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1. INLEIDING 

In deze Nota vooroverleg worden de ingekomen vooroverlegreacties in het kader van bestemmingsplan “Max 
Euwekwartier” van de gemeente Rotterdam samengevat en beantwoord. Voordat inhoudelijk op de ontvangen 
vooroverlegreacties wordt ingegaan, wordt eerst kort het verloop van de gevolgde procedure toegelicht (paragraaf 2). 
Daarna wordt een overzicht gegeven van de binnengekomen reacties (paragraaf 3). 
 
Vervolgens wordt inhoudelijk op de reacties ingegaan. Als daartoe aanleiding is, is per reactie in de conclusie 
aangegeven of de reactie aanleiding geeft het concept-ontwerpbestemmingsplan aan te passen. 

 

2. GEVOLGDE PROCEDURE  

 
Overleg 
Conform artikel 3.1.1. van het Bro moeten burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan 
overleg plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met de Rijks- en provinciale diensten 
die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het 
plan in het geding zijn. In het kader van het vooroverleg is het concept-ontwerpbestemmingsplan “Max Euwekwartier” 
toegezonden aan de overleginstanties zoals bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).  
 
De vooroverlegreacties zijn in de voorliggende nota samengevat. De aanpassingen die volgen uit de reacties worden 
verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Ook worden er enkele ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. 
 

3. OVERZICHT ONTVANGEN REACTIES EN ONTVANKELIJKHEID 

 
In het kader van het concept-ontwerpbestemmingsplan zijn in totaal drie overlegreacties ontvangen: 

1. Vooroverlegreactie: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 13 juli 2021; 
2. Vooroverlegreactie: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, d.d. 13 juli 2021; 
3. Vooroverlegreactie: Gemeente Capelle aan den IJssel, d.d. 6 augustus 2021; 
4. Vooroverlegreactie: Provincie Zuid-Holland, d.d. 15 oktober 2021 
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4.  BEANTWOORDING VOOROVERLEGREACTIES 

 
#  Vooroverlegreactie  Beantwoording Conclusie 
1 . Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), d.d. 13 juli 

2021 
  

a. De VRR heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de 
voorgestelde maatregelen uit paragraaf 6.8.1. van de 
toelichting bij het bestemmingsplan. Aanvullend adviseert 
de VRR wel diverse omgevingsmaatregelen, bouwkundige 
maatregelen en organisatorische maatregelen.  

De verschillende geadviseerde maatregelen worden meegenomen bij de 
verdere uitwerking van het plan. Voor het bestemmingsplan heeft dit geen 
verdere gevolgen.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. Wel 
worden de verschillende 
geadviseerde 
maatregelen 
meegenomen bij de 
verdere uitwerking van het 
plan.  

2 . Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard, d.d. 13 juli 2021 

  

a. In het bestemmingsplan is correct opgenomen dat 
watercompensatie gerealiseerd dient te worden door de 
verhardingstoename van meer dan 500 m2. Het 
Hoogheemraadschap geeft aan dat de compensatie plaats 
dient te vinden in peilgebied GPG-169. 

De watercompensatie wordt gerealiseerd binnen dit peilgebied. Voor de 
volledigheid is hiervoor nog een voorwaardelijke verplichting opgenomen 
in artikel 3.4.2. van de regels. 

De reactie leidt tot het 
opnemen van een 
voorwaardelijke 
verplichting ten behoeve 
van de waterberging in 
artikel 3.4.2 van de regels 
in het bestemmingsplan 

 

b. In de omschrijving van de huidige situatie in de watertoets 
wordt aangegeven dat het peilgebied GPG-169 een 
oppervlaktewaterpeil van NAP -2,75m kent. Dit moet NAP 
+2,75 zijn, overeenkomstig met de rest van het rapport.   

Het oppervlaktewaterpeil zal worden aangepast in zowel het wateradvies 
dat is opgenomen in bijlage 3 bij de toelichting als in de toelichting zelf.  

De reactie leidt tot 
aanpassing van het 
wateradvies in bijlage 3 en 
de waterparagraaf in de 
toelichting van het 
bestemmingsplan. 

 

c. Voor bepaalde onderdelen van het plan kan een vergunning 
van het waterschap noodzakelijk zijn.  

