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Rotterdam, 17 december 2013. 

ONTVAN GE is 

- y JAN. 201'! 

Aan: 

de gemeenteraad 

GEMEENTERAAD 
Vergadering van 

2 3 iAH. im 
Conform Besloten 

Onderwerp: 

Vaststelling bestemmingsplan 'Tuin van Noord". 

Gevraagd besluit: 

Samenvattend stellen wij u voor: 

1. de zienswijze van de provincie Zuid-Holland gegrond te verklaren; 

2. het bestemmingsplan "Tuin van Noord", NL.IMRO.0599.BP2077TuinvNoord-
va01 met bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0599.BP2077TuinvNoord-va.01.dwg, 
in elektronische en papieren vorm vast te stellen, conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders; 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd? 

Voor de voorgenomen herontwikkeling van de voormalige Rechtbank en gevangenis 
aan de Noordsingel is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Uw raad moet het 
bestemmingsplan op grond van art. 3.1 Wet ruimtelijke ordening vaststellen. 

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aange^^nm 
moties en gedane toezeggingen: 

Niet van toepassing. 

Registratienummer dienst: BS13/01345; 13/0028124 
Portefeuillehouder: Hamit Karakus 
Steller: C. Wieles, 010-4896360 

raadsvergadering van: "Dit vult griffie later in" 
raadsstuk "Dit vult griffie later in" pagina 1 



Toelichting: 

Aanleiding 
De penitentiaire inrichting (PI) Noordsingel is in 1872 in gebruik genomen en is 
daarmee een van de oudste gevangenislocaties van Nederland. Vanaf oktober 2012 
hebben verschillende andere Pi's de functie van dit complex overgenomen. De Pl 
Noordsingel zal dan ook definitief gesloten zijn vanaf 31 januari 2014. Gezien de 
aanwezige historische kwaliteiten, maar ook vanwege de wens om groen toe te voegen 
aan de compacte wijk het Oude Noorden, zijn de gemeente en het rijk sinds 2005 in 
gesprek om tot herontwikkeling van het monumentale complex Noordsingel over te 
gaan. Daarbij zijn ook de (rijks)monumentale panden aan de Noordsingel betrokken. In 
2008 hebben de partijen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin is onder 
meer opgenomen dat de partijen zelf niet tot ontwikkeling overgaan, maar gezamenlijk 
een marktpartij selecteren die het complex koopt en binnen de gestelde 
kwaliteitskaders herontwikkelt. Deze kwaliteitskaders zijn opgenomen in een biedboek, 
op basis waarvan de inschrijvers een projectvisie opgesteld hebben. Op basis van de 
projectvisie en de bieding is de verkoop in 2011 gegund aan Tuin van Noord b.v. 

Ontwikkelingen/Inhoud van het plan 
De projectontwikkelaar heeft het voornemen om de voormalig penitentiaire inrichting, 
het gerechtsgebouw, notarieel archief aan de Noordsingel, en het pand aan de Zwart 
Janstraat 70 te herontwikkelen. Deze herontwikkeling is ten behoeve van verschillende 
vormen van wonen, werken, maatschappelijke functies en ontspanning. De gebouwen 
die in de huidige situatie aanwezig zijn zullen deels worden hergebruikt en deels 
worden gesloopt. Voor de gesloopte gebouwen komen grotendeels geen nieuwe 
gebouwen in de plaats, maar openbare tuin. Onder de openbare tuin is deels een 
verdiepte parkeergarage gepland. 

Om het voornemen van de projectontwikkelaar mogelijk te maken is een wijziging van 
het vigerend bestemmingplan "Oude Noorden" (vastgesteld 24-06-2010) noodzakelijk. 
Het nu vooriiggend (project)bestemmingsplan is daartoe opgesteld. Daarin wordt een 
programma van verschillende functies (wonen, maatschappelijke en publieke 
dienstverlening, kantoren, groen, detailhandel en horeca) mogelijk gemaakt. Daarbij ligt 
de nadruk op wonen en maatschappelijke functies. De bestemming 'kantoren' wordt in 
het hele plangebied mogelijk gemaakt. Voor het gedeelte aan de Noordsingel is dit 
conform het huidige bestemmingsplan. In het cellencomplex mogen kantoren echter 
alleen op de onderste bouwlaag worden gevestigd met een maximum 
bedrijfsvloeroppervlakte (b.v.o.) van 2.500 m .̂ De openbare tuin is een van de 
belangrijkste functies van de Tuin van Noord, deze kan als een tuin voor de wijk 
dienen. 

