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Geachte Raad,
Namens mijn cliënten, de vereniging Bewoners Organisatie Scheepvaartkwartier
gevestigd te (3016 CM) Rotterdam aan de Westerkade nr. 25, (Kamer van Koophandel
nummer 59434449) en namens de heer W. den Hoed, mevrouw R. den Hoed-Pietersen,
de heer A. Eelkema en mevrouw A. Groen, persoonlijk (zij zijn tevens bestuursleden van
de vereniging Bewoners Organisatie Scheepvaartkwartier), hierna tezamen met
voormelde vereniging te noemen ‘BOS’, dien ik, als hun advocaat-gemachtigde, te dezer
zake woonplaats kiezende te (4335 JA) Middelburg aan de Poelendaelesingel nr. 12
(postbus 132, 4330 AC Middelburg), hierbij de onderstaande zienswijze in naar
aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan ‘Parkhaven’ (identificatienummer
NL.IMRO.0599BP2l86Parkhaven-onOl) en de daarbij behorende stukken.
BOS

Op 3 december 2013 is BOS opgericht met als doel het behartigen van de belangen van
de bewoners van het Scheepvaartkwartier te Rotterdam, en al hetgeen daarmee
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
BOS maakt zich namens haar leden al geruime tijd sterk tegen de onderhavige
ontwikkeling. BOS doet dit door onder meer door het onderhouden van contacten met
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organisaties en instellingen die voor de bewoners van het Scheepvaartkwartier van
belang kunnen zijn. Ook overlegt BOS regelmatig met de bewoners van het
Scheepvaartkwartier en zorgt BOS ervoor dat de bewoners regelmatig worden voorzien
zijn van informatie door middel van diverse communicatiemiddelen. Verder verricht BOS
overige activiteiten die van belang kunnen zijn om de doelstellingen tot haar recht te
laten komen.
Ligging en begrenzing plangebied

—

bezwaar ontwikkeling

De voorgenomen ontwikkeling maakt volgens het ontwerpbestemmingsplan de bouw van
circa 650 appartementen in 8 gebouwen mogelijk. Waarbij tevens -r een aantal
gebouwen wordt voorzien van commerciële plinten. Naast de ontwikkeling van woningen
wordt in het plangebied ook ingezet op de realisatie van een buitenruimte.
De plangebied waarin de ontwikkeling zal plaatsvinden bevindt zich aan de westzijde van
het Scheepvaartkwartier en maakt thans nog deel uit van het bestemmingsplan het
Scheepvaartkwartier. Dit plan alsmede de afkoppeling van het vigerende plan waarvoor
is gekozen, is naar het oordeel van BOS niet logisch en vanuit stedenbouwkundig opzicht
ook niet te verantwoorden. Ter toelichting dient het navolgende.

Afbeelding 1: het plangebied

Het ontwikkelgebied heeft veel karakteristieken, waaronder de vier rijksmonumenten, die
elk een stedenbouwkundig en landschappelijk belang hebben: het Park, het
Maastunnelcomplex, de Parksluizen en de Euromast. Het is als het ware één
monumentaal gebied. Een andere karakteristiek van het plangebied is de brede
groenstrook en de verscheidenheid aan sferen en karakters.
Het is dan ook niet vreemd dat op basis van het vigerende bestemmingsplan
‘Scheepvaartkwartier’ zoals dat is vastgesteld in december 2013 de bestemming van de
Parkhavenstrook juist openbaar groen is. Zoals ook is aangegeven in het
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ontwerpbestemmingsplan, biedt dit vigerende bestemmingsplan geen ruimte voor de
beoogde ontwikkeling.
Het is dan ook voor BOS onbegrijpelijk dat juist dit deel van het gebied ineens
losgekoppeld is van het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier met voorbijgaan aan de
daarin gemaakte keuze voor de bestemming van openbaar groen. Hierbij wordt
bovendien voorbij gegaan aan het negatieve advies van de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed van 8 januari 2021 (referentienummer 188902), welk advies als bijlage 1 aan
deze zienswijze is gehecht, samen met een overigens niet gedateerd advies onder
referentienummer 164293 met dezelfde strekking. Deze adviezen worden bij deze
zienswijze overgelegd omdat deze ten onrechte niet bij de planstukken zijn gevoegd en
de uitkomst van deze adviezen ten onrechte niet genoemd zijn in de weergave van de
reacties uit het vooroverleg (blz. 61 van het ontwerp bestemmingsplan).
Gelet op het voorgaande is het verder ook opmerkelijk dat het plan via de weg van een
unsolicited proposal überhaupt in behandeling is genomen. Dit, terwijl Parkhaven iit viel
binnen de gebieden die de gemeente heeft aangewezen voor dergelijke proposals.
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft dit dan ook terecht en zelfs bij wijze van
eerste opmerking opgenomen in haar negatieve advies!
BOS heeft alleen al om deze reden vraagtekens bij de gang van zaken en bij de
bestuurlijke toetsing van het plan. BOS meent dat de aanpak via de unsolicited proposal
niet had mogen plaatsvinden en dat deze ook niet geschikt is voor een locatie als
Parkhaven. Bij een locatie als Parkhaven dient het publiek juist nauw betrokken te
worden in het proces. Deze betrokkenheid ontbrak. BOS heeft feitelijk al vanaf de eerste
contactavond de indruk dat het niet is gegaan om de vraag of hier wel gebouwd moet
worden, maar alleen over hoe het plan gerealiseerd kan worden.
BOS stelt zich dan ook op het standpunt dat gekeken dient te worden naar alternatieven
voor de woningbouw, die op meerdere locaties in Rotterdam kan plaatsvinden. De
gemeente zelf heeft inmiddels al voor 50.000 woningen locaties bedacht. Die
bouwlocaties staan in de in 2019 opgestelde Strategische Verkenning Verstedelijking
Rotterdam.1 Daarbij komen de mogelijkheden als genoemd in de rapporten Ruimte Zat
voor de Nieuwe Stad2, het plan Ruimtelijke ordening en bouwlocaties van het Economisch
Instituut voor de Bouw3 en het plan voor woningbouw aan de randen van de NEPROM4.
Ook wordt in de plantoelichting ten onrechte verwezen naar ‘de gebiedsvisie Hoboken uit
2009’. Ten onrechte, omdat dit document nooit is vastgesteld door de gemeenteraad.
BOS merkt verder op dat er al meer dan tien jaar plannen klaarliggen om de drie kades
op te knappen, maar door beperkte financiële middelen is alleen de Westerkade
opgeknapt. BOS brengt die plannen graag bij uw raad in herinnering en wijst in dat kader
ook op de opties die in die visie zijn besproken, waarbij onder meer is gesproken over

