
 
 

 

Hieronder treft u een serie vragen aan welke gesteld zijn door de bezoekers van de ‘inloopavond project Zalmhaven 

- 11 februari 2015’. De beantwoording van deze vragen valt onder de verantwoording van Zalmhaven CV. 

 

1) De straat wordt smal. Het gaat waaien door de hoge toren. Kan dit worden opgelost? 

Het windhinderonderzoek heeft aangetoond dat er geen windoverlast wordt veroorzaakt door de hoge toren. Überhaupt 

heeft het plan een beheersbare invloed op het windklimaat op straatniveau. Dit komt mede door de lage 

bebouwingsmassa rond de torens en de luifels op plaatsen waar een dergelijke massa ontbreekt, bijvoorbeeld bij de 

entree van de hoge toren, waar het windklimaat als goed wordt gekwalificeerd. Het rapport met de 

onderzoeksresultaten is in te zien bij de gemeente Rotterdam tijdens de ter visie legging van het bestemmingsplan. 
De versmalling van de straat treed pas op bij de nieuwbouwontwikkeling van LSI. Deze ontwikkeling ligt echter buiten 

de invloedsfeer van Zalmhaven CV en het vigerende bestemmingplan. 

 

2) Probleem: veel auto’s in smalle straat op hetzelfde moment. Kans op verkeersopstoppingen. 

In het ontwerp zal rekening worden gehouden met de verkeersafwikkeling van voertuigen in de Houtlaan. Momenteel 

wordt er onderzoek verricht naar die verkeersafwikkeling, aan de hand van ervaringscijfers, en de maatregelen die 

toegepast moeten worden om het verkeer op een goede manier af te wikkelen. De toegang van de parkeergarage 

geschiedt door middel van conventionele op- en afritten. Hierdoor kunnen voertuigen sneller toegang krijgen tot de 

parkeergarage dan bijvoorbeeld een autolift. Hierdoor is de kans op overlast welke veroorzaakt wordt door de 

parkeergarage van de Zalmhaven minimaal. 

 

3) Hoe is het parkeren hier geregeld? Tot welke hoogte zichtbaar (t.o.v. de Gedempte Zalmhaven)? 

Het parkeren voor het totale gebouw wordt binnen het plan opgelost in een bovengrondse garage. Doelstelling is om te 

voorkomen dat er een gesloten wand ontstaan op en net boven straatniveau aan de Houtlaan. Momenteel wordt er 

gedacht aan een soortgelijke oplossing zoals die bij de nieuwbouw in de Houtlaan reeds is toegepast (zie afbeelding). 

        
Bij de verdere uitwerking zal aandacht worden besteed aan de gevels voor zorgvuldige inpassing van het parkeren in 

het plan en de omgeving. 

 

4) Waar komen de in- en uitritten van de parkeergarage? 

De verwachting is dat de in- en uitritten in de Houtlaan komen, maar er wordt nog onderzocht of dit in verband met de 

verkeersafwikkeling mogelijk is. 

  



 
 

5) Waarom wordt de nieuwe toren zo extreem dichtbij de Hoge Erasmus gesitueerd. Dit is noch voor de huidige, 

als voor de toekomstige bewoners prettig. Het bouwterrein is groot genoeg voor meer afstand! 

De toren is aan de Houtlaan geplaatst (zie bijlage) om de schaduwwerking ervan op de bestaande gebouwen ten 

noorden van het project, onder andere aan de gedempte zalmhaven, te beperken.  

 

 
 

De toren staat in het oostelijke deel van het plan op een wenselijke afstand met de Van Vollenhovenstraat ten westen 

van het plan. De schaal van de bebouwing ten westen van het plan is kleiner dan die ten oosten van het plan. Door de 

positie van de hoogste toren aan de oostelijke zijde, is de overgang tussen de grote en kleine stedelijke schaal 

geleidelijker. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

6) Waarom wordt de hoge toren niet verder van de Hoge Erasmus geplaatst? Mag dit wel binnen de huidige 

hoogbouwzone? 

Zie vraag 5 en 7. 

 

7) Waarom moet in het meest delicate stedelijk gebied van Rotterdam-Centrum de hoogste woontoren van 

Rotterdam gebouwd worden? 

