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1. Inleiding 
 
NU Projectontwikkeling en Granneman Projectontwikkeling voeren in nauw overleg met 
de gemeente Rotterdam een haalbaarheidsstudie uit naar woningbouw op de locatie 
van tennispark OverdeSchie in Rotterdam. Hieruit moet blijken of woningbouw op deze 
locatie realiseerbaar is en welke randvoorwaarden daarbij horen.  
 
Het participatietraject is onderdeel van de haalbaarheidsstudie naar woningbouw en is 
door NU projectontwikkeling en Granneman Projectontwikkeling uitgevoerd. Voor u ligt 
het verslag van dit participatietraject, dat plaatsvond in de periode januari tot en met 
april 2021. Dit document start met een overzicht hoe het proces er in grote lijnen 
uitzag. Daarna koppelen we terug wat de participanten inhoudelijk hebben 
meegegeven en geven de visie van de ontwikkelaar daarop. Tot slot lichten we de 
vervolgstappen toe. Als bijlagen zijn toegevoegd de verslagen van de bijeenkomsten, 
de resultaten van de online enquête en een overzicht van de ingediende vragen en 
ideeën. 
 
 

2. Het participatietraject 
 

Het participatietraject was gericht op een plan voor woningbouw op het terrein van 
Tennispark OverdeSchie in de wijk Overschie in Rotterdam. Het tennispark van ca. 
1,15 hectare, heeft 13 tennisbanen en 1 minibaan, een paviljoen, een voormalige 
woning en de nodige bijgebouwen. Voor (en ten behoeve van) het sportpark bevinden 
zich 22 parkeerplaatsen aan de kant van het tennispark en nog eens ca. 12 
parkeerplaatsen onder de brug. Deze zijn thans afgesloten in verband met 
hangjongerenproblematiek.   

Het participatietraject ging op 21 januari 2021 van start. Tot en met 26 maart 2021 
stond de mogelijkheid open online inbreng te delen. Op 21 april jongstleden werd het 
participatietraject afgesloten met een (online) eindbijeenkomst. Tijdens het 
participatietraject is onder andere de participatie website gelanceerd met een online 
enquête over woningbouwthema’s, werd er een online startbijeenkomst georganiseerd 
en zijn één op één gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Tijdens de online 
eindbijeenkomst werden de resultaten van het traject teruggekoppeld aan de 
omgeving. 
 
Er zijn diverse middelen ingezet voor het benaderen en informeren van participanten. 
Participanten konden vervolgens op een aantal manieren inbreng delen. Als gevolg van 
het Covid19-beleid waren helaas geen fysieke bijeenkomsten mogelijk. Gedurende het 
traject is gekeken naar de beste alternatieven. Hierna volgt een opsomming van de 
instrumenten die zijn ingezet. 
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2a. Benaderen participanten  

 
Voorafgaand aan het participatietraject organiseerde de gemeente Rotterdam op 20 
januari 2021 een online informatiebijeenkomst voor omwonenden. De Gemeente en de 
ontwikkelaar werden geïnterviewd en beantwoordden vragen van deelnemers, om zo 
duidelijkheid te geven over de status van de plannen en de vervolgstappen. Aan deze 
bijeenkomst hebben circa 20 omwonenden deelgenomen. Tijdens de avond werden 
deelnemers alvast geattendeerd op de start van het participatietraject en de lancering 
van de participatie website.  
 
Om zoveel mogelijk betrokkenen te wijzen op het participatietraject, de online 
bijeenkomst, de website waar men kon deelnemen aan de enquête en ideeën en 
zorgpunten kon inbrengen, hebben we een uitnodigingskaart huis-aan-huis verspreid 
bij de ongeveer 200 adressen in het vastgestelde participatiegebied (zie bijlage) rond 
het tennispark.  
 
Bij de ca. 300 leden van het tennispark is het participatietraject onder de aandacht 
gebracht door middel van een nieuwsbrief van de eigenaar en door informatie op de 
website van het tennispark. Een deel van de tennispark leden is ook woonachtig in het 
participatiegebied.  