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen. Bij de verdere 
uitwerking van het plan wordt de Keur geraadpleegd en worden, waar 
nodig, vergunningen aangevraagd voor vergunningplichtige activiteiten.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

 

d. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk parkeerkelders te 
realiseren. Geadviseerd wordt om de inrit, eventuele ramen, 
en ventilatieopeningen van de parkeerkelders ruim boven 
het maximale waterpeil aan te leggen zodat geen 
wateroverlast optreedt bij forse peilstijgingen.  

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen. Bij de verdere 
uitwerking van het plan wordt dit advies meegenomen.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

 

3. Gemeente Capelle aan den IJssel, d.d. 6 augustus 2021   

a.  Het plan voorziet in de regionale behoefte aan middeldure 
huur van meergezinswoningen. De gemeente vraagt zich af 
of er al concrete prijsklassen per woningcategorie te 
benoemen zijn.  

Momenteel is er nog geen sprake van concrete prijsklassen per 
woningcategorie. Dit is afhankelijk van de marktwerking en zal bij de 
verdere uitwerking van het plan worden bepaald.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 
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b.  Op kruispuntniveau worden geen tot weinig problemen 
verwacht als gevolg van het extra verkeer dat door 
voorgenomen ontwikkeling ontstaat. Normaal gesproken 
treden er eerst problemen op kruispuntniveau op en later 
pas op wegvakniveau en niet andersom. De gemeente 
vraagt zich af hoe dit te verklaren is.  

De belangrijkste verklaring is het gebruiken van twee verschillende 
methoden. Wegvakken toetsen we op basis van de maximaal acceptabele 
intensiteit volgens de CROW-richtlijnen, terwijl de Kruispuntwijzer zelf een 
maximumcapaciteit berekent op basis van de kenmerken van het 
kruispunt. De waarde van het CROW en de capaciteit die de 
Kruispuntwijzer berekent liggen vaak dichtbij elkaar, maar kunnen wel 
enkele tientallen pae afwijken. Dit kan resulteren in verschillen in de 
geconstateerde knelpunten.  

  
Verder rekent de Kruispuntwijzer alleen met intensiteiten op de ingaande 
rijstroken. Het knelpunt dat we op het wegvak van de Jacques Dutilhweg 
constateren ligt op een uitgaande rijstrook en wordt door de 
Kruispuntwijzer niet meegenomen.  

  
Uiteindelijk is er dus één wegvak met een beginnend knelpunt (i/c van 
98%) richting het kruispunt, namelijk de Kralingse Zoom aan de zuidtak. 
Waarschijnlijk valt de capaciteit op het kruispunt volgens de 
Kruispuntwijzer wat hoger uit door het grote aantal rijstroken. Daarnaast 
zal door het toetsen op cyclustijd een beginnend knelpunt op één 
ingaande tak niet direct leiden tot een knelpunt op het kruispunt als 
geheel.  
 

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

c.  In aanvulling op het gestelde onder b vraagt de gemeente 
zich af in hoeverre er, in de toekomstige situatie, rekening is 
gehouden met het extra verkeer als gevolg van de nieuwe 
oeververbinding.  

Met het extra verkeer als gevolg van de nieuwe oeververbinding is geen 
rekening gehouden omdat de realisatie van de nieuwe oeververbinding 
buiten de looptijd van het bestemmingsplan valt.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

d.  Op pagina 14 staat dat er commerciële voorzieningen 
worden toegevoegd met een omvang van circa 7.200 m2. 
Het is nog niet duidelijk welke voorzieningen er precies 
komen, al zal er naar verwachting wel horeca komen. De 
commerciële functies met een omvang van 7.200 m2 lijken 
niet terug te komen in de parkeerbalans (Notitie / Memo 
RHDHV Mobiliteitstoets Max Euwe Quartier). Hoe is deze 
commerciële ruimte verwerkt in de parkeerbalans, in de 
toekomstige verkeersgeneratie en daarmee in de 
kruispuntberekening en de hoeveelheid wegverkeer op 
wegvakniveau?  

Voor wat betreft de voorzieningen wordt gedacht aan een mix van  
Kantoor, restaurant, café, kapper, wasserette, dansstudio, huisarts/ zorg. 
Deze zijn ook als zodanig in de parkeerbalans en de verkeersmodellen 
meegenomen. 
 

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

e.  De invulling van de commerciële ruimten is nog niet bekend. 
Wordt voor de parkeerbalans gerekend met commerciële 
functies waarvoor de hoogste parkeernorm voor dat type 
functie van toepassing is?  

