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Persbericht 

 
 
Milieueffectrapport Feyenoord City nog onduide-
lijk over risico scheepsaanvaringen en ruimtelijke 
gevolgen brug over Nieuwe Maas  
 
Het aangevulde milieueffectrapport voor Feyenoord City geeft veel nieuwe infor-

matie over onder andere geluidhinder, verkeer en bereikbaarheid. Over het risico 

op scheepsaanvaringen en de gevolgen van een brug over de Nieuwe Maas ont-

breekt nu nog informatie. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage 

in haar advies over het rapport. DCMR vroeg, namens de gemeente Rotterdam, 

de Commissie om het rapport te beoordelen.  

 

De gemeente Rotterdam wil Feyenoord City ontwikkelen, een aantrekkelijk gebied voor 

wonen, werken, detailhandel, horeca, sport en recreatie. Een nieuw stadion, gedeeltelijk  

in de Nieuwe Maas, is onderdeel van het plan. Voordat de gemeenteraad besluit over 

het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. In 

een eerder advies concludeerde de Commissie dat er informatie ontbrak. De gemeente 

Rotterdam heeft daarom het rapport aangevuld.   

 

In de Nieuwe Maas wordt een strekdam gebouwd om scheepsaanvaringen te voorko-

men. Met de huidige ligging en afmetingen van de strekdam acht de Commissie het 

echter denkbaar dat bij hoog water ongeladen schepen over de dam heen schuiven en 

het concours van het stadion raken. Onduidelijk is of de nu voorziene strekdam voldoet 

aan de gestelde eisen. 

 

Een eventuele nieuwe brug over de Nieuwe Maas landt in het gebied aan waar nu het 

Waterfront Park is bedacht. Het park lijkt in dat geval grotendeels te worden opgeofferd 

aan op- en afritten van de brug en aan nieuwe kruisingen. Ook woningen liggen dan 

niet meer aan het park. De conclusie in het milieueffectrapport dat een brug over de 

Nieuwe Maas een positief effect kan hebben op het realiseren van een aantrekkelijk 

woongebied vindt de Commissie onvoldoende onderbouwd.  

    

De Commissie adviseert de nog ontbrekende informatie te verzamelen en daarna pas 

een besluit te nemen over het bestemmingsplan.  

 

----------------------------------------------------------- 

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 gemeente Rotterdam - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3274
http://www.commissiemer.nl/

