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Vooroverlegreactie Feyenoord City

Beste

Namens Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) maak ik graag gebruik van de geboden gelegenheid
een reactie te geven op het concept-ontwerpbestemmingsplan “Feyenoord City” en bijbehorend
MER. Wij zijn betrokken bij de voorbereidingen en onderzoeken voor onder andere het milieuthema
externe veiligheid. Het plan voorziet in de gebiedsontwikkeling rondom het nieuwe stadion en levert
zodoende een positieve bijdrage aan de ontwikkeling op Zuid. Naast een nieuw icoon voor de stad
geeft de ontwikkeling ook een impuls aan de werkgelegenheid. Wij steunen deze ontwikkeling dan
ook van harte.
Wij hebben kennis genomen van het concept-ontwerpbestemmingsplan en de milieuonderbouwing in
het MER. Gelet op de omvang van de ontwikkelingen en de verwachte effecten op de bereikbaarheid
zien wij aanleiding om inhoudelijk op dit plan te reageren. Wij constateren het volgende:
1.
2.

In het effectgebied voor verkeer is de aansluiting A16, s106 (Stadionweg) en deel A15 wel
opgenomen, maar het effect op de A16 en A15 zelf is niet uitgewerkt.
Het plan leidt tot meer verkeersbewegingen door woningbouw en extra werkgelegenheid. Het
voorkeursalternatief genereert 1870 FTE (ruim 1300 FTE meer dan autonome groei). De
aanname is dat de gecreëerde werkgelegenheid vooral aan mensen uit de directe omgeving van
Rotterdam-Zuid een baan zal bieden. Dit is echter niet getoetst en de extra werkgelegenheid kan
een aanzuigende werking hebben op een groter gebied dan Rotterdam-Zuid wat effecten zal

3.

hebben op de bereikbaarheid.
Er komen meer woningen en kantoren in het plangebied. De aandacht voor langzaam verkeer
(fiets) en ov is groter dan voorheen, maar de primaire bereikbaarheid blijft gericht op het
autoverkeer. Dit betekent daarom ook een zwaardere belasting voor de Stadionweg en de
aansluiting met de A16. Zeker tijdens evenementen (rond de avondspits) kan meer hinder
ontstaan. Het Mobiliteitsplan van Feyenoord dat hier een oplossing voor moet bieden, is sterk
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afhankelijk van de bereidheid van supporters I bezoekers om in een bredere schil te parkeren en
4.

de ‘last mile’ af te leggen met ov of andere niet-auto modaliteiten.
De gemeente verwacht dat MaaS en deelvoertuigen een efficiënter gebruik van de openbare

5.

ruimte mogelijk maken. Dit is een aanname die zich nog niet heeft bewezen.
Het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam wil de bereikbaarheid met en draagvlak voor ov-diensten
vergroten. Dit wordt gekoppeld aan het plan Feyenoord City, maar de uitwerking in relatie tot de
vraag (woningbouw, hogere inkomensgroepen) ontbreekt. Ook ontbreekt een analyse van de
effecten van parallelle ontwikkelingen in het effectgebied op de verkeersafwikkeling.

6.

Het aspect plasbrand (water) wordt in verschillende stukken (waaronder MER bijlage EV, VER)
behandeld en uitgewerkt in het kader van het Bevt en Basisnet. Op de locatie van de beoogde
ontwikkeling is echter ook artikel 6.21 (Veiligheidszonering oevers Nieuwe Waterweg en Nieuwe
Maas) van de provinciale verordening ruimte van toepassing. Hier lijkt geen rekening mee te zijn
gehouden.

Daarnaast vindt de ontwikkeling van het plangebied plaats in een omgeving waarin de komende
járen meerdere ontwikkelingen plaatsvinden zoals:
»
In de komende járen vinden rondom het knooppunt Ridderkerk meerdere ontwikkelingen plaats,
zoals de ontwikkeling van Reijerwaard en IJsselmonde. Dit betekent dat de effecten van
*

Feyenoord City op de Rotterdamse ruit niet in isolatie kunnen worden bekeken.
Infrastructurele aanpassingen ruit Rotterdam. De verbindingsboog (r-boog) van de A16 naar de
A15 wordt aangepast om de uitstroom te bevorderen. Deze wijziging heeft gevolgen voor de
weefbeweging van het verkeer bij de aansluiting 24.

Gelet op bovenstaande constateringen vragen wij u via deze reactie om de volgende punten (verder)
uit te werken in het MER dan wel bestemmingsplan. Primair richten wij ons daarbij op het belang van
een goede doorstroming op de A16 en A15 ten behoeve van het verkeer van en naar de haven (het
blijven “draaien van de ruit”):
»
Effect extra verkeersbewegingen op A16 en A15. De A16 heeft nu ook een functie als stadsring
(zeker zolang 3® oeververbinding voor autoverkeer er niet is I komt). Deze functie is niet belicht
»

in de modelberekeningen.
De woningbouw is gericht op midden en hoge inkomens en hoger opgeleiden. Uit onderzoek
blijkt dat deze doelgroep de grootste woon-werk afstand heeft. Wat worden de reispatronen en
modal split van deze doelgroep? Hoe worden deze bewoners verleid om het ov te gebruiken?
Hoe wordt de benodigde vergroting van het ov gerealiseerd om de groei van inwoners en

»

bezoekers op te vangen?
Tenslotte vragen wij aandacht voor de consequenties van de beoogde ontwikkeling in relatie tot
de vereisten op het gebied van veiligheid zoals vastgelegd in de provinciale verordening ruimte.
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HbR verneemt graag uw reactie op bovenstaande en is gaarne bereid dit mondeling toe te lichten.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben kunt u contact opnemen met

Met vriendelijke groet,
Havŕ»nhprtrnf“RrrftorHam N \/

Hoofd Environmental Management
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