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Persbericht 

 
Milieueffectrapport gebiedsontwikkeling Feyenoord City 
 
Aandacht nodig voor gezonde leefomgeving 

 

De Commissie m.e.r. adviseert in het milieueffectrapport voor Feyenoord City te 

onderzoeken hoe de bereikbaarheid van het gebied en een aantrekkelijke en ge-

zonde leefomgeving het beste gerealiseerd kan worden. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraad van Rotterdam - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Rotterdam wil het gebied Stadionpark ontwikkelen tot een aantrekkelijk 

gebied voor wonen, werken, sport en bewegen (Feyenoord City). Het realiseren van 

een nieuw stadion langs de Nieuwe Maas en herontwikkeling van stadion de Kuip tot 

een gebouw voor wonen en sporten zijn belangrijke onderdelen van het plan. Voordat 

de gemeenteraad over het hiervoor benodigde bestemmingsplan besluit, worden de 

milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft namens de gemeente de Commissie om ad-

vies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert in het rapport een overzicht te geven van de (milieu)voor- en 

nadelen van een nieuw stadion ten opzichte van renovatie van de Kuip. In vele ziens-

wijzen wordt hier namelijk om gevraagd. Hierdoor kan deze informatie ook een rol spe-

len bij (milieu)afwegingen over het bestemmingsplan. 

 

De gemeente wil rondom de stadions een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving re-

aliseren. Het is belangrijk dat in het rapport deze ambitie concreet wordt gemaakt, zodat 

duidelijk is hoe ze het beste gerealiseerd kan worden en wat hiervoor nodig is. In haar 

advies geeft de Commissie een overzicht van aspecten die daarbij een rol spelen. Denk 

aan de mogelijkheden om geluidhinder te beperken tijdens aanleg en bij evenementen. 

 

Tot slot wijst de Commissie op de bereikbaarheid van het gebied bij evenementen, 

waaronder voetbalwedstrijden. Een goede organisatie hiervan is belangrijk om milieu-

hinder te beperken. Ga daarbij in op de rol van de verschillende vervoerswijzen (open-

baar vervoer, fiets, auto), en de beschikbaarheid van parkeervoorzieningen voor zowel 

bezoekers als bewoners. 
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