Voor wat betreft de voorzieningen wordt gedacht aan een mix van  
Kantoor, restaurant, café, kapper, wasserette, dansstudio, huisarts/ zorg. 
Deze zijn ook als zodanig in de parkeerbalans en de verkeersmodellen 
meegenomen. 
 

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

f.  In de parkeerbalans (Notitie / Memo RHDHV Mobiliteitstoets Deze functies komen inderdaad terug in het programma, behalve het hotel De reactie leidt niet tot 
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Max Euwe Quartier) zijn de aangegeven niet-woonfuncties 
bedrijfsverzamelgebouw/atelier, dansstudio en hotel 
opgenomen. Dit is opmerkelijk want die functies lijken niet 
allemaal terug te komen in het programma,  

wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

g.  Er wordt aandacht gevraagd voor de markering in de 
parkeergarage.  

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen. Bij de verdere 
uitwerking van het plan wordt dit meegenomen maar dit is niet relevant 
voor het bestemmingsplan.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

h.  Een concrete onderbouwing van de reden van de 
transformatie van de betreffende kantoorpanden lijkt te 
ontbreken. Het is niet duidelijk of de kantoorpanden leeg 
staan en/of incourant zijn.  

Brainpark is een gedateerd kantorenpark waar sprake is van leegstand. 
De ambitie bestaat om het gebied op te waarderen. Daarnaast is er sprake 
van een grote woningbouwbehoefte. De transformatie van Brainpark tot 
levendige stadswijk kan zorgen voor een nieuw aanbod van kantoren dat 
beter aansluit bij de vraag en voorzien in een deel van de 
woningbouwbehoefte door het toevoegen van woningen in verschillende 
segmenten. De ligging ten opzichte van de Erasmus Universiteit, het 
metrostation de Kralingse Zoom en de A16 maakt de locatie aantrekkelijk 
voor verschillende functies. De transformatie van een eenzijdig 
kantorenpark tot gemengde stadswijk is daarmee zeer wenselijk. 

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

i.  De gemeente Capelle aan den IJssel vraagt zich af of deze 
ontwikkeling reeds is voorgelegd aan de werkgroep 
werklocaties van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(MRDH) 

Voorgenomen ontwikkeling is voorgelegd aan de MRDH en men heeft 
ingestemd met de Strategie Werklocaties waarvan Brainpark I onderdeel 
vanuit maakt.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

j.  In het bestemmingsplan staat dat het aantal kantoormeters 
fors afneemt en dat er ook toevoeging plaatsvindt van 2.000 
m2 flexibel kantoorruimte. Het is onduidelijk wat nu het saldo 
van het aantal vierkante meters kantoorruimte is. De 
gemeente Capelle aan den IJssel wil verduidelijking over 
het aantal vierkante meters kantoor dat gaat verdwijnen en 
wat het saldo is van het vraag en aanbod van de 
kantoorlocatie aan de snelweg. 

Uitgangspunt is dat in de totale gebiedsontwikkeling van Brainpark I het 
aantal m² kantoor gelijk blijft. Met het onderhavige bestemmingsplan 
verdwijnt circa 10.000m² BVO aan kantoorruimte. 

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

k.  Voor de ontwikkeling van het Rivium zijn er afspraken 
gemaakt met de provincie om een bepaalde balans te 
behouden in het aanbod. De gemeente vraagt zich af hoe 
dit voor Brainpark I zit en of deze afname invloed heeft op 
de afspraken in Rivium. 

Uitgangspunt is dat in de totale gebiedsontwikkeling van Brainpark I het 
aantal m² kantoor gelijk blijft. Met het onderhavige bestemmingsplan 
verdwijnt circa 10.000m² BVO aan kantoorruimte. 

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

l.  In het plangebied is 7.200 m2 aan commerciële 
voorzieningen beoogd. In het bestemmingsplan wordt nog 
niet gesproken over een concrete invulling. Men wil graag 
meer verduidelijking over met name de grootte van een 
eventueel detailhandelsprogramma. Daarbij is men van 
mening dat met een onderzoek aangetoond dient te worden 
welk winkelprogramma haalbaar en gewenst is en, indien er 
een supermarkt komt, een DPO zeer gewenst is. 
 

In het plan is geen grootschalige detailhandel voorzien maar alleen 
kleinschalige detailhandel (max 150 m2). Gezien de beperkte omvang van 
de detailhandelsvoorzieningen en het lokale karakter, zal dit niet leiden tot 
een ontwrichting van de detailhandelstructuur.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 
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m.  De gemeente is van mening dat de effecten van de 
vestiging van de commerciële voorzieningen voor het 
omliggende winkelaanbod onderzocht moet worden. Hierbij 
dient ook gekeken te worden naar Rivium. De huidige 
conclusie in het plan vindt men te globaal, weinig 
onderbouwd en nauwelijks onderzocht.  

