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Geachte mevrouw/heer,

In het kader van het overleg bij de voorbereiding van bestemmingsplannen als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, doe ik u hierbij - ingevolge een van burgemeester en
wethouders van Rotterdam ontvangen machtiging - toekomen het concept ontwerpbestemmingsplan inclusief milieueffectrapport “Feyenoord City".
In bijgevoegde samenvatting vindt u een overzicht van de voorgenomen ontwikkelingen en de onderzoeksrapporten.
In verband met de voortgang van het project zie ik uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet, doch indien mogelijk, niet later dan 29 mei 2019.
Indien u binnen deze termijn niet gereageerd heeft, ga ik ervan uit, dat u instemt met het concept.
U kunt de overige documenten vóór 15 mei 2019 downloaden: 
Graag uw reactie sturen naar bestemmingsplannenso@rotterdam.nl
Hoogachtend,

Concerndirecteur Stadsontwikkeling
namens deze:

Strategisch adviseur Bestemmingsplannen
Met vriendelijke groet,

Juridisch medewerker 
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Afdeling Ruimte en wonen
Team Bestemmingsplannen en Milieu
De Rotterdam, Wilhelminakade 179
Postbus 33100 3005 EC Rotterdam 
Website www.rotterdam.nl

Ik werk niet op vrijdag.
 

Vindt u deze informatie onduideli jk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.

mailto:bestemmingsplannenso@rotterdam.nl
http://www.rotterdam.nl/




Samenvatting planproducten Feyenoord City


t.b.v. vooroverleg


1. Inleiding


In december 2017 is het startdocument voor de planontwikkeling van Feyenoord City gepubliceerd.
Gelijktijdig is de commissie voor de m.e.r. om advies gevraagd ten aanzien van de reikwijdte en het
detailniveau van het Milieueffectrapport (MER). Betrokken bestuursorganen en organisaties,
alsmede andere belanghebbenden, hebben een zienswijze kunnen indienen. Deze zienswijzen en het
advies van de Commissie voor de m.e.r zijn betrokken bij de verdere planvoorbereiding. Het college
van B&W heeft 5 juni 2018 de Nota van beantwoording van op de ingebrachte reacties vastgesteld.


Afgelopen periode hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden ten behoeve van de planproducten
en is een voorlopig ontwerp van het nieuwe stadion opgesteld. Op basis van dit voorlopig ontwerp
en bijbehorende businesscase hebben Feyenoord Rotterdam NV en Stadion Feijenoord eind 2018
besloten dat verder gewerkt wordt aan een definitief ontwerp van het stadion.


De volgende planproducten zijn afgelopen jaar opgesteld en worden nu voor vooroverleg (artikel
3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening) aangeboden:


- Concept MER
- Concept ontwerpbestemmingsplan
- Distributie Planologisch Onderzoek (DPO)
- Veiligheidseffectrapportage (VER)


De voorbereiding van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City komt nu in een volgende fase. In deze
fase wordt het definitief ontwerp van het stadion opgesteld ten behoeve van een aanvraag
omgevingsvergunning. Daarnaast werkt de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas aan een
uitwerking van de stedenbouwkundige invulling van de eerste fase van de planontwikkeling, dit leidt
ook tot een definitief masterplan. Beide processen krijgen hun weerslag in het definitief MER en
ontwerpbestemmingsplan. Verderop in deze samenvatting leest u welke vervolgonderzoeken
hiervoor nog plaatsvinden.


Afgelopen jaar zijn op diverse momenten met omwonenden, bewonersverenigingen en wijkraden,
bedrijven en supporters tussentijdse resultaten gedeeld.  Er zijn verder diverse bijeenkomsten
gehouden om partijen enerzijds te informeren over het planproces en onderzoekresultaten en
anderzijds inbreng te laten leveren op diverse onderwerpen zoals parkeren & verkeersregeling, de
MER-onderzoeken, de uitwerking van het masterplan en het stadion ontwerp. In 2018 hebben in
totaal 28 werkgroepbijeenkomsten, 17 voorlichtingsbijeenkomsten en 23 georganiseerde overleggen
plaatsgevonden.  In 2019 wordt deze vorm van overleg, informeren en participatie voortgezet.


2. Milieuonderzoeken, MER en VER


Ten behoeve van het MER en het bestemmingsplan zijn diverse milieuonderzoeken uitgevoerd en de
effecten van de gebiedsontwikkeling, inclusief een nieuw stadion aan de Nieuwe Maas, in beeld
gebracht. Zoals ook aangegeven in het startdocument zijn hierbij de effecten van verschillende
alternatieven en varianten onderzocht. Hierbij is steeds uitgegaan van een worst case invulling van
bestemmings- en bouwvlakken om de maximale milieueffecten goed in beeld te hebben.


