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1. Welkom namens Wethouder Struijvenberg 

2. Introductie namens Andjela Kraljevic 

In de afgelopen tijd is op twee momenten eerder gesproken over de NRD (Notitie Reikwijdte 

en Detailniveau). Toen is met name input verzameld bij omwonenden en andere 

belanghebbenden. Op basis van de ontvangen input is de 1e concept NRD nu opgesteld en de 

intentie is om deze spoedig voor te leggen aan het college van burgemeester en wethouders. 

Voordat we dit doen, presenteren we graag nog de scenario’s en onderzoeken die in de 

concept NRD zijn opgenomen voor de totstandkoming van het MER.  

 

3. Presentatie NRD namens Ed Weeder 

De volgende scenario’s zijn op basis van de bijeenkomsten opgenomen in de concept NRD: 

• Scenario 1: Huidige bestemmingsplan mogelijkheden en ontwikkelingen in de omgeving 

• Scenario 2: Basis alternatief - GP 2.0, circa 5.000 woningen met commercieel en 

maatschappelijk programma incl. mobiliteitsmaatregelen 

• Scenario 3: Alternatief plus – 6.000 woningen met commercieel en maatschappelijk 

programma 

De volledige presentatie is terug te zien op www.capellebouwtaandestad.nl/rivium  

http://www.capellebouwtaandestad.nl/rivium


Begin januari wordt de concept NRD voorgelegd aan het college die dit concept principe 

vastgesteld. Daarna volgt een formele inspraakprocedure van zes weken. Tijdens deze 

procedure worden bijeenkomsten georganiseerd met o.a. omwonenden en een afvaardiging 

van de gemeenteraad en zijn de stukken in te zien via 

www.capellebouwtaandestad.nl/rivium  

Na de inspraakperiode wordt de definitieve Notitie Reikwijdte en detailniveau ter vaststelling 

voorgelegd aan het college van B&W. 

4. Verwachting van de Klankbordgroep 

Namens Fascinatio: er zijn twee bijeenkomsten geweest over de NRD. De avond van 19 

november was erg gezamenlijk en welke effecten de ontwikkeling van Rivium heeft op de 

omliggende wijken en de avond van 1 december was wat meer aan de technische kant. De 

verwachting en de wens is om vervolgoverleg door te pakken op het niveau van 19 

november; welke effecten heeft de ontwikkeling op omliggende wijken. Fascinatio deelt ook 

de mening van Dennis de Lange (verderop in het verslag), en merkt aan de vraagstelling dat 

we er allemaal mee bezig zijn. We hebben een gezamenlijke doelstelling die met goede 

participatie tot stand kan komen. De energie kan kritisch over komen, maar de gemeente 

neemt het wel op als goede start samen met bewoners.  

Namens Kralingseveer: bedankt de gemeente voor het oprichten van de Klankbordgroep. De 

ontwikkeling van Rivium moet vooral een meerwaarde hebben voor Kralingseveer en moet 

niet alleen een last zijn. Zorgen zijn er voor het gebruik (verkeersbewegingen en parkeren) 

van de IJsselmondselaan, schaduw, de inrichting van het park etc. De verwachting is dat er in 

ieder geval goede uitleg wordt gegeven over hoe het proces en alles wat daar mee te maken 

heeft in elkaar zit. Zoals bijvoorbeeld het uitleggen van de beoogde mobiliteitsmaatregelen 

en uitkomsten van de onderzoeken.  

Namens Rivium (Park Management): ook Park Management bedankt de gemeente voor de 

oprichting van de Klankbordgroep. Zij zijn vooral benieuwd welke impact het MER kan 

hebben op het verloop van de transformatie? De reactie daarop is dat we nu van een 

abstract niveau naar een gericht detailniveau; gebiedspaspoort 2.0 is een visie op het gebied 

“wat hebben we voor ogen?” Om te kijken of dat gerealiseerd kan worden, wordt onderzoek 

gedaan op o.a. milieu niveau naar wat er wel en niet kan. Dat wordt nu voorbereid. 

Gelijktijdig met die onderzoeken wordt gewerkt aan de uitwerking van de bouwenveloppen 

en werken we aan verdere details. Bij ieder stap wordt gedeeld hoe dit verloopt. De 

vervolgvraag van Park Management is welke impact de resultaten van dergelijke 

onderzoeken bijvoorbeeld kunnen hebben op de ambitie. De gemeente kan niet 

vooruitlopen op resultaten van onderzoeken; een uitkomst kan bijvoorbeeld zijn dat we iets 

moeten aanscherpen in de ambitie maar ook welke maatregelen nodig zijn om een plan te 

kunne realiseren. Park Management is van mening dat men vooral even moet wennen aan 

het idee dat we omhoog moeten bouwen omdat het nergens anders kan. We wonen nu 

eenmaal in de randstad en de woningnood is hoog.  