 
Uitnodigingskaart 

 
 
Daarnaast is er op het social mediakanaal van ‘Natuurlijk in Overschie’ een bericht 
geplaatst met een uitnodiging om te participeren, alsmede een advertentie in het 
Magazine Natuurlijk in Overschie.   
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Natuurlijk in Overschie -Facebook en advertentie 
 
 

2b. Informeren 
 
Op de participatie website konden betrokkenen alle informatie vinden. Daarnaast werd 
er periodiek een nieuwsbrief verzonden aan iedereen die zich daarvoor via de website 
had ingeschreven. Ter kennismaking en introductie van het haalbaarheidsonderzoek 
werd bovendien bij de start van het participatietraject een online bijeenkomst 
georganiseerd.  
 
Op de website www.participatieparkoverdeschie.nl werd steeds alle informatie over het 
participatietraject voor Park OverdeSchie geplaatst en stonden tijdslijnen 
weergegeven. Daarnaast kon men relevante documenten downloaden, zoals de 
Woonvisie Rotterdam, de presentatie en het verslag van de online bijeenkomst. 
Bovendien kon men antwoorden op veelgestelde vragen nalezen.  
 

Fragment van de website ‘Home’ 
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Fragment van de website ‘Het Plan’ 

 
Website bezoek  
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In totaal hebben tot en met 21 april jongstleden 516 unieke bezoekers de website 
bezocht met een lange gemiddelde sessieduur van ruim 30 minuten. Dit heeft onder 
andere te maken met de enquête die via de website ingevuld kon worden.  
 

 

Periodieke Nieuwsbrief 
 
Vanaf de lancering van de website kon iedereen 
zich aanmelden voor de Nieuwsbrief over de 
participatie.  
 
In deze nieuwsbrieven wordt de belangrijkste 
informatie en ontwikkelingen gedeeld. Daarnaast 
werd gewezen op bijeenkomsten en de tijdslijnen 
van de diverse participatiemogelijkheden.  
 
Voor de nieuwsbrief hebben 65 geïnteresseerden 
zich aangemeld.  
Er zijn 3 nieuwsbrieven verzonden, deze zijn door 
70 á 80% van de ontvangers geopend.  
Er zijn geen uitschrijvingen geweest.  
 
Naast de reguliere nieuwsbrieven werd men via 
een speciale nieuwsbrief en reminder-nieuwsbrief 
geattendeerd op de eindbijeenkomst van 21 april 
jongstleden.  
 
 
 
 
 
Fragment nieuwsbrief #2 
 

 

Online startbijeenkomst 

Op 17 februari 2021 werd een online startbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze 
bijeenkomst werden partijen voorgesteld en werd de status van de planvorming, de 
werkwijze van de haalbaarheidsstudie en het participatietraject verder toegelicht. Ook 
kwamen de participatie thema's aan bod (deze zijn verder toegelicht bij ‘enquête’) en 
werden alle vragen van de deelnemers beantwoord. Kort na de bijeenkomst is het 
verslag, de gepresenteerde slides plus de vragen en antwoorden gepubliceerd op de 
website.  

Voor deze bijeenkomst hadden zich 15 deelnemers aangemeld, 12 participanten 
namen deel.  
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Online eindbijeenkomst 

Een tweede online bijeenkomst werd georganiseerd op 21 april 2021 met als doel het 
delen van de uitkomsten van de inbreng tijdens het participatietraject, de 
terugkoppeling van de ontwikkelaar daarop en het beantwoorden van vragen. Ook 
werd tijdens deze bijeenkomst het vervolgtraject op hoofdlijnen toegelicht. Door een 
technische geluidsstoring konden deelnemers het eerste deel van de bijeenkomst niet 
goed volgen. Dit deel is herhaald. Ook is 2 dagen na de bijeenkomst het verslag en de 
gepresenteerde slides gedeeld op de website.  

Voor deze bijeenkomst ontvingen wij 18 aanmeldingen, 9 participanten namen deel.  

2c. Inbreng participanten 
 
Betrokkenen konden op verschillende manieren ideeën, meningen of aandachtspunten 
inbrengen. Daarnaast kon men vragen stellen door gebruik te maken van het 
contactformulier. Voor het gemak waren de verschillende mogelijkheden overzichtelijk 
geplaatst binnen het account. Een account kon eenvoudig aangemaakt worden door 
middel van e-mailadres, straat en postcode. Overigens was het contactformulier ook 
zonder account te gebruiken en hetzelfde gold voor aanmeldingen voor de 
bijeenkomsten.  
 
