
Rotterdam, 28 januari 2020. 20bb000593

Aan:
De gemeenteraad

Onderwerp:
Vaststelling Aangepast coördinatiebesluit ten behoeve van Feyenoord City.

Gevraagd besluit:

Samenvattend stellen wij u voor:
Het eerder genomen coördinatiebesluit d.d. 1 februari 2018 te concretiseren en 
opnieuw vast te stellen.

Waarom dit voorstel? /Waarom nu voorgelegd?
Op 1 februari 2018 heeft uw raad, tegelijkertijd met het vaststellen van de Gebiedsvisie 
Stadionpark, een coördinatiebesluit ten behoeve van Feyenoord City genomen 
(18bb742). Het op 1 februari 2018 genomen coördinatiebesluit was ruim geformuleerd. 
Recente jurisprudentie (ABRvS 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:296) vereist dat 
de te nemen (ontwerp)besluiten specifieker worden benoemd in het coördinatiebesluit 
indien niet alle ontwerpbesluiten gelijktijdig in procedure worden gebracht.
Het nemen van een coördinatiebesluit is de bevoegdheid van de gemeenteraad. In dit 
geval kan geen gebruik worden gemaakt van de in de Coördinatieverordening 
Rotterdam opgenomen algemene coördinatiebevoegdheid, omdat voor de ontwikkeling 
van Feyenoord City een milieueffectrapportage wordt opgesteld. De eerdergenoemde 
Coördinatieverordening eist dan een (expliciet) besluit van de gemeenteraad.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen 
moties en gedane toezeggingen:
Niet van toepassing.

Toelichting:
U heeft op 1 februari 2018 een coördinatiebesluit ten behoeve van Feyenoord City 
genomen. Uit recente jurisprudentie blijkt dat coördinatiebesluiten concreter 
gedefinieerd moeten worden indien sprake is van gefaseerde coördinatie. Bij 
gefaseerde coördinatie worden de ontwerpbesluiten niet allemaal gelijktijdig in 
procedure gebracht maar in een aantal afzonderlijke “coördinatiemandjes" Inmiddels is 
duidelijk dat dat bij het project Feyenoord City aan de orde is. Met dit voorstel wordt 
hieraan voor het project Feyenoord City invulling gegeven, zodat procedurele risico’s 
worden vermeden. Met het nu voorgelegde besluit verandert er inhoudelijk dus niets 
aan het eerder door uw raad genomen coördinatiebesluit, er wordt alleen expliciet 
aangeven om welke besluiten het gaat. Deze besluiten zijn hieronder weergeven.
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De coördinatieregeling kan ook de bevoegdheden van andere overheden betreffen In 
het geval van Feyenoord City en met name het nieuwe Feyenoord Stadion betreft dit 
Rijkswaterstaat en het Waterschap Hollandse Delta waarmee de beoogde 
ontwerpbesluitvorming op grond van de Waterwet intensief wordt voorbereid.

Besluiten in Coördinatiemandie 1
In het eerste coördinatiemandje wordt het ontwerpbestemmingsplan (inclusief 
onderliggend MER en het aan het bestemmingsplan ten grondslag liggende (ontwerp) 
geluidsbeleid), de ontwerp omgevingsvergunning voor de permanente ìandaanwinning 
en de langsdam, de omgevingsvergunning voor de tijdelijke landaanwinning en de 
ontwerp waterwetvergunning van Rijkswaterstaat ter inzage gelegd.
Ook wordt het op 28 november 2019 door uw raad genomen ontwerpbesluit 
wegonttrekking Korte Stadionweg - met bijbehorende zijstraten - in dit mandje ter 
inzage gelegd.

Besluiten Coördinatiemandie 2
In het 2e coördinatiemandje worden de ontwerp omgevingsvergunning voor het 
nieuwe Feyenoord Stadion (activiteiten bouwen en milieu), een (ontwerp)besluit op 
grond van het Activiteitenbesluit, de ontwerp omgevingsvergunning voor de 
verplaatsing van het radarstation en de ontwerp waterwetvergunning (van het 
Waterschap Hollandse Delta) ter inzage gelegd.

Procedure
De verantwoordelijke bevoegde gezagen nemen na ter inzage legging van de diverse 
vergunningen en na verwerking van de binnengekomen zienswijzen een definitief 
besluit. De definitieve besluitvorming over de vergunningen in mandje 1 en in mandje 
2 zal volgens planning kort na elkaar plaatsvinden. Die definitieve besluiten worden te 
zijner tijd gelijktijdig ter inzage gelegd. Hierdoor loopt de rechtsbescherming van alle 
besluiten in mandje 1 en 2 gelijk op. Tegen deze besluiten staat rechtstreeks beroep 
open bij de Raad van State.
In de publicatie van de ontwerpbesluitvorming in mandje 1 zal bovenstaande 
procedure duidelijk worden omschreven.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Aan het vaststellen van een coördinatiebesluit zijn geen financiële of juridische 
consequenties verbonden.

Het bijbehorend* ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De bunDe secMaris,^

V.J.M. Roozl

Bijlage(n):
Kaart begrenzing coördinatiebesluit Feyenoord City
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Ontwerpbesluit

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 januari 2020;
(raadsvoorstel nr. *vult Stadhuis in*);

gelet op de artikelen 3.30 lid 1 sub a en b, 3.31 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro);

besluit:

1. De coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro, lid 1 sub a en b van toepassing te verklaren 
op het project Feyenoord City, dat een gebiedsontwikkeling betreft zoals aangeduid op 
bijgevoegde kaart.

2. In dat kader de volgende (ontwerp)besluiten te coördineren:

Coördinatiemandje 1

« (Ontwerp) Bestemmingsplan Feyenoord City (inclusief Milieueffectrapport en het
aan het (ontwerp)bestemmingsplan ten grondslag liggende (ontwerp)geluidsbeleid);

* (Ontwerp) Omgevingsvergunning tijdelijke landaanwinning t.b.v het nieuwe 
Feyenoord Stadion;

* (Ontwerp) Omgevingsvergunning permanente landaanwinning en langsdam t.b.v. 
het nieuwe Feyenoord Stadion;

* (Ontwerp) Waterwetvergunning (door Rijkswaterstaat);
* (Ontwerp) Gedeeltelijke wegonttrekking Korte Stadionweg met bijbehorende 

zijstraten.

Coördinatiemandje 2

« (Ontwerp) Omgevingsvergunning voor het nieuwe Feyenoord Stadion;
« (Ontwerp) besluit op grond van het Activiteitenbesluit;
* (Ontwerp) Omgevingsvergunning verplaatsen radarstation;
* (Ontwerp) Waterwetvergunning (door Waterschap).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van *vult griffie in*

De griffier, De voorzitter,
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