12-1 u n -2019. pdf
htts ://www. kaw. nI/rrolecten/vervolgonderzoek-ruimte-zat-voor-de-nieuwe-stad/
httçjs://www.eib.nI/df/RuimteIijke%20ordening%20en%2OwoningbouwIocaties.pdf
httrs://www.nerrom.nh/artikel/groot-pIan-voor-woningbouw-aan-de-randen-van-de-steden/1861
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het doortrekken van het park tot aan het water, zie blz. 11. (bijlage 2). In geen van de
besproken opties is geopteerd voor hoogbouw aan het water!
Alleen al gelet op het voorgaande is de keuze om juist hier woningbouw mogelijk te
maken niet logisch en niet verantwoord; het getuigt niet van een goede ruimtelijke
ordening.
Keuzes en negatieve effecten

Niet alleen is de keuze om in dit plangebied dit plan te realiseren niet logisch, maar
daarnaast is de belasting voor de omgeving -zowel woonomgeving als natuur- zodanig
extra in omvang dat ook om die reden dit geen goede en verantwoorde invulling voor het
gebied is. De planontwikkeling leidt tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- en
leefklimaat, niet alleen van de leden van BOS maar van alle Rotterdammers, en dan gaat
het om onder meer de volgende negatieve effecten:
Erfgoed
Zoals hiervoor is aangegeven, is het gebied één monumentaal gebied. De gemeentelijke
Erfgoedagenda 2017-2020 geeft de bescherming van Wederopbouwmonumenten
prioriteit.5 De voorgenomen bouw van meer dan 600 appartementen in acht
bouwblokken met een hoogte van 35 tot 70 meter aan de Parkhaven is hier niet mee in
lijn. De Euromast en het Maastunnelcomplex, twee van de belangrijkste
rijksmonumenten uit de jaren 1940-’60, komen hierdoor ernstig in het gedrang. De
geplande 70 meter hoge toren op de punt bij het Drooglever Fortuynplein zal de
Euromast vanuit de stad grotendeels aan het zicht onttrekken.
Bij de ontwikkeling van dergelijke kwetsbare locaties dient rekening gehouden te worden
met de monumentale beleving. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) is in de
gelegenheid gesteld om zijn opvattingen te delen over het plan. Het advies van de RCE
van 8 januari 2021 luidt echter om af te zien van bebouwing van de Parkhavenstrook.
Zoals hier voor al is aangegeven is het opmerkelijk dat dit advies niet terug is te vinden
in het ontwerpbestemmingsplan.
In de raadsinformatie van 26 januari 2021 wordt aangegeven dat met het Masterplan
recht zou worden gedaan aan de cultuurhistorische waarden zoals die in het
cultuurhistorisch onderzoek van Steenhuis Meurs zijn gedefinieerd.6 De positionering van
de nieuwbouw zou afgestemd zijn op de zichtlijnen van de Euromast, en de ranke
overbrugging zou zorgen voor de gewenste beleving van de Maastunneltraverse en
tunnelmonden. Ook is aangegeven dat de waarden daarbij zijn afgewogen ten opzichte
van andere ambities die gelden voor de stad (bijvoorbeeld meer woningen, groene
verblijfsplekken, routes voor wandelen en fietsen).
BOS is echter van mening dat met de raadsinformatie het negatieve advies van de RCE
niet weggepoetst kan worden, juist omdat in dit advies al rekening is gehouden met de

https://archiefl2.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200802112230/httr:/www.rotterdamnh/wonenIeven/monumenten/Erftloedagenda-uitQebreide-beschriiving.pdf
6
htts :1/rotterdam. raadsinformatie. nh/document/9682908/4/2 1 bb1736
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overige ambities van de gemeente. Cliënt verwijst naar de volgende passage in het
advies:
‘De RCE adviseert over de transformatie van monumenten en de ontwikkeling van
cultuurhistorisch waardevolle gebieden graag ontwikkelgericht, waarbij maatschappelijke
belangen, belangen van overheden en eigenaar in acht worden genomen. Erfgoed is niet iets
om een stolp overheen te zetten. Het is van belang dat het ook in het huidige tijdsgewricht
van waarde is en zich verhoudt tot actuele ontwikkelingen. Door de manier waarop het
proces rond de ontwikkeling van de Parkhaven is ingericht wordt de RCE thans in een andere
rol gedrongen. Ik ben mij er terdege van bewust dat voor Rotterdam een grote
woningbouwopgave aan de orde is. Niettemin adviseer ik u om van het plan af te zien.’