De commerciële voorzieningen zijn bedoeld voor de toekomstige 
gebruikers van Brainpark en passanten van de Universiteit en het 
metrostation de Kralingse Zoom. In het plan is geen ruimte voor 
voorzieningen die een regionale functie hebben en daarmee van invloed 
kunnen zijn op Rivium of overige delen van Capelle aan den IJssel. Zie 
ook de onderbouwing onder l.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

n.  Met voorgenomen ontwikkeling is voorzien in een hotel met 
224 kamers. De gemeente mist een actueel onderzoek naar 
de haalbaarheid en marktruimtebepaling voor een hotel op 
deze locatie. Daarnaast mist men de afstemming met het 
nieuw te realiseren hotel in Capelle aan den IJssel.  

De realisatie van een hotel op deze locatie maakt, na een nadere 
afweging, geen onderdeel meer uit van voorgenomen ontwikkeling. De 
mogelijkheid om een hotel te realiseren zal dan ook worden geschrapt uit 
het bestemmingsplan.  

In de toelichting en de 
regels van het 
bestemmingsplan worden 
de passages en de regels 
met betrekking tot het 
hotel geschrapt. 

o.  De populatiegegevens voor de dag- en nachtperiode zijn 
gebaseerd op de huidige situatie. De visie voor Rivium is 
hierin nog niet meegenomen.  

De plannen voor Rivium zijn inderdaad niet betrokken in de 
populatiegegevens voor de dag- en de nachtperiode. Allereerst zijn deze 
plannen hier niet bij betrokken omdat het nog om een visie gaat en niet om 
plannen die ook juridisch-planologisch zijn vastgelegd. Formeel gezien 
hoeft hier bij de berekening dan ook rekening mee gehouden te worden. 
 
Daarnaast is het zo dat het toevoegen van aanwezigen in Rivium geen 
directe invloed heeft op de afweging of het toevoegen van aanwezigen in 
het Brainpark wenselijk is. Deze afweging wordt door de gemeente 
Rotterdam gemaakt en de afweging voor het Rivium wordt door de 
gemeente Capelle aan den IJssel gemaakt. Afhankelijk van de belangen 
zal hier wellicht anders afgewogen worden. Dit heeft echter geen directe 
invloed op de afweging die ten aanzien van externe veiligheid voor 
Brainpark gemaakt moet worden.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

p.  In de paragraaf natuur wordt aandacht besteed aan de 
verbetering van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte. 
Men vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot de gebouwen en 
of er een intentie bestaat om ook de natuurwaarde te 
vergroten door natuurinclusief te bouwen. 

Momenteel is met name gekeken naar de verblijfskwaliteit van de 
openbare ruimte en de relatie met natuur. Bij de verdere uitwerking van de 
plannen worden de kansen op het gebied van natuurinclusief bouwen 
verkend.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

q.  Voor het aspect natuur is niet gekeken naar potentieel 
grotere structuren tussen het Brainpark, de Esch, Fascinatio 
en Rivium.  

Met het bestemmingsplan ‘Max Euwekwartier’ wordt de transformatie van 
een deel van kantorenpark tot levendige standswijk mogelijk gemaakt. Eén 
van de projecten die de komende jaren op de planning staat voor deze 
transformatie zijn de ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan mogelijk 
worden gemaakt.  
 
Op grotere schaal wordt nagedacht over de totale transformatie van het 
gehele Brainpark. Dit is echter een proces dat geruime tijd zal duren en tot 
stand zal komen door het realiseren van verschillende losse projecten 
waarbij op grotere schaal wordt nagedacht over de stedenbouwkundige 
structuur, de groenstructuur en het programma.  
 

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 
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In het Masterplan voor Brainpark is wel gekeken naar de verbondenheid 
met de omliggende groengebieden en stadsdelen. Dit bestemmingsplan 
ziet alleen toe op het mogelijk maken van de voorziene functies. De 
groenstructuur is in dit plan niet expliciet aangeduid omdat dit momenteel 
nog verder wordt uitgewerkt. Bij de verdere uitwerking van de plannen 
wordt ook gekeken naar de aansluiting op de omliggende groengebieden.  

r.  De ambitie om het gebied autovrij te maken en de 
verblijfskwaliteit van de openbare ruimte op te waarderen 
lijkt in deze fase niet te worden meegenomen. De hoge 
dichtheid vraagt ook om deze ruimte en deze wordt nu niet 
afgedwongen. Men vraagt zich af waarom er is gekozen 
voor deze geïsoleerde begrenzing.  

