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Geachte heer, mevrouw,
Tijdens de vergadering van de subcommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van uw raad
over de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan “Gedempte Zalmhaven” op 29 juni 2016
heb ik een aantal toezeggingen gedaan waarover ik u hierbij informeer.
1. "De wethouder zal aangeven in hoeverre het stadsprotocol uit 2009 m.b.t. participatie op de
ontwikkeling Gedempte Zalmhaven van toepassing is geweest (toezegging 16bb5714).”
Het zogenoemde Stadsprotocol 2009 “Samen bouwen in Rotterdam, participatie bij fysieke
projecten” is een handreiking voor participatie, opgesteld door een onafhankelijke werkgroep,
bestaande uit vertegenwoordigers van bewoners, markt en overheid.
De participatie-aanpak zoals opgenomen in dit Stadsprotocol 2009 gaat over het proces, dus
over de manier van communiceren en over de wijze waarop bewoners en belanghebbenden
worden betrokken in het proces van de planontwikkeling. Het doel van het Stadsprotocol is
samenwerking tussen de verschillende partijen door het maken van procesafspraken. Het
Stadsprotocol 2009 gaat uitdrukkelijk niet over de Ínhoud van een ontwikkeling.
Met het project Zalmhaven is al in 2004 een start gemaakt, dus ruim voor de totstandkoming
van het Stadsprotocol. Maar ook toen is al een participatietraject ingezet. In juli 2004 is voor
het project Zalmhaven een start gemaakt met participatie in lijn met het latere Stadsprotocol
door het presenteren van het plan aan de Stichting Wijkbelangen. Tot op heden is sprake
geweest van informeren en raadplegen van de bewoners en belanghebbenden door zowel de
ontwikkelaar als de gemeente. Los van de georganiseerde avonden is er ook veelvuldig brief
en e-mailverkeer geweest met bewoners en zijn er telefoongesprekken gevoerd. De bijlage
geeft een beeld weer van de participatiemomenten.
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Waar het begon met de toelichting van de plannen aan de Stichting Wijkbelangen in 2004, is
de ontwikkeling zoals die nu in het ontwerpbestemmingsplan “Gedempte Zalmhaven” is
opgenomen, aangepast ten opzichte van het bouwplan waarvoor in 2011 vrijstelling (op grond
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van artikel 19 WRO) is verleend. De wijzigingen in vorm en programma zijn mede ingegeven
door de destijds ingediende reacties en naar aanleiding van de input uit de klankbordbijeenkomsten.
Zoals eerder is aangegeven, wijs ik er op dat dit bestemmingsplan is opgesteld naar
aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan
“Scheepvaartkwartier”. In dat bestemmingsplan was het bouwplan van het wooncomplex aan
de Gedempte Zalmhaven en Houtlaan niet opgenomen. Naar aanleiding van een beroep door
Zalmhaven C.V. heeft de Raad van State op 3 september 2014 het deel van het
bestemmingsplan, dat betrekking heeft op gronden gelegen aan de Gedempte Zalmhaven,
vernietigd en uw raad opgedragen voor dat deel een nieuw besluit te nemen. In die zin is het
participatieproces hier noodzakelijkerwijs afwijkend van het Stadsprotocol omdat verder wordt
gegaan met het proces van het bouwplan dat eerder is opgestart. Het betreft dus niet een
nieuw (bouw)plan. Het participatieproces voor het project Zalmhaven is dus ook anders dan
aangegeven in mijn brief van 18 maart 2016 (15bb1915/16bb2121). Dit neemt niet weg dat de
zienswijzen van omwonenden hebben geleid tot aanpassing van het bouwvlak aan de kant
van de Houtlaan. Hierdoor ontstaat een bredere ruimte Ik wil u erop wijzen dat de voorzitter
van de gebiedscommissie Centrum, de heer Ebbinge, in uw vergadering van 29 juni 2016
desgevraagd niet heeft aangegeven dat de participatie bij dit project onvoldoende is geweest.