Het advies van de RCE richt zich op de Euromast, nu deze uitkijktoren als icoon voor
zowel de stad Rotterdam als Nederland geldt. Er wordt verwezen naar de markante vrije
ligging aan de Maasoever en de nog gave relatie met de omgeving waarop de mast Vrij
uitzicht geeft. De RCE geeft aan dat het plan de zeggingskracht/betekenis van de
Euromast reduceert en dat het open karakter sterk afneemt en dit negatieve invloed
heeft op de monumentale waarde en daarmee de beleving van het Maastunnelcomplex,
het Park en het Parksluizencomplex en de rijksmonumenten in de onmiddellijke
nabijheid.
Uit het advies blijkt dus ook duidelijk dat behalve de Euromast ook het naastgelegen
Zocherpark (het Park), tevens een rijksmonument, ronduit negatieve effecten zal
ondervinden van het plan. Dit als gevolg van de uitstraling van de hoge bebouwing op
het park die maakt dat de beleving daarvan ingrijpend veranderen zal.
Ook het Park is van groot belang voor BOS want het raakt immers aan haar directe
leefomgeving, net als het Rijksmonument de Euromast. Gelet op de aantasting van de
beleving en het aanzien van deze Rijksmonumenten mag het plan daarom niet
vastgesteld worden.
Naar BOS heeft begrepen bestaat er ook een advies van de commissie voor Welstand en
Monumenten naar aanleiding van een verzoek van Stadsontwikkeling van september
2020. BOS heeft uit publieke uitlatingen (zie bijlage 3) opgemaakt dat dit advies
eveneens negatief is.
De effecten van deze totale ontwikkeling zijn niet alleen groot voor het cultureel erfgoed,
maar ook voor andere onderdelen van het woon- en leefklimaat van cliënten, dat toch al
onder druk staat vanwege verkeersproblemen, de luchtkwaliteit en de aantasting van de
natuur/groene ruimte etc. Deze worden hierna behandeld.
Verkeer
Voor wat betreft verkeer heeft BOS grote zorgen over de toename van de verkeersdrukte
en wat dit betekent voor de ontsluiting, de bereikbaarheid van de wijk en de
parkeermogelijkheden voor bewoners, kantoorgebruikers en toeristen, waarbij geldt dat
er nu al sprake is van een overbelaste situatie.
Het aantal woningen in het Scheepvaartkwartier wordt nu al fors uitgebreid met
ongeveer duizend woningen en appartementen, zoals die in de Zalmhaventoren en het
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Van Vollenhovenkwartier. Nabij het plangebied is tevens Little C gerealiseerd en er zijn er
bouwvoornemens rond de Schiehaven en op de Müllerpier. Door de nieuwbouw die de
laatste jaren in het Scheepvaartkwartier heeft plaatsgevonden, is de verkeersdrukte in
de wijk al sterk toegenomen. Daarbij komt dat het Scheepvaartkwartier steeds
aantrekkelijker wordt voor toeristen (nu al meer dan 700.000 per jaar) die met auto’s
dan wel met touringcars de wijk inrijden voor een bezoek aan toeristische attracties als
de Euromast, Splashbus en Pannenkoekenboot. En dan te bedenken dat het
Scheepvaartkwartier maar twee ontsluitingswegen heeft. Daarnaast is er nog een
eenzijdige afrit van de Westzeedijk naar de B-weg Kievitslaan.
Bij het aan de Parkhaven grenzende Drooglever Fortuynplein, nu reeds overbelast, zal de
verkeersdrukte niet meer te overzien zijn. Op basis van de huidige verkeersintensiteit
rond het Droogleever Fortuynplein ondervinden omwonenden nu al hinder door
sluipverkeer via Parkhaven richting de Scheeptimmermanslaan.
De bouw van nog eens circa 650 appartementen aan de Parkhaven zullen de bestaande
verkeersproblemen verder vergroten.
Verder is het de vraag welke actuele ruimtelijke ontwikkelingen nu in het
verkeersonderzoek zijn meegenomen. Goudappel noemt wel de ontwikkelingen van o.a.
de Zalmhaventoren, maar stelt tevens een afname van het verkeer te verwachten. Over
de uitbreiding van het Erasmus MC staat bijvoorbeeld niets in. Bovendien wordt ook in
het Lloydkwartier gebouwd, hetgeen meer verkeer op de Westzeedijk zal veroorzaken.
Ook is onduidelijk of bijv. de ontwikkeling voor Little C nu er al in zat of niet. Goudappel
stelt tevens een afname van het verkeer te verwachten. Het onderzoek is niet goed te
volgen.
Voorts kan uit het onderzoek niet opgemaakt worden welke cijfers er worden gehanteerd
en uit welke periode deze afkomstig zijn. De cijfers uit 2020 geven -gezien de
coronapandemie- evident een vertekend beeld. Kortom; de negatieve gevolgen van de
toename in de verkeersafwikkeling zijn onvoldoende onderzocht en onvoldoende geborgd
in het plan en daarom is ook in verband met verkeer naar de mening van cliënt geen
sprake van een goede ruimtelijke ordening.
Opvallend is dat volgens het plan de verkeersdruk in het Scheepvaartkwartier niet zal
toenemen, terwijl voorheen werd aangegeven dat dit wèl het geval zou zijn en wel met
20%. BOS heeft om die reden dan ook twijfels bij de juistheid van de bevindingen en de
aannames die in dit (aangepaste) onderzoek zijn gedaan met betrekking tot de
autonome verkeersontwikkelingen en door de Goudappel genoemde
mobiliteitsmaatregelen die overigens niet concreet uitgewerkt zijn.
Daarnaast zijn er bepaald twijfels over de gestelde aanvaardbaarheid van de wachttijden
bij de VRI’s. Die zijn nu al erg lang en dat zal in de toekomst dus alleen meer
verslechteren.
Als de gedane aannames niet juist zijn (want te optimistisch zijn voor de ontwikkeling), is
dat tevens van directe invloed op de andere onderzoeken, zoals geluid, luchtkwaliteit en
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stikstof nu deze eveneens gebaseerd zijn op de aannames in de rapportage van
Goudappel7.
Daarnaast valt op dat geen specifieke voorzieningen zijn getroffen voor de toeristen die
het gebied willen bezoeken. De 366 parkeerplaatsen die zullen worden gerealiseerd
onder de bebouwing zijn zowel bestemd voor de nog te bouwen 650 woningen als voor
de toeristen die een bezoek komen brengen aan de Euromast, Splashbus,
Pannenkoekenboot e.a. toeristische attracties aldaar, de bezoekers van de Aziatische
toko en de commerciële plint. Dat is absoluut ontoereikend!
In het plan staat enkel dat voldoende ruimte zal worden geboden om te garanderen dat
die nu bestaande 200 plaatsen op de kade een plek gaan krijgen, maar waar dat zal zijn,
en wat dat betekent voor de verkeersbewegingen is volstrekt niet helder.
Naar verwachting heeft dit tot gevolg dat dergelijke bezoekers juist elders in de wijk op
zoek gaan naar parkeerplekken, met alle nadelige gevolgen van dien voor de huidige
bewoners zoals de leden van BOS en dan gaat het niet alleen om parkeeroverlast maar
ook om de extra verkeersdruk en de verkeersveiligheid, zeker als het gaat om toeristen
die een parkeerplaats zoeken en nog afgezien van de toeristenbussen die door de wijk
gaan rondrijden.
Een ander bezwaarpunt wordt gevormd door de in- en uitstapplekken voor de
toeristenbussen. Op basis van het voorliggende plan kunnen de bussen maar op twee
plekken stoppen om de inzittenden te laten in- of uitstappen en moeten zij elders
parkeren. In het plan is echter nog niet aangegeven of uitgewerkt waar dit het geval zal
zijn.
Luchtkwaliteit
Het kappen van bomen en het bouwen van woningen zal de luchtvervuiling aan de
Parkhaven verder doen verslechteren. Op dit moment veroorzaakt het intensieve
autoverkeer op het traject van de toegangswegen naar de Maastunnelroute al een zeer
ernstige lokale luchtverontreiniging; het behoort tot een van de meest belaste locaties in
Rotterdam. Dit, bovenop de reeds aanwezige vervuiling van scheepvaart en
(haven)industrie.
BOS maakt zich zorgen om de voorgenomen bouwplannen die op verschillende manieren
zullen bijdragen aan een verslechtering van de luchtkwaliteit en zodoende de
volksgezondheid aantasten.
Zoals eerder opgemerkt zal het verkeer toenemen. Deze toename zal negatieve gevolgen
hebben voor de luchtkwaliteit. Een toename van het verkeer betekent namelijk ook dat
sprake zal zijn van nog meer uitstoot van stikstof, fijnstof en roet in de reeds zeer
vervuilde aanvoerwegen rondom de Maastunnel. In het tunneltracé worden door de
uitstoot van fijnstof en stikstof al regelmatig de Nederlandse, Europese en zeker de WHO
normen overschreden.

