Verslag gesprek MER onderzoeken Schuttevaer
Datum:

16 april 2018

No:

01

Locatie:

Projectbureau, Stadionweg 55 te Rotterdam

Schuttevaer:
Bewoners:
RHDHV:
Feyenoord City:

RVT
CEIJ
WJO
RVE, ASA

Tijd: 14:30 uur – 16:00 uur

Agenda
1. Onderzoeksopzetten wateronderzoeken MER bespreken

Bewoners zijn blij met ontwikkeling, maar zorgen over de waterveiligheid
In de dagelijkse praktijk verwacht Schuttevaer geen enorme wijzigingen, eventueel zelfs een
verbetering. Stadion komt niet in het vaarwater. Grootste risico zit in de grote scheepvaart.
Onderzoeksopzetten die als onderlegger dienen voor de MER onderzoeken zijn:
- 2015 onderzoek
- Memo Svasek
Hydraulische effecten
Bovenstaande onderzoeken zijn ipunt voor de MER. In de MER wordt een maatgevende variant
doorgerekend. De varianten voor de oeverinrichting worden het doorgerekenend. De effecten
hiervan op de waterstand worden inzichtelijk gemaakt.
Bodem effecten
Er bevindt zicht een erosiekuil ten noordwesten van het nieuwe stadion, 13 meter diep. Nabij de
Persoonshaven. Het rivierbed wordt smaller, daardoor wordt een stroomversnelling bij stadion
verwacht, wat effecten kan hebben op de bodem en / of erosiekuil.
Uitgangspunten:
● In de onderzoeken wordt uitgegaan van een stadion op een eiland, dat heeft de meest grote
gevolgen voor de stroming van de watergang;
● Straks als VO stadion wordt uitgewerkt tot DO, daar worden maatregelen genomen voor de
beveiliging en voor de waterstroming. Rekening houdend met de uitkomsten van de MER
onderzoeken;
● Onder en bovenstromen worden meegenomen in de onderzoeken MER;
● Kruisend verkeer wordt meegenomen;
● Radarposten, hierover zijn gesprekken met Havenbedrijf. Hieruit volgen aandachtspunten
voor het DO;

Proces:
RHDHV heeft notitie met de aanpak opgesteld die 19 april definitief wordt gemaakt. Wat zijn de
kaders van de onderzoeken en welke onderzoeken. Hierin zit een verdiepingsslag voor de
wateronderzoeken.
Maand april en mei de onderzoeken uitvoeren. Daarna effecten bekend. RWS en Havenbedrijf
reviewen deze onderzoeken. Uitkomsten review is input voor het ontwerp waarbij stadion dezelfde
locatie heeft, maar voor de oeverinrichting er drie varianten zijn.

Besluitenlijst
Nr
1

Besluit

Dit gebied is bergend regiem, alles wat je daarin
bouwt moet je compenseren. Dus stadion moet
gecompenseerd worden.
Er wordt geen stroomrichting en stroomsnelheid
onderzoek gedaan. Wel doet RHDHV navraag bij RWS
welke gegevens er zijn.

2

Datum
16-04-2018

16-04-2018

Actielijst 11 april 2018
Nr

Actie

Actiehouder

Begindatum

1

Hoe wordt er omgegaan met de
bescherming van het stadion
tegen aanvaarbeveiliging

WJO

16-04-18

2

Schuttevaer: Met welke
frequentie gaat de waterbus
varen in de toekomstige
situatie?

RVE

16-04-18

3

RHDHV zoekt contact met CEIJ
om na te gaan hoe de
stromingen en opvallende
zaken in de werkelijkheid lopen

WJO

16-04-18

4

CEIJ stuurt bevindingen
onderzoeken toe aan WJO en
RVE.
WJO doet navraag bij RWS over
recente onderzoeken
stroomrichting en -snelheid.

CEIJ

16-04-18

WJO

16-04-18

RVE

16-04-18

5

6

Nieuw overleg plannen rond eind mei
om onderzoeksuitkomsten te
bespreken

Einddatum

Status

Nog niet bekend, in
het
mobiliteitscontract is
dit een uit te werken
onderdeel. Nog niet
bekend.

17-04-18

afgehandeld