Er zijn in totaal 53 accounts aangemaakt.  

 
Website, pagina ‘Account’ 

 
Hieronder staan de diverse manieren voor participanten om inbreng te delen 
toegelicht;  
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● Contactformulier 

 
Via het contactformulier op de website kon men eenvoudig een idee of zorgpunt delen. 
Met ditzelfde formulier kon men bovendien vragen stellen. Persoonlijke reacties zijn 
per vraag of idee verzonden naar het ingevulde e-mailadres.  
 
Van het contactformulier is door 5 participanten gebruik gemaakt.  
 

● Enquête woningbouw 
 

Om iedereen de kans te geven hun mening te geven over woningbouw op de locatie, 
kon men vanaf 8 februari tot en met 1 maart op de website een online enquête over 
woningbouwthema’s invullen. De thema’s woningaanbod & stijl, parkeren, 
duurzaamheid, veiligheid en inrichting wijk stonden centraal, maar ook werd de 
algemene mening gevraagd over plus- en minpunten ten aanzien van woningbouw. 
Bovendien waren in de enquête veel open antwoorden opgenomen, zodat er voldoende 
ruimte was voor eigen ideeën. Om er zeker van te zijn dat we geen inbreng zouden 
missen, hebben we de enquête pas een week later, op 8 maart, daadwerkelijk 
gesloten. Van 2 emailadressen hebben we tweemaal een ingevulde enquête 
ontvangen. Deze hebben wij als afzonderlijke inbreng behandeld, aangezien de 
enquête mogelijk door een huisgenoot is ingevuld of de indiener nieuwe en/of extra 
inbreng wilde delen.   
 
We hebben 42 ingevulde enquêtes ontvangen.   
De resultaten zijn gepubliceerd op de website en werden meer in detail gepresenteerd 
tijdens de 2e bijeenkomst op 21 april 2021. In de bijlage is een uitgebreid overzicht 
van resultaten opgenomen.   
 

● Persoonlijke gesprekken 
 
Voor wie liever (ook) een persoonlijk gesprek wilde hebben, was de mogelijkheid 
gecreëerd om in de periode van 1 tot 12 maart een gesprek in te plannen, online of 
(Coronaproof) op de locatie.  
 
Van deze mogelijkheid hebben 3 personen/gezinnen online gebruik gemaakt.  
 
Ook hebben er vanuit de ontwikkelaar proactief gesprekken plaatsgevonden met 
diverse belanghebbende ondernemers. Er is een presentatie gegeven aan de 
Bedrijvenraad Spaanse Polder, er hebben gesprekken plaatsgevonden met 2 bedrijven 
in de Spaanse Polder en het bestuur van tennisvereniging TCO.  
Met de volgende bedrijven in de Spaanse polder heeft een individueel gesprek 
plaatsgevonden;  

- Zandhandel De Groot (telefonisch) 
- Urban Industrial, eigenaar van de Groothandelsmarkt 

 
Van alle gesprekken zijn gespreksnotities gemaakt.  
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● Ideeënbusje 
 

Op het tennispark, in de entreehal van het clubhuis, was een ideeënbus geplaatst om 
op deze manier ook suggesties en ideeën voor de locatie te kunnen ophalen.   
Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.  
 
 

2d. Participanten 
 
De meeste participanten die inbreng hebben ingediend, zijn woonachtig in de 
omliggende wijk rond het tennispark. 45% van de ingevulde enquêtes zijn afkomstig 
van het vooraf vastgestelde participatiegebied (zie bijlage). Vanuit de rood gearceerde 
gebieden op onderstaande kaart is 98% van de inbreng ontvangen.   
 