Zie bijvoorbeeld bladzijde 12 van de rapportage van Kraaij, zoals deze als bijlage 4 bij de toelichting van het
bestemmingsplan is gevoegd.
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Natuuraantasting, ciroenbeleving en koelte
Het plan is ook in strijd met het eigen gemeentelijke beleid met betrekking tot
groenbeleving. De gemeente heeft als beleid juist meer groen en een betere verbinding
van de stad met het water en zeker niet door bebouwing. Dit beleid blijkt onder andere,
maar niet uitsluitend, uit het volgende (arcering JvK):
Programma Rivieroevers 2019-2022 en Bijlage T (pagina 30)8:
‘De gemeente gaat zich de komende jaren inzetten voor betere wandel- en fietsroutes, meer
parken en groene plekken en betere vaarverbindin gen. Ook moet er meer te beleven zijn aan
het water.’ t...] Bij Het Park is de opgave van een andere orde: hier gaat het om het
verzachten van de harde ruimtelijke scheiding tussen park, infrastructuur en kade/water.’

Masterplan Het Park 2011e:
‘Uit een studie van bureau West 8 in 2002 is eerder al gebleken dat hoge bebouwing in de
Parkha venstrook zeer negatieve ruimtelijke effecten heeft voor de omgeving, in het bijzonder
voor Het Park. De visie op Rotterdam-Hoboken onderschrijft dit. ‘T...] ‘Hoewel
woonbebouwing in de Parkhavenstrook zou zorgen voor meer dagelijkse parkbezoekers, is
voor de toekomstige ontwikkeling van Het Park, is een groen- en recreatief programma in de
Parkhavenstrook zowel ruimtelijk als functioneel veel gunstiger. Ruimtelijk omdat de
Parkhavenstrook het laatste restant is van de landschappelijke ruimte aan de westzijde van
Het Park. ‘t...] ‘Bij intensivering van het centrumgebied met woonbebouwing is vergroting
van het Parkareaal aan de rivier met hoogwaardige en flexibele groene ruimte te prefereren
boven verdichting.’

Actieplan Rotterdam gaat voor groen, 201910:
‘De gemeente is eigenaar van veel openbare ruimte in de stad. Hier liggen dus kansen voor
vergroening. Vergroening is een van de speerpunten van de Visie Openbare Ruimte die op dit
moment wordt afgerond.’

Door de ontwikkeling van de Parkhavenstrook gaat circa 4,5 hectare groen verloren en
worden tweehonderd volwassen bomen gekapt. Gelet op het gemeentelijk beleid is dit
opmerkelijk, want rechtstreeks in strijd met het eigen beleid, maar ook zorgelijk. Het
landelijk gemiddelde van bomen per inwoner staat op 4,8 en op Rotterdam zit met slecht
0,8 bomen per inwoner nu al ver onder dit gemiddelde.
Onder de bomen die moeten verdwijnen zijn zeer oude bijzondere exemplaren. Volgens
de QuickScan Flora en Fauna hebben deze bomen een lage ecologische waarde en is de
variëteit gering. Dit is strijdig met de eveneens op verzoek van de ontwikkelaar
gemaakte bomeninventarisatie, waarin juist is vermeld dat sprake is van een grote
verscheidenheid aan soorten. De onderzoeken bevatten dan ook tegenstrijdigheden en
zijn hiermee niet duidelijk.
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https://www.rotterdam.nI/wonen-Ieven/rogramma-Mvieroevers/
https://archiefl2.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20210515061513/http://www.rotterdam.nh/wonenIeven/het-park/20110907 MasterIan-Het-Park.pdf
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https :1/rotterdam. raadsinformatie.n/document/761O824/1
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Bestaande veelal 60 jaar oude bomen kunnen niet vervangen worden door het plaatsen
van nieuwe bomen. Bomen hebben een belangrijke functie om de luchtverontreiniging
(C02 en fijnstof) te compenseren. Op het Parkhavengebied is dit essentieel gelet op de
drukke autoweg (de Maastunnel) en de vele schepen die de Maas passeren. Het
vervangen van de lucht verversende capaciteit van een honderdjarige beuk zou het
planten van circa 1600 jonge beuken planten betekenen. Hier gaat het om bomen die al
60 jaar oud zijn.
BOS wijst hier ook op hetgeen Diederik van der Mast (Stichting Rotterdam Natuurlijk!)
eerder ook in een mailwisseling aan de adviseur van stedelijke planning en
klimaatadaptatie van de gemeente heeft meegegeven. BOS kan zich vinden in de visie
van de heer Van der Mast en citeert hieronder graag de relevante onderdelen uit de
betreffende mailwisseling:
‘De feiten, of in ieder geval wat ik overduidelijk uit de wetenschap, studies en analyses haal:
1.

