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Geachte heer/mevrouw. 

Op 4 februari jl. heeft u aan de raadsleden van de gemeente Rotterdam een brief gestuurd 
betreffende hernieuwde bouwplannen in het Scheepsvaartkwartier. 
Door de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte is mij gevraagd u hierop een antwoord 
te geven. Graag informeer ik u hierover. 

Op 22 februari 2011 heeft het college van B&W vrijstelling verleend van het bestemmingsplan 
"Het Nieuwe Werk" aan Zalmhaven C V . en LSI Zalmhaven Office Development B.V voor o.a. 
het oprichten van een wooncomplex aan de Gedempte Zalmhaven en Houtlaan met de 
voorwaarde dat de bouwaanvragen voor het project uiterlijk 1 mei 2012 gecompleteerd zullen 
worden. Op 5 maart 2013 is de vrijstelling ingetrokken, omdat niet aan de voorwaarde is 
voldaan. 

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 4 juli 2013 het bestemmingsplan 
"Scheepvaartkwartier" vastgesteld, zonder het bouwplan van het wooncomplex aan de 
Gedempte Zalmhaven en Houtlaan hierin op te nemen. De Raad van State heeft op 3 
september 2014 het deel van het bestemmingsplan, dat betrekking heeft op gronden gelegen 
aan de Gedempte Zalmhaven vernietigd en de gemeenteraad van Rotterdam opgedragen 
binnen 26 weken na de uitspraak voor dat deel een nieuw besluit te nemen. Hoewel de 
vrijstelling door het college van B&W 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 
"Scheepvaartkwartier". Daarom wordt voor dat vernietigde deel een (project)bestemmingsplan 
voorbereid, genaamd "Gedempte Zalmhaven". In samenspraak met Zalmhaven C V . is 
afgesproken dat deze termijn van 26 weken ingaat zodra alle benodigde stukken voor het 
ontwerp-(project)bestemmingsplan zijn ingediend. 

Het college van B&W heeft in 2011 vrijstelling verleend van het bestemmingsplan "Het Nieuwe 
Werk" voor o.a. het oprichten van een wooncomplex aan de Gedempte Zalmhaven en 
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Houtlaan, omdat het plan aansluit bij de ruimtelijk-economische ambities uit de Stadsvisie 
Rotterdam: Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030 voor het realiseren van meer woningen in 
de binnenstad. Aan die ambitie kan met de realisatie van het project worden bijgedragen en 
om er zeker van te zijn dat het plan ook daadwerkelijk zou worden gerealiseerd is destijds een 
voorwaarde verbonden aan het vrijstetlingsbesluit. 

De ambitie is nog steeds' hèt realiseren van meer woningen in de.binnenstad. Gelet op deze 
ambitie en de uitspraak van de Raad van State waarbij de raad van de gemeente Rotterdam 
wordt opgedragen een nieuw besluit te nemen voor het vernietigde plandeel, wordt hieraan 
uitvoering gegeven door een (project)bestemmingsptan voor te bereiden. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. R.E. (Ronald) Schneider 
Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie 


