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Onzekerheden in milieueffecten Feyenoord City
vragen nog aandacht
Het milieueffectrapport voor Feyenoord City bevat veel informatie, maar nog onvoldoende over geluidhinder en externe veiligheid. Dat zegt de Commissie voor
de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. Ook is nog onduidelijk
hoe met monitoring, evaluatie en maatregelen ingespeeld wordt op onzekerheden, bijvoorbeeld wat betreft de bereikbaarheid van het gebied bij voetbalwedstrijden. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen. DCMR Milieudienst
Rijnmond vroeg, namens de gemeente Rotterdam, de Commissie om het milieueffectrapport te toetsen.
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.
Het bestemmingsplan is een globaal plan met nog veel ruimte voor uitwerking. Daarom
is het belangrijk dat het rapport de maximaal mogelijke milieugevolgen in beeld brengt.
Dit is voor een groot deel gebeurd, maar nog onvoldoende voor geluidhinder en externe
veiligheid. Kijk qua externe veiligheid ook naar de grootte van de strekdam bij het
nieuwe stadion in de Nieuwe Maas en de risico’s voor bijvoorbeeld scheepsaanvaringen, adviseert de Commissie.
De echte milieugevolgen worden pas duidelijk bij de stedenbouwkundige uitwerking en
bij realisatie van het plan. Ook zijn er nog andere onzekerheden, zoals de mogelijk
toekomstige aanleg van de derde oeververbinding over de Nieuwe Maas en de bereikbaarheid van het gebied bij evenementen, zoals voetbalwedstrijden. Daarom is een
goed monitorings- en evaluatieprogramma nodig, en zogenaamde ‘maatregelen achter
de hand’ om tijdig bij te kunnen sturen.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas een
besluit te nemen over het bestemmingsplan. De gemeente Rotterdam neemt dit advies
over en laat de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw beoordelen.

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