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Geachte DCMR,
Hierbij willen wij graag gebruik maken van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de
Notitie reikwijdte en detailniveau omgevingseffectrapport Omgevingsvisie Rotterdam.
Wij hebben dit document met plezier doorgenomen en willen hiermee onze complimenten
uitspreken over deze goede onderlegger voor de inzet van het vervolgproces.
Het procesdocument bevat veel elementen die wij als natuurorganisaties ondersteunen. Echter zijn
er een aantal aandachtspunten die naar ons idee tot nu toe onderbelicht zijn.
Graag delen wij met jullie ons gedachtengoed aan de hand van een aantal genoemde perspectieven.
Compact
Er zal een goed evenwicht gevonden moeten worden tussen het streven naar de ‘compacte stad’ en
het behoud van bestaand stadsgroen. Oftewel het bouwen in het bestaande en spaarzame groen
moet niet een uitgangspunt worden om tot een compacte stad te komen.
Daarnaast blijft het huidige dakoppervlak in de stad vrijwel onbenut. De daken geven de
mogelijkheid om gebruiksgroen toe te voegen aan de compacte stad.
Gezond
 Biodiversiteit: Biodiversiteit gaat wereldwijd achteruit. Steden kunnen een bijdrage leveren
aan het behoud van soorten en het versterken van natuurbeleving. Door stedelijk groen
(parken, tuinen, bedrijfsgroen, straatgroen) met de juiste beplanting in te richten en
ecologisch te beheren wordt biodiversiteit ondersteund. Graag zien wij in de plannen terug
op welke wijze gemeente Rotterdam de biodiversiteit in de stad wil gaan verbeteren;
 Luchtkwaliteit: Om een gezonde buitenlucht voor de mensen in de stad te waarborgen is het
nodig binnen de gestelde WHO normen te blijven. Om dit goed te kunnen monitoren zou het
vanzelfsprekend moeten zijn hier aandacht aan te geven in de mobiliteitsplannen die worden
opgesteld. Daarnaast zullen goede verkeerscirculatieplannen moeten voorkomen dat er
doorgaande routes door Rotterdam blijven lopen. Hiermee zal er aandacht moeten zijn om
het gemotoriseerd verkeer af te afzwakken om te komen tot een autoluwere stad.








Op welke wijze worden deze punten uit de coalitie gezond verkeer vorm gegeven in de
Omgevingsvisie?;
Openbaar vervoer: Onderdeel van mobiliteitsplannen is ook het goed benutten en uitbreiden
van het openbaar vervoer. Zoals bijvoorbeeld het benutten van de tunneltraverse tussen
noord- en zuid Rotterdam als snelle en schone OV verbinding;
Parkeren: Wordt er ook aandacht besteed aan de parkeernormen voor nieuwe
kantoren/bedrijven die veelal voldoende OV in de directe omgeving hebben?
Fiets: Om te komen tot een gezonde en vitale stad zal naast het Openbaar Vervoer ook de
fiets meer ruimte moeten krijgen. Meer ruimte voor de fiets in de stad door middel van
goede fietsverbindingen en voldoende fietsenstallingen;
Stikstof: Natuurorganisaties voeren diverse herstelmaatregelen uit om de schade van stikstof
in natuurgebieden te herstellen. Maar zolang de stikstofuitstoot niet omlaag gaat, is het
dweilen met de kraan open. Daarom is het verminderen van de uitstoot aan de bron van
essentieel belang. Wij vragen dan ook aan de gemeente Rotterdam op welke wijze er wordt
gewerkt aan de reductie van stikstof in de stad;
Hittestress: Het wordt steeds warmer in Nederland en de warmte wordt langer
vastgehouden. Met name in steden is deze trend goed merkbaar en de verstedelijking blijft
toenemen. Wat zijn de plannen van Rotterdam om hittestress in de stedelijke omgeving
tegen te gaan?

Productief
Bedrijfsvoering is van groot belang in de stad, ook hier kunnen de nodige bijdragen worden geleverd
aan een schonere stad.
Op welke wijze gaat de gemeente Rotterdam werken aan een effectief en schoon
stadsdistributiesysteem dat moet voorkomen dat vervuilend vrachtverkeer de stad in moet voor de
aflevering van goederen bij winkeliers en overige bedrijven?
Circulair
 Zonne-energie: In de stad Rotterdam zijn er een tal van ongebruikte daken. Op scholen,
bedrijfspanden etc. Veel van deze daken zijn geschikt voor een zonnedak. Het zou dan ook
zeker van meerwaarde zijn wanneer de gemeente Rotterdam een visie zou ontwikkelen op
welke wijze deze daken benut kunnen worden voor zonne-energie;
 Groen in de stad: In het stedelijke gebied verdwijnt groen, bijvoorbeeld door nieuwe
woningen, het verharden van pleinen met steen of cement en het bouwen van
bedrijventerreinen. En er zijn ook steeds meer mensen die hun tuin betegelen. Groen in de
stad is nodig voor een klimaatbestendige en leefbare stad. In de afgelopen jaren hebben de
ontwikkelingen ten aanzien van stedelijk groen stil gestaan, de kans dit aan te pakken is er
nu. Graag zien wij dan ook op welke wijze de gemeente Rotterdam invulling gaat geven aan
een klimaatbestendige stad.
Inclusief
 Natuurinclusief: Natuurinclusief bouwen geeft de mogelijkheid een gezonde en
aantrekkelijke stad te creëren. Het is een feit dat goed stedelijk groen voor verkoeling zorgt
in de zomerhitte, het zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals
huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Juist dankzij deze
bevolkingsgroepen komen steden en dorpen pas écht tot leven. Op welke wijze gaat de
gemeente Rotterdam hier een invulling aan geven?



Waterberging en vergroening: De klimaatverandering heeft een duidelijk impact op de stad,
heftige regenbuien kunnen veelal niet worden opgevangen. Waterberging en
vergroeningsplannen, bijvoorbeeld op daken, zouden een oplossing kunnen zijn van dit
probleem waarvan de uitwerking in de Omgevingsvisie op zijn plek zou zijn.

Beleidsnotities
De gemeente staat voor vele uitdagingen die vertaald zijn in diverse beleidsnotities en plannen op
het gebied van hittestress, zon op dak, mobiliteit, vergroening, verduurzaming van de bestaande
bouw, klimaatadaptatie, het klimaatplan, de resilience-aanpak, water, circulair, etc. De
Omgevingsvisie is bij uitstek het medium deze beleidsnotities, uitgangspunten, doelen, stippen op de
horizon en plannen tot één geheel te maken: een samengevatte stadsaanpak.
Participatie
Als natuur- en milieuorganisaties hebben wij een breed netwerk. Er zijn vrijwilligersorganisaties die
zich verbonden voelen met de stad inclusief de omgeving, en de ontwikkelingen die hier plaats
vinden. Het zou een gemiste kans zijn hier geen gebruik van te maken.
Wij willen dan ook graag met de gemeente Rotterdam mee denken op welke wijze de achterban van
de natuur- en milieuorganisaties op een goede manier zou kunnen worden ingezet.

Met vriendelijke groet,
Namens Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Rotterdams Milieucentrum, Natuurmonumenten,
Zuid-Hollands Landschap

A.P. Ouwehand,
Directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