2.
3.

Het/s onmogelijk om een gebouw in een relatief groene natuurlijke omgeving als het
gebied naast de Euromast te bouwen zonder de omgevingswaarden (waaronder de
biodiversiteit) in het gebied negatief te beïnvloeden. Je kunt spreken van beperken van
de gevolgen, maar compensatie is niet mogelijk. Suggereren dat dit wel kan is feitelijk
onjuist. En vergeet ook niet dat het bouwproces (7 jaar geloof ik?!) zelf een enorme
(blijvende) impact heeft!
De gevoeligheidsanalyse van POEP geeft dit ook onomwonden aan. Lees pagina 11.
Daar wordt een verdere achteruitgang van de biodiversiteit in één zin gebruikt met een
onleefbare stad.
De Lee fomgevingstoets van de omgevingsvisie Zuid Holland vertelt hetzelfde verhaal.
Lees tenminste “de staat van de Z.H. leefomgeving’ “effecten van beleidsverrijking”
en “behalen van ambities’Ç De biodiversiteit, zeker buiten natura2000 gebieden (deze
worden nu nog niet door wetten beschermd), gaat verder achteruit en is al rood.
Ambitie 1 (klimaatbestendigheid) en 2 (circulair) worden niet gehaald en ambitie 3
(levendige metropool) heeft geen concrete doelen en krijgt geen uitspraak.’

De gevoeligheidsanalyse van ROER en de leefomgevingstoets van de omgevingsvisie
Zuid-Holland, waar de heer Van der Mast in de mailwisseling naar verwijst, zijn hieronder
in weblinks opgenomen:
ROER addendum:
htts://rotterdam.raadsinformatie. nl/document/10703605/2/21bb13228
Toets Omgevingsvisie ZH:
https://rhk.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index. html?appid=8f8d 1cd6259a4595a5fbf
7da9ll2adcc#
De noodzaak van openbare groene ruimtes in de stad blijkt ook uit de coronapandemie.
Bij dergelijke groene ruimtes kon voldoende afstand worden gehouden en we kunnen dan
ook niet zonder meer doorgaan met de verdichting van de stad ten koste van groen zoals
aan de Parkhaven.
Verder is het terrein een bijzonder en kwetsbaar natuurgebied met een grote variëteit
aan vogels. Ook de voor het milieu belangrijke insecten en vleermuizen vinden in dit
gebied hun rustplek.
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Gelet op het voorgaande merkt cliënt op dat de betreffende natuur en de zich in het
plangebied bevindende diersoorten en vegetatiesoorten behouden dient te worden.
Daarnaast is het zo dat met de komst van deze bebouwing op de groene
Parkhavenstrook en de daarvoor benodigde bomenkap, een belangrijke plek waar juist
de koelte opgezocht kan worden, ook langs het water, verloren gaat. Ook dat tast de
directe leefomgeving aan niet alleen van BOS en haar individuele leden, maar ook van de
inwoners van het centrum.
Met betrekking tot de zorgen over klimaat en klimaatadaptatie wijst BOS tenslotte ook op
het tweede advies van Deltacommissaris Peter Glas over woningbouw en
klimaatadaptie.1’ In dit advies constateert de heer Glas dat er bij de woningbouwopgave
onvoldoende rekening wordt gehouden met de langetermijngevolgen van
klimaatverandering en met de eisen die water en bodem stellen. Ook in dit project is hier
volgens BOS onvoldoende rekening mee gehouden, nu met name bij buitendijkse
bebouwing -waar in onderhavig project sprake van is- het risico bestaat op
zeespiegelstijging en dit risico niet nader is onderzocht.
Verzoek

Gelet op het negatieve advies van de RCE, de hiervoor genoemde negatieve aspecten en
gelet op het feit dat het plan indruist tegen het eigen gemeentelijke groenbeleid verzoek
ik namens BOS uw gemeenteraad af te zien van vaststelling van het bestemmingplan
‘Parkhaven’.
Namens BOS behoud ik mij uitdrukkelijk het recht voor om deze zienswijze, de gronden
daarvan en de motivering voor of ten tijde van een eventuele hoorzitting of inspreekrecht
nader aan te vullen, al dan niet onder overlegging van nadere stukken.
Met vriendlij1Z

roet,

mr. J.M. van Koeveringe-Dekker
/eze zie

wijze is per gelijke post in afschrift gezonden aan de gemeenteraad van Rotterdam.

,,1

Deze zaak wordt behandeld door mr. J.M. van Koeveringe-Dekker van Justion Advocaten, postbus 132,
4330 AC Middelburg, telefoon 0118 623719, fax 0118 638347 en e-mail lvkiustionadvocaten.nl
—

—

11
htts://www.deltarogramma.nl/deItacommissaris/documenten/ublicaties/2021/12/06/briefadviesdelta commissaris-woningbouw-en kI i ma ata da ptati e -s roor- 2
-
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BIJLAGE 1

advies Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed d.d. 8 januari 2021
(referentienummer 188902), alsmede niet gedateerd
(referentienummer 164293);
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pagina 11 van de Drie Kades Visie van OKRA Landschapsarchitecten;

BIJLAGE 3

uitlatingen partij 5OPLUS Rotterdam d.d. 18 februari 2021;
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

>

Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam
tav. Wethouder B. Kurvers
Postbus 70012
3000KP Rotterdam