In de hoogbouwvisie en het binnenstadsplan van Rotterdam staat omschreven dat ‘het beeld van Rotterdam als 

moderne stad zich ook in hoogbouw vertaald. Hoogbouw is een van de unieke kwaliteiten van de Rotterdamse 

binnenstad, een uitvloeisel die past bij een modern centrum.’ De hoogbouw op de locatie vormt een belangrijke schakel 

in de zogenaamde ‘stadsas’, die loopt vanaf de Schiekade, via de Coolsingel en Schiedamsekade naar de Kop van 

Zuid. 

In lijn met het nationale en stedelijke beleid zien wij de binnenstedelijke verdichting die met de hoogbouw wordt 

gerealiseerd als een duurzame ontwikkeling en een verbetering van de stedelijke kwaliteit: een verrijking van de 

stadsstructuur en een vergroting van de levendigheid. 

 

8) Wat is de precieze maat van het toekomstige gebouw tot aan de bebouwing Houtlaan (hoe ziet het straatprofiel 

er uit?). Kan de straat iets breder en het trottoir smaller? 

De afstand tussen de bebouwing aan weerszijden van de Houtlaan ter plaatse van het plangebied is in de huidige 

situatie circa 22 meter en in de situatie met het nieuwe plan circa 17 meter (zie bijgevoegde schema’s). In het nieuwe 

plan is een reservering opgenomen voor buitenruimten voor de woningen op de begane grond (gestippelde lijn in 

bijgevoegd schema). De verdere inrichting van het straatprofiel zal door de Gemeente Rotterdam worden ontworpen.  

 

9) Welke compensatie wordt geboden aan de wijk voor de bouwoverlast? 

Het bouwen in een binnenstedelijke omgeving brengt altijd overlast met zich mee voor de omwonenden. Om deze 

overlast tot een minimum te beperken zullen er in het contract met de aannemer afspraken worden gemaakt met 

betrekking tot de werktijden en de transportaanvoer. Vanwege de beperkte ruimte die beschikbaar is voor een 

bouwterrein zullen bouwmaterialen direct verwerkt worden. Vrachtauto's zullen derhalve op een plek buiten de stad 

moeten wachten tot zij gelost kunnen worden. Een dergelijk systeem is reeds bij meerdere binnenstedelijke 

ontwikkelingen toegepast wat op positieve reacties van de omwonenden heeft geleid. 

 

  



 
 

10) Is er (net als in Utrecht) een vergoeding voor thuiswerkers bij geluidsoverlast tijdens sloop / bouw? 

Zalmhaven CV en de door haar aangestelde aannemers zullen er alles aan doen om binnen de huidige wet- en 

regelgeving  het bestaande gebouw te slopen en het nieuwe gebouw te realiseren. Daarnaast zullen omwonenden 

voorafgaand aan mogelijk hinderlijke werkzaamheden worden geïnformeerd zodat zij daar hun dagindeling op af 

kunnen stemmen. Vanwege de maatregelen die de aannemers nemen om de overlast tot een minimum te beperken 

zullen er geen vergoedingen worden verstrekt. 

 

11) Wat gebeurt er met de speelplaats aan de Gedempte Zalmhaven, zowel tijdens de bouw als daarna? 

Tijdens de bouw zullen het park en de speeltuin tijdelijk gebruikt worden als bouwterrein. Gezien de beperkte ruimte in 

de nabijheid van het bouwterrein kan er door Zalmhaven CV geen tijdelijke speeltuin in worden gericht. 

Na de realisatie van het gebouw en de ontruiming van het bouwterrein zal een volledig nieuw park, met 

speelvoorzieningen worden ingericht. Omdat de gemeente Rotterdam eigenaar is van deze grond heeft de gemeente 

hier de verantwoordelijkheid in. Van de gemeente hebben wij inmiddels begrepen dat zij graag bereid zijn om het 

inrichtingsplan van het nieuwe park in overleg met de buurt vorm te geven. 

 

12) Wat zijn de werktijden tijdens de bouw. Kan er in elk geval rekening mee worden gehouden dat er niet voor 

07.00 uur gestart wordt met de bouw. 

De werktijden van de bouw zullen conform de Algemene Plaatselijke Verordening zijn. In de regel kan worden gesteld 

dat er geen overlast veroorzakende werkzaamheden worden uitgevoerd vóór 07.00 uur en na 19.00 uur. De gemeente 

zal bij afgifte van de omgevingsvergunning regels stellen aan de werktijden. 