Plangebied 
Het plangebied ligt aan de noordzijde van de Noordsingel. Het plangebied wordt verder 
begrensd door de Bergstraat en de achterzijde van de percelen aan de 
Zegwaard straat. Zwart Janstraat en de Burgemeester Roosstraat. 
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Advisering deelgemeente 
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Noord heeft in haar reactie op het 
ontwerpbestemmingsplan (bijlage 3) aangegeven geen horeca te willen toestaan in de 
(voormalige) gevangenisvleugels. In een brief van de deelgemeentelijke commissie 
Ruimte d.d. 20 november 2013 (bijlage 4) wordt aangegeven dat deze commissie het 
betreurt dat ons college het standpunt van het dagelijks bestuur niet heeft 
overgenomen. De ontwikkelaar geeft echter aan dat hij in dit gebied de mogelijkheid wil 
hebben van horeca, zij het lichte horeca. Hij geeft daarbij aan dat lichte horeca, zoals 
een theehuis of espressobar, een belangrijke rol kan vervullen om het gebied attractief 
en publieksgericht te maken. 
Wij achten het voor de instandhouding en ontwikkeling van het gebied noodzakelijk dat 
er een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan functies komt. Wij adviseren u dan ook om 
de mogelijkheid van horeca in de voormalige gevangenisvleugels niet uit te sluiten. 
Door de (expliciete) bestemming lichte horeca, dat wil zeggen horeca die alleen 
overdag open is. wordt het gevaar van overiast voor de omgeving voorkomen. 
In de bestemming "Gemengd" is ook de functie Hotel opgenomen. In eerdergenoemde 
reactie van de deelgemeente Noord geeft het dagelijks bestuur aan dat zij van oordeel 
is dat een dergelijke ruime bestemming onvoldoende ruimte biedt om te sturen op 
ongewenste, mogelijkenwijs overiastgevende, ontwikkelingen. In een bestemmingsplan 
is niet te regelen welk type hotel, bijvoorbeeld een 5 sterrenhotel of een 
backpackershotel, mogelijk is. Wij zijn het met de deelgemeente eens dat niet alle 
typen hotel in dit gebied gewenst zijn. Het soort hotel waar het bestemmingsplan 
ruimte voor biedt, zal moeten aansluiten bij het karakter van de buurt. Dit is echter een 
onderwerp dat privaatrechtelijk geregeld moet worden. 
Dit is gedeeld met de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening van de deelgemeente en 
deze is daarmee akkoord gegaan. 

Externe veiligheid 
Het aspect externe veiligheid levert geen belemmeringen op voor de beoogde 
ontwikkelingen. 

Economie en Arbeidsmarkt 
Het complex wordt herontwikkeld en gerevitaliseerd ten behoeve van verschillende 
vormen van wonen, werken, maatschappelijke functies en ontspanning. Het is niet de 
intentie om een nieuw winkelgebied te realiseren, dat gaat concurreren met de 
Noorderboulevard. Binnen dit plan wordt als ondergeschikte functie een beperkt deel 
mogelijk gemaakt voor ondersteunende detailhandel als onderdeel van de strategie 
voor een multifunctioneel programma. Verwacht wordt dat met een kleinschalige en 
ondersteunende invulling gericht op het overige programma in het plan, een zeer 
beperkte publieksaantrekkende werking zal optreden. 

In het ontwerpbestemmingsplan is daartoe in de bestemming "Gemengd" de 
mogelijkheid van detailhandel opgenomen met een maximale oppervlakte van 1.000 m^ 
b.v.o. binnen het plangebied. De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven dat deze 
maximale omvang in strijd is met haar Verordening Ruimte. Dat is volgens ons niet het 
geval. Wij stellen ons op het standpunt dat de Verordening Ruimte niet aan het toelaten 
van (beperkte) detailhandel op deze locatie in de weg staat. Aan deze opmerking van de 
provincie kan niettemin tegemoet worden gekomen door detailhandel in dit 
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bestemmingsplan zodanig te definiëren dat het gaat om "kleinschalige detailhandel tot 
een bruto vloeroppervlak van 200 m ,̂ zoals buurt- en gemakswinkels (zie ook hierna 
onder Zienswijzen). Daarmee wordt aangesloten bij de aard en omvang van de naburige 
winkels in bijvoorbeeld de Zwart Janstraat. 