Zie hiervoor ook de beantwoording onder q,  
 
Zaken als het autovrij maken van het gebied en de verblijfskwaliteit van de 
openbare ruimte van de openbare ruimte kunnen niet worden 
afgedwongen in dit bestemmingsplan maar zullen op een andere manier 
moeten worden verwezenlijkt. Bijvoorbeeld door het nemen van 
verkeersbesluiten. Bij de nadere uitwerking van het plan zal hier rekening 
mee gehouden worden.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

s.  De grenzen van de bouwvlakken liggen overal tegen de 
grenzen van het plangebied. Men vraagt zich af waarom in 
fase 1 ervoor is gekozen om aan de zuidzijde afstand te 
houden. De afweging van flexibiliteit en grenzen lijken hier 
niet met elkaar te machten.  

Bij het bepalen van de grenzen van de bouwvlakken is het belang van de 
gemeente Capelle aan den IJssel niet in het geding en daarom wordt ook 
niet verder inhoudelijk gereageerd op dit punt.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

t.  Geconstateerd is dat fase 2 zeer specifieke grenzen heeft 
die de bestaande weg kruisen. De nieuwe bestemming 
maakt het huidige gebruik niet onmogelijk maar voor de 
samenhang is wellicht een nadere afweging nodig.  

Bij het bepalen van de grenzen van bouwvlakken en bestemmingsgrenzen 
is het belang van de gemeente Capelle aan den IJssel niet in het geding 
en daarom wordt ook niet verder inhoudelijk gereageerd op dit punt. 

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

u.  Er liggen verschillende ambities om het gebied rondom de 
Esch en Brainpark te versterken. Hier liggen ook kansen 
voor betere koppeling met Capelle aan den IJssel, in het 
bijzonder met Fascinatio en Rivium.  

Zie hiervoor ook de beantwoording onder q. Met dit bestemmingsplan 
wordt de realisatie van verschillende functies mogelijk gemaakt. Het 
bestemmingsplan is globaal van aard en de daadwerkelijke invulling 
hiervan wordt niet direct vastgelegd met dit bestemmingsplan. Op grotere 
schaal wordt nagedacht over het programma maar ook over de 
stedenbouwkundige structuur en de aansluiting van het gebied op de 
omgeving.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

v.  Brainpark 3 wordt op verschillende andere kaarten anders 
vormgegeven. Voor een goede aansluiting met de 
ontwikkelingen in Fascinatio is het belangrijk om te weten 
wat de toekomst brengt.  

Zie hiervoor ook de beantwoording onder u. Daarnaast is het goed om aan 
te geven dat dit bestemmingsplan alleen toeziet op de ontwikkeling van 
fase 1 en 2 van Brainpark. Op de verschillende afbeeldingen is een 
impressie weergegeven en het is nadrukkelijk niet bedoeld om een, in 
beton gegoten, eindbeeld te presenteren.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

w.  Men vraagt zich af of er ambities zijn om de route voor 
fietsers en voetgangers te verbeteren door bijvoorbeeld de 
tunnel bij de Kralingse Zoom te verbeteren of via Brainpark 
1 naar Brainpark 3 een verbinding te realiseren over de 
A16.  

Momenteel bestaan er geen ambities op dit vlak. De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

x.  Brainpark is momenteel nog benoemd als prioritair kantoor 
concentratiegebied maar wordt met de inzet van dit 
bestemmingsplan een gemengd gebied.  

De achtergrond van deze reactie is niet helemaal duidelijk. Voorgenomen 
ontwikkeling wordt in samenspraak met de gemeente Rotterdam en de 
MRDH vormgegeven. Gezamenlijk is ervoor gekozen om in te zetten op 

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 
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een toekomst waarbij Brainpark een levendige stadswijk wordt en niet 
meer zal fungeren als kantoor concentratiegebied.  

y.  Men vraagt zich af of de route over de nieuwe stadsbrug 
naar de Kralingse Zoom kansen biedt om de shuttle door te 
trekken met een rondje Kralingse Zoom – Rivium – De Esch 
– Kralingse Zoom. 