Er is dus voor zover mogelijk gehandeld conform het Stadsprotocol uit 2009 “Samen bouwen
in Rotterdam, participatie bij fysieke projecten”.
2. "De wethouder zal nog laten nagaan wat de effecten van in- en uitrijden parkeergarage
Gedempte Zalmhaven zullen zijn (toezegging 16bb5715).”
De keuze voor het situeren van de parkeergarage aan de Gedempte Zalmhaven is onderzocht
en deze blijkt minder geschikt te zijn dan de keuze voor het situeren van de parkeergarage
aan de Houtlaan. Als er gekozen wordt voor een parkeergarage aan de gedempte Zalmhaven
zal dit leiden tot meer congestie op de Scheepstimmermanlaan, wat niet gewenst is. Hieronder
wordt uitgelegd wat de effecten zijn die leiden tot deze congestie.
Huidige situatie: In de huidige situatie, dus nog zonder ontwikkeling van Zalmhaventoren,
bedraagt de verliestijd 32 seconden voor het verkeer dat de wijk uitgaat en de wachtrij heeft
een maximale lengte van 350 meter.
Effect keuze toren + ontsluiting Gedempte Zalmhaven: Wanneer de parkeergarage van de
Zalmhaventoren wordt gesitueerd aan de Gedempte Zalmhaven in plaats van de Houtlaan,
verdubbelt de gemiddelde verliestijd (dit is het verlies door optrekken en afremmen, opgeteld
met het verlies door stilstaan) op de Scheepstimmermanslaan (de wijk uit) tot 60 seconden ten
opzichte van een ontsluiting via de Houtlaan. Daardoor komt de wachtrij richting kruispunt
Vasteland op 515 meter. Een wachtrij van 515 meter op de Scheepstimmermanslaan
blokkeert het kruispunt Westerstraat/Westplein en dat is een ongewenste situatie.
Effect keuze toren t ontsluiting Houtlaan: Met de realisering van de Zalmhaventoren bedraagt
de wachtrij maximaal 405 meter bij een ontsluiting via de Houtlaan.
Conclusie: Verkeerskundig gezien heeft het daarom de voorkeur om de toegang van de
parkeergarage in de Houtlaan te situeren in plaats van aan de Gedempte Zalmhaven.
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Daarnaast kan aan de bezwaren van de omwonenden nog meer tegemoet gekomen worden
als het verkeer via de Westerstraat naar de parkeergarage rijdt en via de Houtlaan er
vandaan. In deze situatie wordt de huidige rijrichting op de Houtlaan gewijzigd. Dit heeft als
voordeel dat links afslaand verkeer richting de Zalmhaventoren langer rechtdoor rijdt. Zo kruist
en verstoort dit verkeer de wachtrij op de Scheepstimmermanslaan niet. Beide routes (groen)
en de ligging ten opzichte van de wachtrij (rood) worden hieronder weergegeven.
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3. “De wethouder zal nog berichten over de verkeerseffecten van de verplaatsing van de
tramhalte Van Vollenhovenlaan (toezegging 16bb5716)."
Als gevolg van de verplaatsing van de tramhalte neemt zowel de gemiddelde verliestijd van
het verkeer als de maximale wachtrij op de Scheepstimmermanslaan minimaal toe, uitgaande
van de situatie dat de parkeergarage van de Zalmhaventoren op de Houtlaan is voorzien.
Uit onderstaande tabel blijkt wat het verkeerseffect is van het verplaatsen van de tramhalte op
de avondspits.
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De uitkomsten van het aanvullend onderzoek vragen niet om aanvullende maatregelen,
anders dan het aanpassen van de verkeerslichtenregeling op het kruispunt Vasteland.

Ik ga ervan uit dat ik u hierbij voldoende heb geïnformeerd en verzoek u de toezeggingen
16bb5714, 16bb5715 en 16bb5716 hierbij als afgedaan te beschouwen.

Met vriendelijke groet,
Mede namens wethouder P. Langenberg
Wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur
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