Op basis van de effectbeoordeling van de alternatieven en varianten is een voorlopig
voorkeursalternatief bepaald. Dit voorkeursalternatief bestaat uit het alternatief maximaal
aangevuld met de variant voor transformatie van de Veranda naar woningbouw. Daarnaast maken







enkele aanpassingen in de verkeersstructuur en diverse bouwstenen voor een nadere invulling van
de oeverzone deel uit van het voorkeursalternatief. De capaciteit van het nieuwe stadion bedraagt
64.000 bezoekersplaatsen.


Er zijn verschillende overwegingen om te kiezen voor dit voorkeursalternatief. Deze zijn toegelicht in
paragraaf 3.3.2 van het MER. Centraal bij deze keuze hebben de twee hoofddoelstellingen voor de
gebiedsontwikkeling Feyenoord City gestaan, te weten het geven van een sociaaleconomische impuls
aan Rotterdam-Zuid en het ontwikkelen van een gebied met een hoge ruimtelijke kwaliteit.
Daarnaast blijkt dat een maximaal programma niet leidt tot wezenlijke andere milieueffecten. Door
te kiezen voor een maximaal programma wordt optimaal bijgedragen aan de invulling van de
woningbouwopgave voor Rotterdam. Ook ontstaan hierdoor betere condities voor de ambitie voor
een betere OV structuur in Rotterdam Zuid (door vergroten reizigersaanbod). Het divers programma
inclusief de betere langzaamverkeersverbindingen kan zorgen voor een verbinding van Feyenoord
City met de omliggende wijken. Tevens draagt het voorkeursalternatief bij aan het creëren van een
iconische plek op de Maasoever en de aantrekkelijkheid en levendigheid van het gebied. Ten slotte
zorgt een maximaal programma ook voor een robuuster financieel kader voor de
gebiedsontwikkeling.


Uit de effectbeoordelingen komen uiteraard ook aandachtspunten en maatregelen om een goed
woon- en leefklimaat in Feyenoord City te borgen. Het plangebied kent door bestaande en nieuwe
functies een hoge geluidbelasting vanwege spoor, weg en stadion. Ook spelen risico’s vanwege
vervoer van gevaarlijke stoffen en hoge concentraties luchtverontreinigende stoffen; hierbij worden
overigens geen wettelijke normen overschreden. Rond het spoor, de doorgaande wegen en het
stadion zijn er in potentie veel geluidgehinderden (ter plaatse van nieuwe woningen). Op sommige
plekken binnen het plangebied worden voor geluid wettelijke grenswaarden overschreden en zijn
maatregelen noodzakelijk. Ook op andere potentiële woningbouwlocaties in Rotterdam speelt deze
blootstelling. Alternatieve locaties voor woningbouw in de stad Rotterdam zijn niet noodzakelijk
beter vanuit leefbaarheids- en gezondheidsperspectief, en even zo belangrijk, maar heel moeilijk te
vinden. Verder is zoals hiervoor toegelicht nu uitgegaan van een worst case invulling van de
bestemmings- en bouwvlakken en kan door een slimme stedenbouwkundige uitwerking nog veel
winst behaald worden. Door een gunstige inpassing van de beoogde bebouwing kan tevens mogelijke
wind- en schaduwhinder worden verminderd of voorkomen.


Op het punt van risico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen is met alle betrokken instanties op gebied
van (openbare) veiligheid een proces om te komen tot een veiligheidseffectrapportage doorlopen. In
het VER zijn diverse scenario’s samenhangend met verstoring van openbare orde, externe veiligheid
vanwege vervoer van gevaarlijke stoffen, brandveiligheid, overstromingsrisico maar ook terrorisme
of grof geweld onderzocht en van maatregelen voorzien. Het VER rapport is een bijlage bij dit MER
(en het bestemmingsplan) en bevat aanbevelingen voor de verdere uitwerking van het ontwerp van
het stadion en haar directe omgeving.


3. DPO en bestemmingsplan


Het voorkeursalternatief zoals hiervoor beschreven is uitgewerkt in een concept
ontwerpbestemmingsplan. Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing
(7e tranche Chw), het plan heeft de status 'verbrede reikwijdte'. Hierdoor heeft het bestemmingsplan
een langere looptijd dan de gebruikelijke 10 jaar (maximaal 20 jaar) en is het onder meer mogelijk
om onderzoeken gefaseerd uit voeren en gebruik te maken van de zogenaamde
‘bestemmingsplanactiviteit’. Feyenoord City is een langjarige gebiedsontwikkeling. Daarbij is het van
belang dat het bestemmingsplan niet te beperkend werkt, maar ruimte biedt voor verdere