In dit stadium is het nog te prematuur om hier een oordeel over te vellen. 
Bovendien wordt, een eventuele verbinding, niet door middel van dit 
bestemmingsplan afgedwongen of mogelijk gemaakt omdat dit 
bestemmingsplan alleen toeziet op het mogelijk maken van de voorziene 
functies.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

z.  In het kader van de opgave Alexander tot Zuidplein is de 
shuttlebrug als langzaam verkeerroute ingetekend. Dit is 
een gedeelde ambitie maar vraagt nog de nodige aandacht 
voor wat betreft de aansluiting op het regionetwerk om dit 
goed mogelijk te maken. Hiervoor is het essentieel om 
samen op te trekken.  

Hierover zal in de toekomst onderling worden afgestemd. Dit valt echter 
buiten de reikwijdte van dit bestemmingsplan.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

aa.  De bestaande fietsverbinding over Rivium 1e straat mist in 
de kaarten. Dit is een belangrijke route voor zowel Capelle 
aan den IJssel als voor de Rotterdamse Kralingse Veer. 
Graag toevoegen en waar nodig afstemmen.  

Het is onduidelijk om welke kaarten het precies gaat. Daarnaast zijn de 
ontwikkelingen, waarin het bestemmingsplan voorziet, beperkt tot het Max 
Euwekwartier. Ten slotte zijn de bedoelde afbeeldingen impressies en is 
het nadrukkelijk niet bedoeld om een, in beton gegoten, eindbeeld te 
presenteren. 

 

bb.  Op pagina 10 worden diverse strijdigheden met het 
vigerende bestemmingsplan genoemd. De bouwhoogte 
wordt echter niet benoemd terwijl hier in de toekomstige 
situatie ook vanaf zal worden geweken.  

Op pagina 10 zal dit worden toegevoegd.  De reactie leidt tot 
aanvulling van paragraaf 
1.4 in de toelichting van 
het bestemmingsplan. 

cc.  Op pagina 13 wordt benoemd dat door de toevoeging van 
het hotel in het plangebied, dit gebied ook aantrekkelijker 
wordt voor andere doelgroepen. Men vraagt zich af op 
welke manier het gebied aantrekkelijker wordt en voor welke 
doelgroepen.  

Zie hiervoor ook de reactie onder n. Het hotel zal worden geschrapt en 
dus is aangehaalde passage ook niet meer relevant en zal dit worden 
geschrapt.  

De reactie leidt tot 
aanpassing van de 
toelichting en regels van 
het bestemmingsplan. 

dd.  Op pagina 27 wordt een maximaal percentage genoemd 
voor de realisatie van kleine woningen. Dit percentage is 
niet geborgd in de bestemmingsplanregels. 

Met de projectontwikkelaar zijn op dit punt nadere afspraken gemaakt.  De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

ee.  Op pagina 33 wordt afschermende bebouwing tegen de A16 
benoemd als voorwaarde om vanwege de geluidsbelasting 
toch woningen te kunnen realiseren. Men gaat ervanuit dat 
in die afschermende bebouwing functies worden geplaatst 
die niet geluidgevoelig zijn.  

Het is zeer waarschijnlijk dat dit inderdaad functies zijn die niet 
geluidgevoelig zijn omdat de verwachting is dat de geluidbelasting te hoog 
is. De reikwijdte van dit bestemmingsplan beperkt zich echter tot de eerste 
twee fases van het Brainpark en regelt dan ook niks voor de functies in de 
afschermende bebouwing. In een later stadium zal uit 
geluidsberekeningen moeten volgen wat de geluidbelasting is en welke 
functies mogelijk zijn.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

ff.  Op pagina 38 en 41 wordt gebouwd parkeren voor auto’s en 
fietsen benoemd. Hier is echter niet verwezen naar 
gemeentelijke parkeernormen.  

In artikel 6.7 van de bestemmingsregels is een voorwaardelijke 
verplichting opgenomen voor parkeren. In deze regeling wordt verwezen 
naar de gemeentelijke parkeernormen. Voor het bepalen van de 
parkeeropgaven is het plangebied beschouwd als zone B. Er wordt 
daarmee wel degelijk voldaan aan de gemeentelijke parkeernormen.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

gg.  In de bestemmingsplanregels ontbreekt een voorwaardelijke Deze voorwaardelijke verplichting wordt opgenomen in de De reactie leidt tot 
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verplichting die ervoor zorgt dat de benodigde waterberging 
daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

bestemmingsplanregels. aanpassing van de regels 
van het bestemmingsplan. 
In artikel 3.4.2. wordt een 
voorwaardelijke 
verplichting opgenomen.  

hh.  Op pagina 53 wordt verwezen naar artikel 7.1. Dit lijkt een 
verkeerde verwijzing.  

