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Betreft: verzoek om correspondentie

Onderwerp:
Correspondentie vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Feyenoord City

Op welke gronden deze briefŶ/Waarom nu voorgelegd?
De fracties van 50Plus, PvdD, Leefbaar Rotterdam, Denk, SP en Nida uit uw raad
hebben ons in een brief van 23 december 2019 gevraagd om de reacties,
communicatie en correspondentie e.d. van alle betrokken vergunningverlenende
instanties/stakeholders en belanghebbende eigenaren zoals de provincie,
Rijkswaterstaat, Evides, Prorail, Veiligheidsregio, kabel&leidingorganisaties, vanaf de
Nota van Beantwoording van 2018 op korte termijn te ontvangen.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
Position Paper Feyenoord City (Raad, mei 2017)
Startdocument bestemmingsplan/MER (B&W, december 2017)
Nota van Beantwoording (B&W, juni 2018)

Toelichting:
Bestemmingsplanprocedure
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Jaarlijks worden in Rotterdam vele (ontwerp) bestemmingsplannen in procedure
gebracht. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
geven inhoudelijke en procedurele regels om te borgen dat een (ontwerp)
bestemmingsplan op zorgvuldige wijze tot stand komt en alle betrokken belangen
zorgvuldig worden afgewogen. De gemeenteraad is, nadat op zorgvuldige wijze een
ontwerpbestemmingsplan tot stand is gekomen, aangewezen als het bevoegd gezag
om een bestemmingsplan op voordracht van ons college vast te stellen.
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Voor het betrekken van andere bestuursorganen en belanghebbenden, zoals bedoeld
in uw brief, bestaan wettelijke vereisten waaraan het college gehouden is.
Het Besluit ruimtelijke ordening geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de
voorbereiding van een bestemmingsplan overleg dienen te plegen met de besturen
van betrokken gemeenten en waterschappen en met diensten van provincie en rijk die
betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging
van belangen die in het bestemmingsplan in het geding zijn. Dit zogenaamde
‘wettelijk vooroverleg' is bedoeld om deze organen te laten aangeven of hun belang
goed is meegenomen in het bestemmingsplan. Als dat niet het geval is, of niet
voldoende, kan het betreffende orgaan dat aangeven en kan het bestemmingsplan
daarop worden aangepast. Het vooroverleg is ook bedoeld om vergissingen en
omissies in de toelichting bij het bestemmingsplan te herstellen. En, breder, om te
toetsen of partijen het inhoudelijk met elkaar eens zijn en of, indien dat niet het geval
is, daarover overeenstemming te bereiken.
Voor het bestemmingsplan Feyenoord City wordt de gebruikelijke werkwijze gevolgd.
De reacties die zijn gegeven in het kader van het wettelijk vooroverleg zijn in het
(ontwerp) bestemmingsplan samengevat en ook is daarop een reactie weergegeven.
Dat verklaart, zoals toegelicht tijdens de actualiteitenraad van 19 december 2019,
waarom uw raad geen kennis had van de brief van de Provincie Zuid-Holland die in
het kader van het wettelijk vooroverleg was gestuurd. De conclusies worden verwerkt
in het ontwerp-bestemmingsplan dat op 28 februari ter inzage wordt gelegd.

Beantwoording verzoek
In de brief wordt gevraagd om ‘de reacties, communicatie en correspondentie e.ď. te
delen vanaf de Nota van Beantwoording, voor het bestemmingsplan Feyenoord City.
Gezien het bijzondere karakter van het project Feyenoord City hebben wij besloten
om in dit geval af te wijken van onze vaste werkwijze bij bestemmingsplannen en aan
uw verzoek tegemoet te komen door met u de integrale reacties te delen die wij
hebben ontvangen in het kader van het wettelijk vooroverleg. Wij sturen u derhalve
bijgaand de 8 reacties die wij hebben ontvangen in het kader van het wettelijk
vooroverleg Feyenoord City:
1. Archeologie gemeente Rotterdam (BOOR)
2. Gasunie
3. Evides
4. Havenbedrijf Rotterdam
5. Rijkswaterstaat
6. Provincie Zuid-Holland
7. ProRail
8. Waterschap Hollandse Delta
Wij menen hiermee te voldoen aan uw verzoek om alle relevante informatie toe te
sturen ( 19bb025679).

ë

OĹ

Blad:

3/3

Tevens verwijzen wij graag naar de informatie die wij in het kader van ons besluit om
het ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City ter inzage te leggen aan uw raad
hebben gestuurd (20bb001777).

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Over het verstrekken van de bijgevoegde documenten aan uw raad zijn de betrokken
instanties geraadpleegd. Betreffende instanties hadden geen bezwaar tegen het
openbaar maken van de informatie. Om privacy redenen zijn alle gegevens die te
herleiden zijn tot individuele personen onleesbaar gemaakt.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,
■e seccćtaris

V.J.M. Rqozen
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Bijlage(n):
1. Archeologie gemeente Rotterdam (BOOR)
2. Gasunie
3. Evides
4. Havenbedrijf Rotterdam
5. Rijkswaterstaat
6. Provincie Zuid-Holland
7. ProRail
8. Waterschap Hollandse Delta
9. Verzoek om reactie op concept ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City