 

13) Wat doet de aannemer om te voorkomen dat het hele Scheepvaartkwartier wordt geblokkeerd bij aan-/afvoer 

van groot transport? 

Zie hiervoor de beantwoording bij vraag 9). 

 

14) Wordt er rekening gehouden met de tijdelijke afsluiting van de Maastunnel tijdens de renovatie daarvan? 

Wij zullen in overleg met de gemeente bespreken welke invloed de tijdelijke afsluiting van de Maastunnel op de 

realisatie van de Zalmhaven kan hebben en of hier, indien er hinder wordt verwacht, maatregelen voor getroffen moeten 

worden. 

 

15) Kunnen de omwonenden via een algemene site op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de 

werkzaamheden. 

Ja, Zalmhaven CV zal een site lanceren waar algemene informatie op terug te vinden is. Indien belangstellenden hun 

emailadres doorgeven zullen zij via een email op de hoogte worden gebracht wanneer er nieuws is. 

 

16) Is de daktuin op de plint algemeen toegankelijk? 

Het is niet de insteek om de daktuin op de plint publiek toegankelijk te maken. Het betreft hier een privé eigendom van 

de nog op te richten VvE. 

 

Hieronder treft u een serie vragen aan welke na de informatieavond namens de bewoners, bedrijven en instanties in 

het Scheepvaartkwartier aan de gemeente zijn gesteld. Om alle belanghebbenden van dezelfde informatie te 

voorzien is besloten ook die vragen en antwoorden op te nemen in deze sheet. De beantwoording van deze vragen 

is gedaan door de gemeente Rotterdam. 

 

1) Er wordt gesproken over een ''Bestemmingsplan Zalmhaven''. Maar er is helemaal geen (vigerend) 

Bestemmingsplan Zalmhaven.  

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 4 juli 2013 het bestemmingsplan "Scheepvaartkwartier" vastgesteld. De 

Raad van State heeft op 3 september 2014 een deel van dat plan, dat betrekking heeft op gronden gelegen aan de 



 
Gedempte Zalmhaven vernietigd en de gemeente opgedragen voor dat deel een nieuw besluit te nemen. Daarom wordt 

voor dat vernietigde deel een (nieuw) bestemmingsplan voorbereid, genaamd "Gedempte Zalmhaven".   

Hierbij treft u de link aan naar de uitspraak van de Raad van State: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-

uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=80681&summary_only=&q=201307868%2F1%2FR4 

 

2) Wel is er kennelijk een voornemen om tot een Bestemmingsplan Zalmhaven te komen. Maar in dat geval zou 

hooguit gesproken kunnen worden over een Ontwerp-Projectbestemmingsplan Zalmhaven (zie vragen 4, 5 en 

6). Tenminste als B&W een daartoe strekkend  Voorbereidingsbesluit heeft genomen. Heeft B&W dat besluit 

genomen? Zo ja, wanneer en via welke link is dat besluit in te zien?  

Met het opstellen van het bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de onder vraag 1 genoemde uitspraak van 

de Raad van State. Er is geen voorbereidingsbesluit genomen, omdat dit niet noodzakelijk is om 

een bestemmingsplanprocedure te starten.  

 

3) In de planning van ''Zalmhaven CV'' wordt gesteld dat een (eventueel) bezwaar of een beroep tegen het 

verlenen door B&W van de geplande aan te vragen Omgevingsvergunning, dient te worden ingediend bij de 

Raad van State (RvS). Dat is volgens http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/vraag-en-

antwoord/kan-ik-bezwaar-maken-tegen-de-bouwplannen-of-omgevingsvergunning-van-mijn-buren.html niet 

juist. Met andere woorden bezwaar/beroep tegen een verleende Omgevingsvergunning, dient bij de Rechtbank 

Rotterdam te worden ingediend. Dus niet bij de RvS.  

Tegen (een raadsbesluit tot vaststelling van) een bestemmingsplan wordt beroep ingesteld bij de Raad van 

State. Tegen een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure uit de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht van toepassing is, moet eerst bezwaar worden aangetekend en kan vervolgens beroep worden 

ingesteld bij de Rechtbank en eventueel hoger beroep bij de Raad van State. Op dit moment is echter nog geen sprake 

van een omgevingsvergunning, maar van een ontwerp-bestemmingsplan. 

 

4) Volgens de Wro dient het door ''Zalmhaven CV'' genoemde ''Bestemmingsplan Zalmhaven'', aangemerkt te 

worden als het ''Projectbestemmingsplan Zalmhaven". Waarom gebeurt dat niet?  

