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Aan de Gemeenteraad

Betreft: Vaststelling Nota van beantwoording
Notitie Reikwijdte en Detailniveau M4H.

Onderwerp:
Vaststelling ‘Nota van beantwoording Notitie Reikwijdte en Detailniveau MerweVierhavens’ (behorend bij de m.e.r.-procedure van het bestemmingsplan MerweVierhavens) en verlenging aanwijzing M4H als ontwikkelingsgebied op grond van de
Crisis- en herstelwet.
Op welke gronden deze briefî/Waarom nu voorgelegd?
Het informeren van de gemeenteraad dat de ‘Nota van beantwoording Notitie
Reikwijdte en Detailniveau Merwe-Vierhavens’ is vastgesteld en informeren over het
vervolgproces van het bestemmingsplan. Verder informeren over het verzoek tot
verlengen aanwijzing ais ontwikkelingsgebied op grond van de Crisis- en herstelwet.
Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
Toezegging 19bb16660 (participatie Ruimtelijk Raamwerk Merwe-Vierhavens).
Toelichting:
Achtergrond
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Om de herontwikkeling van het M4H-gebied mogelijk te maken is besloten om op
basis van het Ruimtelijk Raamwerk M4H een bestemmingsplan met bijbehorend
Milieueffectrapport (MER) te maken. Het MER is onder andere noodzakelijk vanwege
het grote programma dat het bestemmingsplan mogelijk moet maken. Onderdeel van
de MER-procedure is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna: ‘NRD’). Hierin
staat beschreven welke effecten van de gebiedsontwikkeling onderzocht gaan
worden, hoe ze beoordeeld gaan worden en welke criteria onderzocht zullen worden,
oftewel een beschrijving van de onderzoekscope. Uit alle onderzoeken van het MER
volgt uiteindelijk een voorkeursalternatief dat de basis is voor de
ontwikkelingsmogelijkheden van het nieuwe bestemmingsplan.
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Terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Op 8 oktober 2019 heeft B&W de NRD M4H ten behoeve van de m.e.r.-procedure
vastgesteld. Tegelijkertijd is de startnotitie voor het bestemmingsplan vastgesteld, en
is het participatieplan M4H aan de gemeenteraad aangeboden (als bijlage bij de
raadsinformatiebrief). Deze stukken zijn op 4 december 2019 besproken in de
commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte. Na publicatie van de kennisgeving dat
er een bestemmingsplan en bijbehorend MER wordt opgesteld (d.d. 6 november
2019) heeft de NRD vanaf 8 november 2019 zes weken ter inzage gelegen waarbij
eenieder zienswijzen kon indienen. De NRD is ook verstuurd aan de wettelijke
vooroverlegpartners van het bestemmingsplan en de Commissie voor de
milieueffectrapportage. De NRD is ook gepubliceerd op de M4H-website:
https://m4hrotterdam.nl/nieuws/bestemminqsplan-informatiebiieenkomst-notitiereikwijdte-detailniveau/
Zienswijzen en reacties
Er zijn in totaal 14 reacties ontvangen: 2 zienswijzen van particulieren, 7 zienswijzen
van bedrijven in het plangebied, 2 reacties van bestuursorganen en 3 van andere
organisaties. De reacties hebben betrekking op:
»
»
«
»

Sociale en fysieke aantakking op de omliggende wijken;
Belangen van de bedrijven die tot ca. 2035 in het gebied aanwezig blijven en
belangen van Nolet (in Schiedam);
Wensen van ontwikkelaars in het gebied;
Belangen van het Hoogheemraadschap van Delfland en Tennet.

In algemene zin is in de beantwoording aangegeven dat rekening gehouden is met de
belangen van de indieners bij de onderzoekscope. Verder heeft de Commissie voor
de milieueffectrapportage positief geadviseerd. Geen van de zienswijzen en reacties
leidt tot wijzigingen in de alternatieven of opzet van het MER zoals beschreven in de
NRD. Het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage leidt tot een
beperkte aanscherping van de onderzoeksopzet.

Verlenging ontwikkelingsgebied op grond van de Crisis- en herstelwet (Chw)
M4H maakt onderdeel uit van het gebied Stadshavens Rotterdam dat op 13 juli 2010
is aangewezen als ontwikkelingsgebied op grond van de Chw. Als gevolg van de
aanwijzing is het mogelijk om voor een periode van maximaal 10 jaar af te wijken van
bepaalde milieukwaliteitsnormen. Een voorbeeld hiervan is het tijdelijk afwijken van de
maximale ontheffingswaarde voor industrielawaai van 55 dB(A). De aanwijzing is 10
jaar geldig en verloopt dus aankomende zomer. De mogelijkheden die de Chw biedt
zijn wellicht nodig om de herontwikkeling van M4H mogelijk te maken, het MER zal
uitwijzen of het nodig is van de mogelijkheden gebruik te maken. Om die reden wordt
de minister door middel van een collegebrief verzocht het besluit tot aanwijzing te
verlengen met nog eens 10 jaar. Dit verzoek is al afgestemd met het ministerie van
BZK.
Vervolgproces
Na vaststelling van de Nota door B&W volgen medio april de eerste uitkomsten van
het MER-onderzoek. Hieruit volgt het zogenaamde Voorkeursalternatief (VKA). Op
basis van het VKA is bekend welk programma uit het Ruimtelijk Raamwerk mogelijk
gemaakt kan worden in het bestemmingsplan. Het VKA wordt uiteindelijk verwerkt in
het ontwerpbestemmingsplan.
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Naar verwachting wordt dit in het najaar van 2020 in het college van B&W behandeld
voor vrijgave voor terinzagelegging. Op dat moment zullen wij u weer informeren door
middel van een raadsinformatiebrief.

Participatie
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Merwe-Vierhavens (M4H) heeft van 8 november
2019 tot 19 december 2019 ter inzage gelegen. Op 28 november 2019 zijn er twee
informatiebijeenkomsten geweest voor bedrijven, bewoners en projectontwikkelaars.
In dezelfde periode is de Commissie voor de milieueffectrapportage om advies
gevraagd. Momenteel zijn er gesprekken gaande met een aantal bedrijven in het
gebied en projectontwikkelaars. Voor de zomer worden ook nog
informatiebijeenkomsten georganiseerd om de stakeholders bij te praten. Tijdens het
wettelijk vooroverleg in het derde kwartaal van 2020 zullen er weer
informatiebijeenkomsten georganiseerd worden voor bedrijven, bewoners en
projectontwikkelaars. Het bovenstaande is conform het participatieplan M4H.
Financiële en juridische consequenties/aspecten
Geen

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris

De burgemeester,

A. Aboutaleb
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