiseerd draagt bij aan de woningbouwopgave van Rotterdam; het gaat 
binnen Feyenoord City om totaal 3769 woningen. Bovendien kan met de toevoeging 
van deze plots een betere aansluiting op omliggende wijken worden gerealiseerd. 
Omdat de plots Colosseumweg en Mallegatpark geen deel uitmaakten van het 
oorspronkelijke bestemmingsplan gebied waarvoor de minister heeft toegestaan dat 
een bestemmingsplan met “verbrede reikwijdte” gemaakt kan worden wordt u nu om 
toestemming gevraagd om het bestemmingsplangebied met de genoemde plots uit te 
breiden.

2. Verzoek verleggen en vaststellen van moment van planschade (artikel 7w 
Chw).
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Vanuit pilots van andere gemeentes in het kader van de Crisis en Herstelwet is 
geconstateerd is dat de systematiek met betrekking tot de omgevingsvergunning voor 
een bestemmingsplanactiviteit (op basis van artikel 7c Chw) niet goed aansluit op de 
Wrosystematiek en dat dit tot planschade kan leiden direct na vaststelling van een 
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarom is het ook voor Feyenoord City 
zeer wenselijk om toegevoegd te worden aan artikel 7w van de Chw.

In het bestemmingsplan voor Feyenoord City is, uiteraard binnen randvoorwaarden 
voor wat betreft milieu (met name geluid) en omgevingsaspecten (windhinder, 
schaduwwerking), gekozen voor veelal gemengde bestemmingen en, waar mogelijk, 
ook flexibiliteit voor de bouwmogelijkheden. Gezien de ruime bandbreedte van deze 
bestemmingsmogelijkheden is het wenselijk dat een eventuele tegemoetkoming in de 
planschade wordt toegekend op basis van een concreet plan, in plaats van uit te gaan 
van een maximale invulling van de open normen uit het bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte.

Op deze wijze wordt aangesloten bij de systematiek voor het verleggen en vaststellen 
van schade op grond van de Invoeringswet Omgevingswet, als het gaat om het 
moment wanneer om vergoeding van schade kan worden verzocht. Deze systematiek 
houdt in dat een verzoek om vergoeding van schade kan worden ingediend nadat een 
omgevingsvergunning voor bouwen is verleend of - bij dit experiment - wanneer een 
omgevingsvergunning voor een bestemmingsplanactiviteit (onder de Omgevingswet 
de omgevingsplanactiviteit) wordt verleend. Daarmee wordt dus de 
omgevingsvergunning het schadeveroorzakend besluit in plaats van het 
bestemmingsplan.

In d/bijlageyj deze brief treft u ter nadere onderbouwing van de verzoeken het 
ingevulde projŗľctformat aan.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De bun

V.J.M. Roo, A. Aboutaleb
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