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) die van toepassing is op de procedure van het bestemmingsplan kent alleen het 

begrip "bestemmingsplan", vandaar dat ook dit begrip wordt aangehouden. 

 

5) Een van de kenmerken van een Projectbestemmingsplan (ex art 19) is dat niet de betreffende Gemeente daar 

nog langer een dubbelrol (= initiatiefnemer en bestuurlijke beoordelaar) in speelt, zoals in de oude Wro. Maar 

een enkele rol (=bestuurlijke beoordelaar). 

Het een en ander houdt in dat de betreffende projectontwikkelaar expliciet de rol van initiatiefnemer op zich 

neemt. Inclusief het vooraf checken van voldoende draagvlak bij belanghebbenden. Hoe gaat ''Zalmhaven CV'' 

dat vooraf checken doen. 

Voor het bestemmingsplan dat nu aan de orde is als gevolg van de uitspraak van de Raad van State wordt een 

participatieproces gevolgd. De op 11 februari 2015 gehouden informatieavond is daar een onderdeel van.     

 

6) Dezerzijds lijkt dat checken pas plaats te kunnen vinden, nadat de bouwplannen van ''Zalmhaven'' concreet 

zijn uit gewerkt. Na het checken en zo nodig aanpassen van die plannen kan ''Zalmhaven CV'' het een en ander 

verwerken in het door haar op te stellen concept Ontwerp-Projectbestemmingsplan Zalmhaven. Dat 

vervolgens goedgekeurd dient te worden door B&W. Hoe ziet de planning van het op te stellen concept 

Ontwerp-Projectbestemmingsplan Zalmhaven eruit. 

De Raad van State heeft de gemeente de opdracht gegeven binnen 26 weken na de uitspraak het (onder 1 genoemde) 

besluit te nemen. Dat leidt tot de volgende globale planning: ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan in 

maart 2015 en vaststelling door de gemeenteraad voor de zomer van 2015. Het toetsen van de bouwplannen aan het 

bestemmingsplan in het kader van een omgevingsvergunning vindt plaats in een later stadium. 

 

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=80681&summary_only=&q=201307868%2F1%2FR4
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=80681&summary_only=&q=201307868%2F1%2FR4
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/vraag-en-antwoord/kan-ik-bezwaar-maken-tegen-de-bouwplannen-of-omgevingsvergunning-van-mijn-buren.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/vraag-en-antwoord/kan-ik-bezwaar-maken-tegen-de-bouwplannen-of-omgevingsvergunning-van-mijn-buren.html


 
7) Heeft B&W een visie met daaruit voortvloeiende criteria hoe het door ''Zalmhaven CV'' op te stellen concept 

Ontwerp-Projectbestemmingsplan Zalmhaven - zeker in het licht van het conserverende karakter van het 

vigerende Bestemmingsplan Scheepvaartkwartier - te gelegener tijd door haar zal worden beoordeeld?  

Zo ja, hoe luidt die visie? En welke zijn die criteria? 

Zo nee, op grond waarvan gaat B&W het op te stellen concept Ontwerp-Projectbestemmingsplan Zalmhaven 

dan beoordelen?  

Op 22 februari 2011 heeft het college van B&W vrijstelling verleend voor o.a. een wooncomplex aan de Gedempte 

Zalmhaven en de Houtlaan. En hoewel deze vrijstelling is ingetrokken heeft de Raad van State in de bovengenoemde 

uitspraak aangegeven dat moet worden geconcludeerd dat hier sprake is van een voldoende concreet voornemen dat 

tevens tijdig kenbaar was gemaakt. Hiermee wordt aldus aangegeven dat de Raad van State concludeert dat het 

bouwvoornemen van Zalmhaven CV voldoende concreet was om te worden opgenomen in het bestemmingsplan. Nu 

dit niet is gebeurd en de locatie gelegen aan de Gedempte Zalmhaven en Houtlaan conserverend is bestemd, is de 

gemeenteraad opgedragen een nieuw besluit te nemen waarin het bouwvoornemen van Zalmhaven CV wordt 

opgenomen. 

 

  



 
Bijlage bij vraag 5 

Locatie torens ten opzichte van omgeving.  



 
Schema's bij vraag 8 

 

Huidige situatie 

 

Nieuwe situatie 

 
 