Namens ’s-Gravenland: in ‘s-Gravenland hebben we een redelijk uitgebreid winkelcentrum, 

waar veel mensen uit de omgeving boodschappen doen. Willen jullie daar rekening mee 

houden? Bijv. in de onderzoeken naar mobiliteit en hoe dat gaat richting het gebruik van het 

winkelcentrum. Een ander aandachtspunt is de samenwerking met Algeracorridor, zij komen 

met korte termijn oplossingen maar kijk ook samen naar langere termijn. Volgens mij houden 

jullie daar rekening mee; dat is voor ons ook belangrijk. Goed dat de gemeente probeert de 

http://www.capellebouwtaandestad.nl/rivium


wijken mee te nemen en te informeren, o.a. in een gezamenlijke WOP (’s-

Gravenland/Capelle-West) vergadering waar we virtueel samenkomen. Hopelijk weer in 

februari. Maar daar is niet iedereen aanwezig. De suggestie wordt gedaan om een keer de 

hele wijk te informeren. Liefst met een brief waarin kort wordt uitgelegd wat er is besloten 

met een paar links naar website en informatie. Dan voelen mensen zich serieus genomen. De 

gemeente geeft aan dat dit uiteraard een mogelijkheid is, maar ook alle informatie wordt in 

de nieuwsbrief opgenomen. Die wordt vanaf 2021 eens per maand verstuurd. Aanmelden 

hiervoor kan via www.hetnieuwerivium.nl Ook is alle informatie te vinden op 

www.capellebouwtaandestad.nl/rivium  

Namens Capelle West: voor veel bewoners is de ontwikkeling van Rivium een “ver van m’n 

bed show”; tot er wordt gebouwd. Er wordt veel met lastige termen gesproken; een tip is om 

zoveel mogelijk te communiceren over wat er gaande is en over de onderzoeken. Maar wel in 

Jip en Janneke taal. Wij publiceren de informatie op de website en in de buurtkrant.  

Namens Rivium (bewoners Rive Republic): benieuwd naar ontwikkeling en hoe bewoners 

omliggende wijken daar tegen aan kijken. En hoe het zich gaat vormen tot Rivium van de 

toekomst. Ook worden de huidige Rivium-bewoners graag betrokken bij voorzieningen e.d. 

Het wordt soms als lastig ervaren dat er zoveel commentaar op de gemeente wordt gegeven 

want het is al lastig genoeg met zoveel input en meningen. De gemeente geeft aan dat er 

voor de voorzieningen een Plintenleidraad is opgesteld waarin o.a. wordt gesproken over een 

plinten coördinator die o.a. voor een juiste invulling van de plinten en voldoende 

voorzieningen moet gaan zorgen.  

Naar verwachting wordt het concept NRD begin januari door het college van burgemeester 

en wethouders vastgesteld en vrij gegeven voor publicatie én de inspraakperiode. In deze 

periode zal de klankbordgroep weer bij elkaar komen.   

 

Onderstaand een weergave van de onderzoeken zoals opgenomen in de NRD. 

Thema Te beschrijven effecten Werkwijze 

Verkeer en parkeren 

Verkeersafwikkeling  Intensiteiten (I/C verhoudingen) 

Functioneren kruispunten 

Doorstroming 

Kwantitatief 

Bereikbaarheid Ontsluitingsstructuur Kwalitatief 

Veiligheid en structuur  Verkeersveiligheid  

Oversteekbaarheid 

Kwalitatief 

Parkeren Parkeerbalans Kwantitatief 

Mobiliteit  Modal split: auto, OV, fiets Kwantitatief 

Leefbaarheid en gezondheid 

http://www.hetnieuwerivium.nl/
http://www.capellebouwtaandestad.nl/rivium


Geluid Wegverkeerslawaai: geluid ter plaatse 

van gevoelige functies  

Scheepvaartlawaai: effect scheepvaart 

op nieuwe geluidgevoelige functies 

Inrichtingslawaai: effect RWZI en nader 

bedrijvigheid ter plaatse van gevoelige 

functies 

Cumulatie van geluid 

Kwantitatief (aantal gehinderden) 

Luchtkwaliteit Effect luchtkwaliteit op woningen, 

inclusief geurhinder RWZI 

Kwantitatief (toets aan norm) 

Externe Veiligheid Risico’s vanwege relevante 

risicobronnen (gevolgen voor 

plaatsgebonden risico en groepsrisico) 

Kwantitatief (weg, water en windturbine) 

Slagschaduw, lichthinder, 

windhinder, bezonning 

Effect op nieuwe woningen Kwantitatief 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid gebied • Energie 

• Klimaatadaptatie 

• Circulair bouwen en verduurzaming 

bestaand vastgoed 

Kwalitatief 

Ruimtelijke kwaliteit 

Landschap, archeologie ie Invloed op archeologische en 

landschappelijke waarden 

Kwalitatief 

Ruimtegebruik Ruimtebeslag wonen en werken, te 

slopen bebouwing, recreatieve routes & 

groen 

Kwalitatief 

 

Water, bodem en ondergrond 

Bodem en ondergrond Effect op de bestaande bodemkwaliteit 

en geschiktheid bestaande 

bodemkwaliteit 

Kwalitatief op basis van beschikbare 

gegevens  

 

Waterstaat Effect waterkwaliteit 

Watercompensatie opgave 

Waterveiligheid  

Afvalwater en riolering 

grondwater 

Kwalitatief 

Kwantitatief 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Kwalitatief 



Ecologie 

Ecologie Effect op beschermde gebieden (Natura 

2000/NNN)  

Effect op beschermde soorten 

Kwalitatief m.u.v. stikstof dat 

kwantitatief 

Bouwfase   

 • Geluid 

• Stikstof 

• Trillingen 

• Bereikbaarheid 

De effecten in de bouwfase worden 

kwalitatief in beeld gebracht. 

 