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cuItureeIerfoed.nI
Contactpersoon

drs. Jacqueline von Santen
T (033)4217236
F (033)4217799
• von. santen @cu Itureelerfgoed
nl

Datum
Betreft

8 januari 2021
Masterplan Parkhaven

Onze referentie

188902

Geacht college,

In januari 2020 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in kennis
gesteld van het plan Parkhaven. Het plan is ingediend als ‘ongevraagd voorstel’,
voor een strook met bestemming groen en archeologie. Op de kaart met
potentiële woningbouwlocaties voor de gemeente Rotterdam komt deze strook
van de Parkhavenkade, waar meerdere rijksmonumenten in het geding zijn, niet
voor. Hoewel de Parkhaven niet binnen de gebieden viel die de gemeente heeft
aangewezen voor ongevraagde voorstellen is het plan toch in behandeling
genomen. Een aantal rijksmonumenten is in het geding. De Euromast is bij zijn
vijftigjarig jubileum in 2010 met instemming van de gemeente aangewezen als
rij ksmonument omdat het een essentieel toonbeeld van de wederopbouwperiode
is. Sinds de bouw geldt de uitkijktoren als icoon van de stad Rotterdam. Naast de
Euromast zijn ook het Maastunnelcomplex, het Park en het Parksluizencomplex
aangewezen als rijksmonument. Het ingediende plan met grootschalige
woningbouw heeft negatieve effecten op dit cultureel erfgoed.
In uw brief van 26 november 2020 (BS2O/01579 20bb017500) schreef u mij
graag het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te ontvangen
zodra het Masterplan Parkhaven door initiatiefnemer bij de gemeente zou worden
ingediend. Met deze brief voldoe ik aan uw verzoek.
-

In mijn brief van 10 december 2020 (referentienummer 177058) heb ik reeds een
kritische reflectie gegeven op het gevolgde proces. De inhoud van die brief zal ik
hier niet herhalen, maar kunt u wel beschouwen als onderdeel van dit advies. Als
bijlage bij deze brief was een kritisch concept-advies gevoegd op een eerdere
versie van het masterplan.
Het voorliggende (aangepaste) masterplan brengt mij niet tot een ander oordeel.
Er is een poging gedaan om de visuele impact van de te realiseren bebouwing te
verminderen, maar er is wel vastgehouden aan dezelfde grootschalige
ontwikkeling.
Mijn opvatting hierover wijzigt niet. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt kunnen wij
op deze plek een dergelijke ingrijpende ontwikkeling niet ondersteunen. Ik
adviseer u om van dit plan af te zien.

Pa8ina 1 van 2

Afweging
De ontstaansgeschiedenis van de Euromast is verbonden met Het Park, waar in
1960 de manifestatie Floriade werd gehouden. Architect Hugh Maaskant ontwierp
een spectaculaire uitkijktoren, als solitair oprijzend vanuit het groen, met in de
dynamische vormgeving verwijzingen naar de voor de stad zo belangrijke
scheepvaart. Uit de naam Euromast spreekt de internationale ambitie. De locatie
van de uitkijktoren aan de Parkhaven is gekozen vanwege de ligging direct aan de
rivier, met zicht op de haven, het verkeersplein en de in- en uitrit van de
Maastunnel. Bovendien was een brugverbinding mogelijk met de Floriade
tentoonstelling in Het Park. De locatie biedt niet alleen een afwisselend uitzicht
over stad en havens maar zorgt er ook voor dat de Euromast een markant
element vormt in het silhouet van de stad. De strook rondom de Euromast is als
groenstrook essentieel voor de betekenis en de beleving van de Euromast. De
Euromast is als toonbeeld uit de wederopbouwperiode aangewezen als
rijksmonument o.a. vanwege:
de historische betekenis als uiting van optimisme, groeiende welvaart en
Vrije tijd als onderdeel van de opbouw van het land
de bouwtechniek en hoogwaardige esthetische kwaliteiten
de betekenis van de uitkijktoren als oriëntatiepunt in het stadssilhouet
de markante vrije ligging langs de Maasoever
de nog gave relatie met de omgeving, waaronder het verkeersplein en de
Parksluizen
-

-

-

-

-

Het plan reduceert de zeggingskracht/betekenis van de Euromast als mast
oprijzend uit het groen tot een mast oprijzend tussen een reeks stedelijke
hoogbouwvolumes. De Euromast is niet langer een solitair. Het open karakter van
het gebied neemt sterk af. Dit heeft het een negatieve invloed op de
monumentale waarde en daarmee de beleving van het Maastunnelcomplex, het
Park en het Parksluizencomplex, de rijksmonumenten in de onmiddellijke
nabijheid. Het gaat bij rijksmonumenten om een nationaal belang. Met het
voorgenomen bouwplan van woongebouwen in de groenstrook rondom de
Euromast gaan de bovengenoemde waarden: de markante Vrije ligging en de nog
gave relatie met de groene omgeving verloren.
Ik ga ervan uit dat u dit advies zult betrekken bij de afwegingen die het college
en de raad maken bij de beoordeling van het voorliggende plan.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Leonard de Wit
Hoofd Regio Noord-West
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

>

Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam
BWT Bureau Monumenten en Cultuurhistorie
Postbus 6575
8002AN Rotterdam

Smaflepad 5
3811 MC Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

Contactpersoon

©cuitureeierPgoed nl
Onze referentie
164293
Olon u mme r

Datum

Betreft

Masterplan Parkhaven

Bijlagen
0

Geacht college,

In januari 2020 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in kennis
gesteld van het plan Parkhaven. Ik waardeer het dat uw gemeente de RCE in de
gelegenheid stelt zijn opvattingen over dit plan te delen. Het plan is ingediend als
‘unsolicited proposal’, voor een strook met bestemming groen en archeologie. Op
de kaart met potentiële woningbouwlocaties voor de gemeente Rotterdam komt
deze strook van de Parkhavenkade, waar meerdere rijksmonumenten in het
geding zijn, niet voor.
Hoewel de Parkhaven niet binnen de gebieden valt die de gemeente heeft
aangewezen voor ‘unsolicited proposals’ is het plan toch in behandeling genomen.
Een aantal rijksmonumenten is in het geding. De Euromast is bij zijn vijftigjarig
jubileum in 2010 met instemming van de gemeente aangewezen als
rijksmonument omdat het een essentieel toonbeeld van de wederopbouwperiode
is. Sinds de bouw geldt de uitkijktoren als icoon van de stad Rotterdam. Naast de
Euromast zijn ook het Maastunnelcomplex, het Park en het Parksluizencomplex
aangewezen als rijksmonument. Het ingediende plan met grootschalige
woningbouw heeft negatieve effecten op dit cultureel erfgoed.
Middels deze brief ontvangt u mijn advies. Ik ga ervan uit dat u dit advies zult
betrekken bij de afwegingen die het college en de Raad zullen maken bij de
beoordeling van het voorliggende plan.