stedenbouwkundige uitwerkingen. Het bestemmingsplan kent om die reden veelal gemengde
bestemmingen en waar mogelijk ook flexibiliteit voor de bouwmogelijkheden (zo wordt de situering
van bebouwing niet exact vastgelegd). Daar waar nodig zijn, voor de borging van ruimtelijke kwaliteit
of om negatieve omgevingseffecten te voorkomen, randvoorwaarden gesteld aan de globaliteit in de
vorm van bijvoorbeeld uiterste bouwgrenzen, maximale hoogten, maximaal programma (maximaal
bvo per functie en per deelgebied) etc. Dit eventueel in combinatie met een voorwaardelijke
verplichting. Zo wordt voorkomen dat het globale bestemmingsplan leidt tot onbegrensde
ontwikkelingsmogelijkheden met daarbij behorende negatieve effecten voor de omgeving.


Ten behoeve van het bestemmingsplan is behalve een MER en VER ook een distributie planologisch
onderzoek (DPO) uitgevoerd. Dit DPO vormt de basis voor de onderbouwing van de Ladder voor
duurzame verstedelijking. Uit dit DPO volgt dat nieuwe detailhandel en horeca niet onbegrensd
mogelijk is. In het bestemmingsplan zijn daarom de nieuwe m2 bvo voor deze functies begrensd en
afhankelijk gemaakt van verplaatsing van bestaande detailhandel en horeca vanaf de Veranda naar
de nieuw te realiseren Strip tussen de Kuip en het nieuwe stadion.


Voor fase 3 (Kuippark, Strip Zuid) en de daarmee samenhangende transformatie van de Veranda naar
woningbouw zijn het ruimtelijk kader, het programma en de feitelijke uitvoerbaarheid nog het minst
ver uitgewerkt. Om die reden is - op basis van de CHW status- hier een wijze van bestemmen
gekozen die enerzijds de bestaande situatie en bestaande rechten respecteert, maar anderzijds ook
ontwikkeling conform het conceptmasterplan en MER mogelijk maakt. Hierbij is gebruik gemaakt van
de mogelijkheden die de Chw biedt voor bestemmingsplannen met een verbrede reikwijdte. Zo
wordt de transformatie aan een omgevingsvergunning voor een zogenaamde
bestemmingsplanactiviteit (conform de 16e tranche van de CHW) gekoppeld. Een dergelijke
omgevingsvergunning wordt verleend indien voldaan wordt aan de gestelde randvoorwaarden op
stedenbouwkundig gebied, maar bijvoorbeeld ook op gebied van milieu en andere
omgevingsaspecten. In dat kader wordt tevens gebruik gemaakt van de 'verbrede' mogelijkheid om
specifiek onderzoek uit te stellen tot de omgevingsvergunningenfase.


4. Vervolgonderzoek en vervolgprocedure


Uiteraard vinden ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor het stadion diverse
technische nadere onderzoeken plaats en wordt overleg gevoerd met betrokken instanties zoals
Prorail, de waterbeheerders en leidingbeheerders. Ook zal nog een nadere uitwerking van de
veiligheidsaspecten rond het nieuwe stadion plaatsvinden. Voor de eerste fase van Feyenoord City
wordt een meer concreet programma en globaal stedenbouwkundig plan uitgewerkt.


Voor het MER en bestemmingsplan worden de volgende aspecten nader onderzocht:


- Verkeer: kruispuntstudie voor onder meer Olympiaweg/ Stadionweg en uitwerking
consequenties afsluiten Korte Stadionweg en knip bij Veranda;


- Geluid: verfijning geluidonderzoek ten behoeve van besluit hogere waarden en
bestemmingsplan. Doorrekenen van de geluiduitstraling van het definitief ontwerp van het
stadion;


- Onderbouwing inpasbaarheid gasontvangststation in verband met afwaarderen hoge druk
aardgasleiding binnen het plangebied;


- Actualiseren van het DPO;
- Actualiseren van de parkeerbalans;
- Uitwerking van de watercompensatie vanwege bouwen in de rivier;
- Uitwerking duurzaamheidsmaatregelen voor fase 1 en het stadion;
- MER: uitwerking monitoring milieueffecten en een publieksvriendelijke samenvatting.







Procedure


Na zomer wordt een aanvraag omgevingsvergunning ingediend en wordt een
ontwerpbestemmingsplan en definitief MER aangeboden aan de gemeente ten behoeve van de
besluitvorming. Het streven is om begin 2020 een ontwerpbestemmingsplan en MER ter inzage te
leggen samen met het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning voor het stadion. Op dat
moment zal ook de Commissie voor de m.e.r om een toetsingsadvies gevraagd worden en kan een
ieder zienswijzen indienen. Dit alles met het oog op vaststelling van het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning in de zomer van 2020.







