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Bekendmaking d.d. 28 maart 2007

A.U.B. het bewijs-exemplaar en rekening zenden naar ;
dS+V / RO/Bestemmingsplannen
t.a.v. R. Cid Bonte EP-II kamer 3.02 (ref. nummer JY40100001)
Postbus 6699
3002 AR Rotterdam
KENNISGEVING BESTEMMINGSPLAN
Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot
goedkeuring van het bestemmingsplan "Crooswijk Zuid Jaffa" van 4 januari 2007 geen beroep c.q. een verzoek
om voorlopige voorziening is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zodat dit
bestemmingsplan met ingang van 2 maart 2007 onherroepelijk is geworden.
Rotterdam, 28 maart 2007,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
namens dezen:
H.Goedhart,
algemeen directeur dS+V
KENNISGEVING BESTEMMINGSPLAN
Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 30 maart 2007 gedurende
een periode van zes weken (dus tot en met 10 mei 2007) het ontwerp van de eerste herziening van het
bestemmingsplan "De Kop van Zuid" voor een ieder ter inzage ligt bij het City Informatie Centrum, Coolsingel 197
(maandag van 13.00 uur tot 16.30; overige werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur), bereikbaar op telefoonnummer
0800-1545.
Galvanistraat 15
Postbus 6699
3002 AR Rotterdam
Dienstverlening/Juridische Zaken
tel 010-489 5229 / fax: 010-4897373
email: JZ@dsv.rotterdam.nl
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Tezamen met het ontwerp-bestemmingsplan liggen de volgende aan het bestemmingsplan ten grondslag liggende
stukken ter inzage :
- 1e partiele herziening bestemmingsplan Kop van Zuid, Luchtkwaliteitsonderzoek, 08-01-2007;
- Akoestisch onderzoek herziening bestemmingsplan Kop van Zuid Wilhelminapier – deelgebied Zuidkade,
14-03-2007;
- Quickscan 1e partiele herziening bestemmingsplan Kop van Zuid, implementatie Flora en faunawet,
verkenning ecologische waarden, januari 2007;
- Kop van Zuid , aanmeldingsnotitie1e partiele herziening bestemmingsplan, 18 januari 2007;
- Risicoanalyse kop van zuid 2006 (Adviesgroep AVIV BV);
- Besluit gemeenteraad inzake m.e.r.-beoordeling,15-03-2007.
De eerste herziening beperkt zich tot de deelgebieden Wilhelminapier en de Zuidkade. De grenzen van het
plangebied worden gevormd door de Nieuwe Maas, de Koningshaven, Spoorweghaven, Lodewijk Pincoffsweg en
de Rijnhaven. Nu een deel van de bebouwing op de Wilhelminapier is gerealiseerd, maar bovenal de context van
het gebied sterk veranderd is, bleek er behoefte te zijn het gebied opnieuw te bezien. Dit heeft geleid tot
aanpassingen voor wat betreft de stedenbouwkundige opzet. Omdat een aantal aanpassingen in strijd is met het
vigerende bestemmingsplan is het noodzakelijk dit bestemmingsplan gedeeltelijk te herzien.
Bij de herziening zal ook het aangrenzende deelgebied Zuidkade betrokken worden. Om te kunnen voorzien in de
parkeerbehoefte in het gebied (met name de Wilhelminapier) ligt het in de bedoeling onder de kade aan de
Rijnhaven een parkeergarage te bouwen.
In de toelichting van het ontwerp-bestemmingsplan is, ter afronding van de inspraak, tevens het eindverslag van
de inspraakprocedure opgenomen.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder over het ontwerp-bestemmingsplan gemotiveerde zienswijzen
kenbaar maken aan de gemeenteraad.
· Schriftelijke zienswijzen dienen te worden geadresseerd aan de gemeenteraad van Rotterdam, door
tussenkomst van de directeur dS+V, afdeling RO (bureau bestemmingsplannen), Postbus 6699, 3002 AR
Rotterdam.
· Zij die mondeling willen reageren kunnen dat, na telefonische afspraak, doen op donderdag 10 mei 2007
tussen 14:00 en 16:00 uur ten kantore van de dS+V, Galvanistraat 15 (Europoint II). Voor het maken van een
afspraak kunt u op maandagmiddag of woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur 010-4894165 bellen.
Rotterdam, 28 maart 2007,
burgemeester en wethouders voornoemd,
namens dezen:
H.Goedhart,
algemeen directeur dS+V
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