Advies
De RCE adviseert over de transformatie van monumenten en de ontwikkeling van
cultuurhistorisch waardevolle gebieden graag ontwikkelingsgericht, waarbij
maatschappelijke belangen, belangen van overheden en eigenaar in acht worden
genomen. Erfgoed is niet iets om een stolp overheen te zetten. Het is van belang
dat het ook in het huidige tijdsgewricht van waarde is en zich verhoudt tot actuele
ontwikkelingen. Door de manier waarop het proces rond de ontwikkeling van de
Parkhaven is ingericht wordt de RCE thans in een andere rol gedrongen. Ik ben
mij er terdege van bewust dat voor Rotterdam een grote woningbouwopgave aan
Pagina 1 van 3

Onze referentie

de orde is. Niettemin adviseer ik u om van het plan af te zien. Hieronder licht ik
dit advies kort toe. De RCE is uiteraard bereid dit ook toe te lichten aan u en/of
uw Raad.

164293

Afweging
De ontstaansgeschiedenis van de Euromast is verbonden met het Park, waar in
1960 de manifestatie Floriade werd gehouden. Architect Hugh Maaskant ontwierp
een spectaculaire uitkijktoren, oprijzend vanuit het groen, met in de dynamische
vormgeving verwijzingen naar de voor de stad zo belangrijke scheepvaart. Uit de
naam Euromast spreekt de internationale ambitie. De locatie van de uitkijktoren
aan de Parkhaven is gekozen vanwege de ligging direct aan de rivier, met zicht op
de haven, het verkeersplein en de in- en uitrit van de Maastunnel. Bovendien was
een brugverbinding mogelijk met de Floriade-tentoonstelling in het Park. De
locatie biedt niet alleen een afwisselend uitzicht over stad en havens maar zorgt
er ook voor dat de Euromast een markant element vormt in het silhouet van de
stad. De strook rondom de Euromast is als groenstrook essentieel voor de
betekenis en de beleving van de Euromast. De Euromast is als toonbeeld uit de
wederopbouwperiode aangewezen als rijksmonument o.a. vanwege:
de historische betekenis als uiting van optimisme, groeiende welvaart en
vrije tijd als onderdeel van de opbouw van het land
de bouwtechniek en hoogwaardige esthetische kwaliteiten
de betekenis van de uitkijktoren als oriëntatiepunt in het stadssilhouet
de markante vrije ligging langs de Maasoever
de nog gave relatie met de omgeving, waaronder het verkeersplein en de
Parksluizen
-

-

-

-

-

Het plan reduceert de zeggingskracht/betekenis van de Euromast als mast
oprijzend uit het groen tot een mast oprijzend tussen een reeks stedelijke
hoogbouwvolumes. Het open karakter van het gebied neemt sterk af. Dit heeft
het een negatieve invloed op de monumentale waarde en daarmee de beleving
van het Maastunnelcomplex, het Park en het Parksluizencomplex, de
rijksmonumenten in de onmiddelijke nabijheid. Het gaat bij rijksmonumenten om
een nationaal belang. Met het voorgenomen bouwplan van woongebouwen in de
groenstrook rondom de Euromast gaan de bovengenoemde waarden verloren: de
markante vrije ligging en de nog gave relatie met de omgeving.
Daarnaast reduceert de voorgestelde nieuwe verbinding van de groenstrook bij de
Euromast met het Park de waarden van het Maastunnelcomplex door de
d im en s i one ring.

Belang van een zorgvuldig planproces
Volgens het Besluit ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om in
planologische processen een gemotiveerde beschrijving op te nemen van de wijze
waarop rekening gehouden is met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische
waarden (gebouwd erfgoed, archeologie en cultuurlandschap). Hierbij gaat het
om zowel beschermde als niet formeel beschermde objecten en structuren. Dit
betekent dat de gemeente een analyse moet maken van de cultuurhistorische
waarden in het plangebied en daar conclusies aan verbindt die in een
bestemmingsplan verankerd worden. Zeker in een geval als dit, waarbij grote
erfgoedwaarden in het geding zijn, is het nodig een dergelijke analyse serieus te
nemen. Maak er geen verplicht nummer van. Op basis van zo’n analyse kunnen
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uitgangspunten worden geformuleerd die richting geven aan de ruimtelijke
ontwikkeling. Erfgoedwaarden zijn op die manier behulpzaam om een waardevolle
leefomgeving te maken die zijn wortels heeft in het verleden. In Rotterdam is op
verschillende plekken te zien hoe waardevol zo’n benadering kan zijn.
Rotterdam is een unieke stad in Nederland met een geschiedenis en ontwikkel- en
ontwerptradities die overal terug te zien zijn in het erfgoed van stad, Rotterdam
laat zien dat er veel kan met dat erfgoed, maar niet alles en niet overal.
Overweeg met welke ontwikkeling de waardevolle omgeving van de Parkhaven
versterkt kan worden, bijvoorbeeld door verbetering van de groen- en
recreatiefunctie voor de inwoners van de stad.