In deze paragraaf moet verwezen worden naar artikel 6.7.1. Dit zal worden 
aangepast.  

De verwijzing zal in de 
toelichting bij het 
bestemmingsplan worden 
gewijzigd.  

ii.  Voor dit bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van de 
Crisis- en herstelwet (Chw). Om gebruik te kunnen maken 
van deze mogelijkheid dient aannemelijk te worden gemaakt 
dat de geluidbelastingen binnen de gestelde 10 jaar ook 
daadwerkelijk zullen afnemen. Men vraagt zich af op welke 
manier dit aannemelijk gemaakt wordt.  

Dit is niet te borgen omdat het bestemmingsplan niet toeziet op de 
gronden waarop de geluidafscherming moet worden gerealiseerd. De 
gemeente heeft echter de intentie uitgesproken om binnen de gestelde 10 
jaar te voldoen aan de geluidbelastingen. De gemeenteraad heeft dit 
gedaan door het masterplan vast te stellen en het college heeft dit gedaan 
door de status als Chw-plan aan te vragen.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

jj.  Op pagina 63 wordt externe veiligheid benoemd. Met name 
het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A16 wordt hier 
aangehaald. Hierbij is als conclusie een PM opgenomen. 
Gewacht wordt nog op het advies van de Veiligheidsregio. 
Op de verbeelding en in de regels komt dit begrip niet terug 
en wordt het risico niet benoemd. Ook is er geen aanduiding 
ten behoeve van externe veiligheid opgenomen.  

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan het aspect externe veiligheid. Bovendien is een onderzoek 
uitgevoerd naar het aspect externe veiligheid. In dit onderzoek worden 
verschillende maatregelen voorgesteld om het aspect externe veiligheid te 
beheersen. In de overlegreactie van de Veiligheidsregio is aangegeven 
dat men zich kan vinden in de conclusies en stelt men nog een aantal 
aanvullende maatregelen voor. Deze verschillende geadviseerde 
maatregelen worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het plan. 
De onderbouwing in de toelichting wordt daarmee voldoende geacht en 
een koppeling met de regels en/of de verbeelding is niet noodzakelijk.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

kk.  Bij de begrippen komt het begrip commerciële 
voorzieningen niet terug.  

Hieronder vallen onder meer: sportschool, horeca, kapper etc. De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

ll.  Wordt bij het begrip detailhandel een supermarkt 
uitgesloten. 

In het bestemmingsplan wordt detailhandel mogelijk gemaakt. De omvang 
hiervan wordt echter begrensd op 150 m2.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

mm.  Valt een aan-huis-gebonden-beroep ook onder het begrip 
detailhandel? 

Nee dat valt hier niet onder.  De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

nn.  Is het toegestaan om binnen de bestemming ‘Gemengd – 1’ 
dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen te 
realiseren? 

Nee dat is niet toegestaan omdat het niet onder de 
bestemmingsbeschrijving is opgenomen.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

oo.  In artikel 3.3.1 wordt gesproken over een minimaal 
percentage van 20% in de sociale sector. Eerder in het 
document wordt een maximaal percentage van 20% voor 
kleine woningen benoemd. Hier wordt niet gesproken over 
sociale woningen.  

Dat klopt. Het is niet de bedoeling om te veel kleine woningen te 
realiseren.  

De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

pp.  In artikel 3.4.1 is een voorwaardelijke verplichting De voorwaardelijke verplichting uit artikel 3.4.1. ziet toe op de situering en De reactie leidt niet tot 
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opgenomen. De aspecten bodem en bedrijven en 
milieuzonering lijken hierin te ontbreken.  

hoogte van de bebouwing. Een aantal onderzoeken, zoals geluid en 
luchtkwaliteit, is zeer specifiek en is gebaseerd op de situering en 
bouwhoogte uit bijlage 1 bij de regels. Als deze situering of bouwhoogte 
wijzigt, dient de situatie opnieuw te worden onderzocht.  
 
Voor het aspect bodem is de situering en de bouwhoogte niet relevant 
omdat het gehele plangebied onderzocht is en het daardoor niet relevant 
is waar de bebouwing komt te staan. In het gehele gebied zijn namelijk 
geen belemmeringen te verwachten. 
 