Met deze herontwikkeling van het voormalige Pl-complex worden een aantal 
doelstellingen uit het programma Economie en Arbeidsmarkt gerealiseerd, omdat 
onder andere door herbestemming leegstand wordt aangepakt en een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat wordt gecreëerd. Deze ontwikkeling zal ook een impuls voor de 
omgeving betekenen. Enerzijds door het toevoegen van een gemengd programma, 
woningen en overige voorzieningen, waardoor extra bezoekers naar de wijk getrokken 
worden. Anderzijds door het realiseren van een tuin en relaties met de bestaande wijk, 
waarmee een kwalitatieve impuls wordt gegeven. Er zal ook een doorgang naar de 
Zwart Janstraat gemaakt worden. Dat betekent dat de ontwikkeling juist mogelijkheden 
biedt voor de Noorderboulevard om te profiteren van de spin-off van deze ontwikkeling. 

Financiën 
Bij de vaststelling van dit bestemmingsplan hoeft geen exploitatieplan te worden 
vastgesteld omdat er een anterieure overeenkomst wordt gesloten tussen gemeente 
en ontwikkelaar waarin het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het 
plan begrepen gronden is verzekerd. 

Zienswijzenrapportage bestemmingsplan "Tuin van Noord" 

Terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan 'Tuin van Noord" heeft zes weken voor een ieder ter 
inzage gelegen, te weten van 27 september 2013 tot en met 7 november 2013. 

Bijbehorende stukken 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft samen met de bijbehorende bijlagen ter inzage 
gelegen. Deze bijlagen betreffen: 
Bijlage 1. Quickscan explosieven 
Bijlage 2. Ecologisch rapport 
Bijlage 3. Advies Veiligheidsregio 
Bijlage 4. Toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten 

Reclamanten 
De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan heeft geleid tot de indiending 
van één zienswijze (bijlage 4). Deze zienswijze is afkomstig van de provincie Zuid-
Holland. Aanleiding voor deze zienswijze is dat de provinciale reactie op het concept
ontwerpbestemmingsplan 'Tuin van Noord" niet is venwerkt. Deze provinciale reactie is 
echter door een onverklaarbare oorzaak niet bij het cluster Stadsontwikkeling 
ontvangen. 

Ontvankelijkheid 
De zienswijze is tijdig kenbaar gemaakt. 
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Zienswijzenrapportage 

Provincie Zuid-Holland 
Detailhandel; Strijdigheid met provinciale Verordening Ruimte. 
De in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen mogelijkheid voor detailhandel is in 
strijd met het provinciale detailhandelsbeleid, zoals opgenomen in artikel 9 van de 
Verordening Ruimte. 
Het onderhavige plangebied is geen bestaande winkelconcentratie of nieuw 
wijkgebonden winkelcentrum (zoals opgenomen op kaart 4.7.1a van de provinciale 
Structuurvisie). Op basis van art. 9, lid 1 van eerdergenoemde verordening mag, 
behoudens enkele in art. 9, lid 2 genoemde uitzonderingen, dan geen nieuwe 
detailhandel mogelijk worden gemaakt. 
Op basis hiervan verzoekt de provincie om het ontwerpbestemmingsplan zodanig aan 
te passen dat uitsluitend detailhandel toelaatbaar is die valt onder de in artikel 9 lid 2 
van de Verordening Ruimte genoemde uitzonderingsgevallen. 