164293

Gemeente en RCE zijn nu geconfronteerd met een plan van een ontwikkelaar als
‘unsolicited proposal’. Hiermee is het gebruikelijke proces om eerst de
cultuurhistorische waarden en kwaliteiten in beeld te brengen en vervolgens met
respect voor deze waarden te zoeken naar ruimte voor ontwikkeling geblokkeerd.
Ik geef u in overweging om een inventarisatie uit te voeren van dergelijke
kwetsbare locaties in uw gemeente en deze uit te sluiten van ‘unsolicited
proposals’ om in de toekomst een voor alle partijen demotiverend en kostbaar
proces te voorkomen. Dat wil niet zeggen dat daarmee ontwikkelingen op deze
locaties zijn uitgesloten, het is van belang een zorgvuldig proces in te richten om
locaties zo te ontwikkelen dat de monumentale beleving en daarmee de
waardering van de leefomgeving wordt versterkt.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact
opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
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Het Masterplan Parkhaven niet door laten gaan op deze locatie

-

Raad

-

Politieke partij 5OPLUS Rotterdam

Het Masterplan Parkhaven niet door laten gaan op
deze locatie Raad
—

18 februari 2021

Voorzitter,
Een unsolicited proposal. Een term geïntroduceerd door de vriendjes van de heer Kurvers
de projectontwikkelaars. Een begrip waarmee de heren en dames ontwikkelaars zichzelf een
riante positie hebben verschaft in de wereld van het bouwen. En uiteraard door onze
wethouder als vooruitgeschoven post van de projectontwikkelaars in het college warm
omarmd.
Een unsolicited proposal is een vrijbrief om alles te doen wat de reguliere wet & regelgeving
niet toestaat. Een toestsingskader erbij ontwerpen dat op maat gemaakt wordt voor het
desbetreffende ingediende unsolicited proposal. En klaar is kees, de wethouder en daarmee
de projectontwikkelaars hebben voor zichzelf een luilekkerland op Rotterdamse bodem
gecreëerd.
En zo geschiedde het voorzitter, zo komt de wethouder met een Masterplan Parkhaven op
de proppen. Een plan wat allang op de plank lag. Maar welke geen schijn van kans zou
maken als we de reguliere wet & regelgeving erop toepassen.
En dat voorzitter brengt mij op het punt waarom 5OPLUS het een schande vindt wat er nu
gebeurt. Dit is namelijk door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed al in januari 2020 aan de
wethouder gezegd. En dit is niet op niets gebaseerd voorzitter. Zelfs die vriendjes van de
wethouder en ik noem dat Fakton Consultancy zegt in haar analyse van de unsolicited
proposals in het document ongevraagd maar niet ongewenst’ het volgende bij ‘Uitsluitings
en beoordelingscriteria’ en ik citeer:
Op welke type locaties is een UP wenselijk?
Nou voorzitter, en ook het RCE had dat gelezen en gaf de wethouder aan dat het UP

Masterplan Parkhaven op de Parkhavenstrook geen wenselijke plek is voor een UP. Ik
herhaal voorzitter, geen wenselijke plek is voor een UP zegt het RCE.
Een gerenommeerde autoriteit als het RCE acht het onwenselijk dat er een UP gedaan
wordt op de Parkhavenstrook. De RCE zegt dat je eerst cultuurhistorisch onderzoek moet
doen en vanuit de randvoorwaarde die dat oplevert met een plan moet komen. En de
wethouder schuift dat het advies van de RCE met een pennenstreek terzijde. De wethouder
dekt zich in door met een eigen cultuurhistorisch onderzoek van een particuliere instantie
Steenhuis Meurs de autoriteit RCE onderuit te willen halen, te schofferen in mijn ogen
voorzitter.
https://rotterdam5oplus.nl/betogen/het-masterplan-parkhaven-niet-door-laten-gaan-op-deze-locatiel
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Het Masterplan Parkhaven niet door laten gaan op deze locatie

-

Raad

-

Politieke partij 5OPLUS Rotterdam

Maar dat doet Steenhuis Meurs helemaal niet voorzitter. Nee want ook Steenhuis Meurs is
een gerenommeerd onderzoekbureau op dit vlak en die maakt een geweldige analyse die
overeenkomt met wat het RCE ook heeft opgenomen. En de conclusie laat Steenhuis Meurs
aan de wethouder over want dat was de opdracht van de wethouder.
Ook de commissie Welstand en Monumenten van de eigen gemeentelijke Organisatie vindt
wat van dit UP Masterplan Parkhaven. En al mag ik niet zeggen van de voorzitter dat de
wethouder liegt, de wethouder vertelt in iedere geval niet de waarheid als hij zegt dat
Welstand en Monumenten er niet bij betrokken is. Op 25 september 2020 verzoekt namelijk
Stadsontwikkeling om een plananalyse aan Welstand en Monumenten. En ook Welstand en
Monumenten is negatief voorzitter. De raad kent dit document niet maar via art.10 lid 2 sub e
WOB is dat boven water gekomen.
Maar deze wethouder weet van geen ophouden en dus gaat het Masterplan vandaag op
democratische wijze met minstens 23 stemmen van de in beton gegoten coalitie besloten
worden.
Hier zal 5OPLUS Rotterdam dan ook niet aan gaan tornen. Wel twijfelt 5OPLUS Rotterdam
aan de rechtmatigheid van de inhoud. Deze Parkhavenstrook met haar 4 monumenten met
de Euromast als meest markante is het visitekaartje van Rotterdam, vertegenwoordigd de
identiteit van de stad en is het icoon van ons toerisme.
Voorzitter,
5OPLUS Rotterdam is niet tegen het bouwen van een megalomaan complex zoals het
Masterplan Parkhaven. Maar 5OPLUS Rotterdam is tegen het verkrachten van een stukje
historie van Rotterdam. Een stukje Rotterdam. Daarom is 5OPLUS Rotterdam tegen dit
Masterplan Parkhaven op deze locatie. 5OPLUS Rotterdam gaat zich beraden of het
voorliggende voorstel Masterplan Parkhaven qua inhoud qua locatie wel rechtmatig is.
5OPLUS Rotterdam heeft een motie om het Masterplan Parkhaven niet door te laten gaan
op deze locatie.

https://rotterdam5Oplusnh/betogen/het-masterplan-parkhaven-niet-door-Iaten-gaan-op-deze-Iocatie/
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