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Geachte heer en mevrouw, 

 

Allereerst wil ik u bedanken voor uw brief met als onderwerp “Procedure en participatie 
gebiedsontwikkeling Schiehaven-Noord” die ik per e-mail op 8 augustus heb ontvangen. U 

spreekt in uw brief uw zorgen uit over de planontwikkeling voor dit gebied en stelt met nadruk 

dat u onvoldoende duidelijkheid hebt over het lopende proces, de besluitmomenten en de 

wijze waarop direct belanghebbenden daarin worden betrokken. Concreet vraagt u mij aan te 

geven wanneer u, en met u de overige belanghebbenden, uw reactie op de 

stedenbouwkundige plannen kunt geven, zodat de besluitvorming over de plannen met uw 

visie kan worden verrijkt. Daarbij vraagt u tevens dat u inzicht wordt geboden in de 

uitgangspunten bij de planontwikkeling, de verschillende planvarianten en de hierop 

gebaseerde keuzes zodat u in staat bent een goed onderbouwde reactie te geven.  

 

Feitelijk geeft u met bovenstaande aan dat het participatietraject wat u betreft duidelijker moet, 

te meer daar de projectleider bij de openbare digitale informatieavond van 22 juni zou hebben 

aangegeven alleen over de inrichting van het openbaar gebied en mogelijke invulling van 

plinten van gebouwen met belanghebbenden in gesprek te willen gaan. Over bijvoorbeeld de 

beoogde demping en de bouwmassa’s zou hij onder verwijzing naar een eerder 
participatieproces in 2017 niet het gesprek met omwonenden aan willen gaan.  

 

In antwoord op het bovenstaande bericht ik u het volgende. Rotterdam kampt met een groot 

tekort aan woningen. Het aantal inwoners in de stad zal volgens de prognoses de komende 

jaren flink groeien. Als antwoord hierop heeft het stadsbestuur zichzelf de opgave gesteld om 

zo’n 50.000 woningen te bouwen tot 2040. Op verschillende plekken in de stad wordt hiervoor 

ruimte gecreëerd. Daarbij is ook het Lloyd Multiplein in beeld gekomen. Na het vertrek van 

Croon Electrotechniek hebben de ontwikkelaar ERA Contour en de gemeente Rotterdam 

samen een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de herontwikkelingsmogelijkheden voor 

Schiehaven-Noord (het Lloyd Multiplein inclusief de Croonlocatie). Deze haalbaarheidsstudie, 

waarvoor in de periode van maart tot en met juli 2017 zogenaamde klankbordsessies met 

omwonenden en belangstellenden zijn gehouden, is in december 2017 vastgesteld door het 
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college van burgemeester en wethouders. Daarbij heeft het college haar ambtelijk apparaat 

opgedragen om een gebiedsvisie met stedenbouwkundig plan op te stellen, op basis van de 

bouwstenen uit het haalbaarheidsonderzoek. 

Door omstandigheden hebben de werkzaamheden aan het stedenbouwkundig plan langer 

geduurd dan toentertijd gepland. Dit plan is nog steeds niet afgerond. Wij vonden het echter 

belangrijk om omwonenden en overige belanghebbenden tussentijds te informeren over de 

inhoud en status van de plannen, om er zo voor te zorgen dat u en andere belanghebbenden 

voldoende tijd hebben om een reactie op de plannen te geven. Vandaar dat we op 22 juni een 

informatieavond hebben gehouden. Vanwege de coronamaatregelen was het daarbij niet 

mogelijk om een bijeenkomst te organiseren waarbij de plannen in een zaal aan u konden 

worden toegelicht, waarbij u direct in de gelegenheid bent om te reageren en te reflecteren. 

Om toch zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken, is gekozen voor de digitale 

informatieavond. Als gemeente hebben wij eerder naar tevredenheid op deze wijze plannen 

gepresenteerd en belanghebbenden geïnformeerd. Ik ben mij er echter wel van bewust dat 

deze wijze van participeren beperkingen met zich meebrengt ten opzichte van de fysieke 

bijeenkomsten, zo is hoor en wederhoor moeilijker te organiseren in een digitale bijeenkomst.  

Op 22 juni is daarvoor een chatfunctie beschikbaar gesteld, maar ik begrijp dat dit als minder 

bevredigend ten opzichte van een vraag-antwoord gesprek wordt ervaren.  

 

Ons is duidelijk geworden dat er bij een groot aantal belanghebbenden na 22 juni nog vragen 

leven over de planontwikkeling. Daarom heeft het projectteam aangegeven na de zomer 

nogmaals in gesprek te willen gaan met omwonenden over de planvorming en dit zo nodig nog 

eens te herhalen. Wat mij betreft wordt in zo’n gesprek de ruimte geboden om de 

uitgangspunten bij de planontwikkeling, de verschillende planvarianten en de hierop 

gebaseerde keuzes met u te delen zodat u in staat bent uw reactie goed te onderbouwen. Ik 

merk daarbij op dat ik in het verleden al de keuze heb gemaakt om de planvariant met de 

kade-uitbreiding verder uit te werken. Dit plan levert in combinatie met de beste ruimtelijke 

kwaliteit de meeste woningen op. Woningen waaraan in Rotterdam een grote behoefte is. In 

die zin begrijp ik de opmerking van de projectleider wanneer hij het uitgangspunt van een 

gedeeltelijke demping van de Schiehaven in gesprek met belanghebbenden niet ter discussie 

wil stellen. Hetzelfde geldt daarbij voor de bouwmassa’s die horen bij deze projectomvang. Tot 
een toelichting op de gemaakte keuze(s) is de projectleider echter wel degelijk bereid. Hij heeft 

dan ook aangegeven te betreuren dat deze nuance niet goed over het voetlicht is gekomen. 

Overigens staat er op dit moment nog niets vast. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk een 

beslissing neemt over het al dan niet doorgaan van onze plannen voor Schiehaven-Noord.  

 

Naar mijn mening biedt de komende periode nog voldoende mogelijkheid om te participeren in 

de planontwikkeling. U wordt nog voor de officiële inspraakprocedure in het kader van het 

bestemmingsplan nader geïnformeerd over hoe de gemeente tot dit plan is gekomen, zodat u 

uw reactie goed kunt onderbouwen.  
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Uw reactie, ook wanneer die afwijkt van onze ideeën voor Schiehaven-Noord, is en blijft 

welkom en zullen wij te zijner tijd meenemen in de besluitvorming. 

 

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

 

 

Bas Kurvers 

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving 