Reactie 
Het plangebied zal door middel van een onderdoorgang worden verbonden met de 
Zwart Janstraat, zodat het gebied deel gaat uitmaken van het winkelgebied Zwart 
Janstraat/Noorderboulevard. Er is naar ons oordeel dan ook geen strijdigheid met 
artikel 9, lid 1 van de provinciale Verordening Ruimte. Het ontwerpbestemmingsplan 
'Tuin van Noord" biedt ruimte aan maximaal 1.000 m^ detailhandel. Het plan is dus 
evenmin in strijd met het vierde lid van artikel 9 van eerdergenoemde verordening. Het 
detailhandelsbeleid van de provincie heeft als doelstelling de detailhandelsstructuur te 
versterken en de dynamiek in de sector te bevorderen. Uitgangspunt is dat nieuwe 
detailhandel gevestigd moet worden in de bestaande winkelgebieden in de centra van 
steden, dorpen en wijken of nieuwe wijkgebonden winkelcentra. Gevreesd wordt dat 
nieuwvestiging van grootschalige detailhandel er toe zal leiden dat bestaande 
winkelstraten en/of -centra worden "leeggezogen". 
Hierin wijkt het provinciale beleid niet af van het detailhandelsbeleid dat de gemeente 
Rotterdam voorstaat. 
De intentie van het plan voor het voormalige Pl-complex is behoud van het 
monumentale complex door de realisatie van een gemengd gebied met wonen, werken 
en ontspanning. Het is daarbij niet de intentie om een nieuw winkelgebied te realiseren, 
dat gaat concurreren met de Noorderboulevard. Het is juist wel gewenst om 
ondersteunend detailhandel mogelijk te maken als onderdeel van deze strategie. Deze 
ontwikkeling kan ook een impuls voor de omgeving betekenen. Enerzijds door het 
toevoegen van een gemengd programma, woningen en overige voorzieningen, 
waardoor extra bezoekers naar de wijk getrokken worden. Anderzijds door het 
realiseren van de tuin en relaties met de bestaande wijk, waarmee een kwalitatieve 
impuls wordt gegeven. 
Zoals gezegd zal er een doorgang naar de Zwart Janstraat gemaakt worden. Dat 
betekent dat de ontwikkeling juist mogelijkheden biedt voor de Noorderboulevard om te 
profiteren van de spin-off van deze ontwikkeling en omgekeerd. 
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat in het voormalige gevangeniscomplex detailhandel 
komt die aansluit bij het karakter van de detailhandel in het omliggende gebied, zoals 
bijvoorbeeld de Zwart Janstraat/Noorderboulevard. Daarbij gaat het dus vooral om 
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zogenoemde buurt- en gemakswinkels. Dat zijn in het algemeen wat kleinere winkels. 
Door de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen formulering kan er één 
detailhandelsvestiging komen van 1.000 m .̂ Gelet op het beoogde winkelbestand 
stellen wij u voor de specifieke gebruiksregels voor de functie "detailhandel" in het 
bestemmingsplan zodanig te definiëren dat het gaat om "kleinschalige detailhandel tot 
een bruto vloeroppervlak van 200 m .̂ zoals buurt- en gemakswinkels, met dien 
verstande dat het maximale bruto vloeroppervlak van detailhandel binnen het 
plangebied maximaal 1.000 m^ bedraagt". Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen 
aan de provinciale zienswijze. 

Conclusie 
Wij stellen u voorde zienswijze van de provincie gegrond te verklaren en art. 3.4.1. 
onder d zodanig te wijzigen dat deze als volgt komt te luiden: 
d, kleinschalige detailhandel tot een bruto vloeroppervlak van 200 m^, zoals buurt- en 
gemakswinkels, met dien verstande dat het maximale bruto vloeroppervlak ten 
behoeve van detailhandel binnen het plangebied maximaal 1.000 m^ bedraagt; 

Ambtshalve voorgestelde wijzigingen van het ontwerpbestemmingsplan 
A l . In de Toelichting zijn naar aanleiding van actuele inzichten een aantal passages in 
het Hoofdstuk Milieu in redactionele zin aangescherpt. Het gaat hierbij om de 
ondenverpen Milieueffectrapportage (par. 6.1) en Duurzaamheid (par. 6.11). 

Financiële en juridische consequenties/aspecten: 
Niet van toepa; 

Het bijbel)orende ont^verpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam. 

De se'cretaris. J De burgemeester, 

Bijlage(n): 

1. Ontwerpbestemmingsplan "Tuin van Noord" 
2. Verbeelding Ontwerpbestemmingsplan 
3. Reactie deelgemeente Noord op ontwerpbestemmingsplan "Tuin van Noord" 
4. Brief commissie Ruimte deelgemeente Noord d.d. 20 november 2013 
5. Zienswijze provincie Zuid-Holland 
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Ontwerpbesluit: 

De Raad van de gemeente Rotterdam, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2013 
(raadsvoorstel nr. BSl3/01345; 13/0028124); 

gelet op de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening; 

besluit: 

1. de zienswijze van de provincie Zuid-Holland gegrond te verklaren; 
2. het bestemmingsplan "Tuin van Noord", NL.IMRO.0599.BP2077TuinvNoord- met 

bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0599.BP2077TuinvNoord-.dwg, in 
elektronische en papieren vorm vast te stellen, conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van "Dit vult griffie later in" 

De griffier. De voorzitter, 

Nummer SO: BS13/01345: 13/0028124 
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De Raad van de gemeente Rotterdam, 

G E M E E N T E R A A D 
V e r g a d e r i n g v a n 

2 3 JAN. 201̂  

[_ Conform Besloten 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2013 
(raadsvoorstel nr. BS13/01345; 13/0028124); 

gelet op de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening; 

besluit: 

1. 
2. 

3. 

de zienswijze van de provincie Zuid-Holland gegrond te verklaren; 
het bestemmingsplan "Tuin van Noord", NL.IMRO.0599.BP2077TuinvNoord- met 
bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0599.BP2077TuinvNoord-.dwg. in 
elektronische en papieren vorm vast te stellen, conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders; 
geen exploitatieplan vast te stellen. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 januari 2014. 

De griffier. De-voor: 

Nummer SO: BS13/01345; 13/0028124 
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