Voor het aspect bedrijven en milieuzonering blijkt uit de toelichting dat de 
richtafstanden ten aanzien van de omliggende functies worden 
gerespecteerd. De situering van de bebouwing maakt hierbij niet uit omdat 
uit is gegaan van de bestemmingsgrenzen. De locatie van de 
verschillende voorzieningen is momenteel nog niet duidelijk. Bij de 
uitwerking van het plan wordt gekeken naar eventuele bouwkundige 
maatregelen. Daarnaast moeten eventuele voorzieningen, die in het 
plangebied zullen vestigen, voldoen aan het Activiteitenbesluit.  
 
Om deze reden is het niet noodzakelijk om de aspecten bodem en 
bedrijven en milieuzonering toe te voegen aan de voorwaardelijke 
verplichting uit artikel 3.4.1. 

wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 

4. Provincie Zuid-Holland d.d. 15 oktober 2021   

a.  Vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A16 is 
sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor 
het groepsrisico. Volgens de toelichting in het plan neemt de 
overschrijding van de oriëntatiewaarde door de 
voorgestelde ontwikkeling verder toe. In verband met het 
provinciaal ruimtelijk belang groepsrisico dient het 
bestemmingsplan te worden aangevuld. 

De paragraaf die in de plantoelichting is opgenomen betreffende het 
aspect externe veiligheid zal worden aangevuld. 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zal de gemeenteraad een 
besluit nemen over de verantwoording van de toename van het 
groepsrisico. 

De reactie leidt tot 
aanvulling van paragraaf 
6.8 in de toelichting van 
het bestemmingsplan. 

b.  In de plantoelichting dient duidelijk aan te worden gegeven 
of er sprake zal zijn van ten minste de vier klimaatrisico’s 
zoals benoemd in artikel 6.50 Omgevingsverordening Zuid-
Holland voor dit plangebied. Daarbij dient gebruik te worden 
gemaakt van de best beschikbare en meest recente 
wetenschappelijke data. Aansluitend verzoeken wij u te 
benoemen welke maatregelen of voorzieningen worden 
genomen, met een toelichting op eventuele afwegingen om 
bepaalde maatregelen niet te treffen. 

De plantoelichting zal op dit punt worden aangepast. De reactie leidt tot 
aanvulling van paragraaf 
6.10 in de toelichting van 
het bestemmingsplan. 

c.  De planlocatie bevindt zich niet binnen één van de 
aangewezen locaties die indicatief geometrisch zijn bepaald 
en verbeeld op kaart 10 in bijlage II van de 
Omgevingsverordening Zuid-Holland. Dit zijn onder andere 

De planlocatie zal op de nieuwe planlijst worden opgenomen. De reactie leidt niet tot 
wijzigingen in het 
bestemmingsplan. 
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de grootstedelijke top- en centrumlocaties, OV-
knooppuntlocaties en centrum- en (intercity) 
stationslocaties. Echter het plan zou wel kunnen passen 
binnen de MRDH-kantorenvisie. Wij verzoeken u de locatie 
op te nemen in de nieuwe planlijst die door de MRDH wordt 
aangeboden aan de Provincie Zuid-Holland. Wij verzoeken 
de toegevoegde vierkante meters in de planlijst af te trekken 
van de rubriek ‘overig’ en deze locatie apart te vermelden 
als locatie in de lijst. 

d. Het voorontwerp bestemmingsplan biedt te ruime 
mogelijkheden voor de nieuwvestiging van detailhandel. Dit 
is in strijd met de provinciale Verordening Ruimte. Er is 
hoogstens ruimte voor kleinschalige detailhandel, 
bijvoorbeeld een gemakswinkel, bedoeld voor kleine en 
snelle aankopen met een beperkt assortiment van 
dagelijkse of direct te gebruiken artikelen (max 150 m2). 
Voorts dient de begripsbepaling van b.v.o. in 
overeenstemming te worden gebracht met de Verordening 
Ruimte. 

In de planregels zal worden vastgelegd dat maximaal 150 m2 b.v.o. 
detailhandel is toegestaan, zodat enkel de vestiging van kleinschalige 
detailhandel aan de orde kan zijn. 
Ook wordt de begripsbepaling van b.v.o. in overeenstemming gebracht 
met de Verordening Ruimte. 

De reactie leidt tot 
aanpassing van de 
toelichting en regels van 
het bestemmingsplan. 

 

 

 

 