 
 
 
 

3. Het inhoudelijke resultaat 
 
Er is veel informatie verzameld door middel van de enquête, persoonlijke gesprekken, 
contactformulieren en de bijeenkomsten. Hoewel de participatie inhoudelijk gericht was 
op woningbouw, hebben we ook de ideeën en meningen in ontvangst genomen die 
betrekking hadden op handhaven van de bestaande situatie/bestemming of een andere 
invulling dan woningbouw. Ook deze inbreng is in dit hoofdstuk opgenomen, zodat de 
gemeente hier kennis van kan nemen en dit kan afwegen in de verdere besluitvorming.  
 
In dit rapport is deze inbreng gegroepeerd rond de volgende onderdelen: 

- 3a. Algemeen 
- 3b. De woningbouwthema’s: woningaanbod & stijl, parkeren & verkeer, 

veiligheid, duurzaamheid, straatmateriaal & sfeer/straatbeeld 
- 3c. Voorkeur anders dan woningbouw 
- 3d. Aandachtspunten voor verdere ontwikkeling 
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Ondanks het feit dat we nog aan het begin staan van de planvorming, proberen we zo 
concreet mogelijk aan te geven welke inbreng we voornemens zijn mee te nemen naar 
de verdere uitwerking van het plan.  
 

3a. Algemeen 
 
Het tennispark is bij een deel van de omwonenden zeer geliefd en wordt als belangrijk 
onderdeel van de wijk gezien. Veel genoemd hierin is het belang van buitensport en de 
sociale functie van sport in de wijk. De zorg over (te) weinig buitensportfaciliteiten is 
genoemd in relatie tot het tennispark, maar ook als zorgpunt voor Overschie in het 
algemeen. Daarnaast zijn er zorgen over het toenemen van de parkeerdruk en de 
verkeersstromen. Een aantal bewoners van de Torenlaan met tuinen grenzend aan het 
tennispark geven daarbij aan bewust gekozen te hebben voor een woning aan een 
tennisbaan en maken zich zorgen over hun toekomstige woongenot, uitzicht en een 
eventuele waardedaling van de woningen.  
 
Aan de andere kant is er bij een deel van de deelnemers begrip voor het verdwijnen 
van het tennispark, gezien het te lage ledental. De mogelijkheid om op deze locatie 
woningen voor doorstroming te realiseren wordt regelmatig als positief punt genoemd. 
Een aantal direct omwonenden heeft aangegeven daadwerkelijk interesse te hebben in 
de toekomstige woningen op deze locatie. Daarnaast is de verwachting dat door 
woningbouw en de daardoor toenemende sociale controle, een verbetering van de 
veiligheid bij de brug zal ontstaan. Ook wordt de mogelijkheid om een stap te maken in 
duurzaamheid als kans gezien.  
 
 

3b. De woningbouwthema’s 
 
Thema 1. Woningaanbod en stijl 
 

In de enquête hebben we vragen gesteld over welk aanbod, woningtype en beeldstijl 
de participanten het liefst op de locatie zouden zien, indien het woningbouwplan 
doorgang zal vinden.    
 
Ontvangen inbreng woningaanbod en stijl 
Ten aanzien van het woningaanbod heeft ruim 75% van de participanten een voorkeur 
voor doorstroom-laagbouwwoningen. Wat betreft het type zijn vrijstaande woningen en 
2-onder-een-kap woningen veruit favoriet. Voor de stijl zijn de meningen wat meer 
verdeeld, maar 57% kiest voor ‘Jaren 30’.  
 
Reactie op inbreng woningaanbod en stijl voor de verdere planuitwerking 
De ingebrachte voorkeur voor doorstroom-laagbouw woningen, nemen we mee als 
voorkeur richting de gemeente. Indien de gemeente hiermee instemt, zullen we hier 
voor de verdere uitwerking van het plan van uitgaan.  
 
Ook ten aanzien van de voorkeur voor twee-onder-een-kappers en vrijstaande 
woningen, zijn wij van mening dat deze woningtypen goed voorstelbaar zijn direct 
achter de woningen aan de Torenlaan. Aan de kant van de dijk is vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt en als bescherming tegen geluid vanuit de Spaanse Polder 
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een meer gesloten bebouwing gewenst. Aan de kant van de dijk ontstaat daardoor de 
kans om een levendige kade te creëren. Een combinatie van verschillende woningtypen 
vergroot voor een grotere groep inwoners van Overschie de mogelijkheid om binnen de 
wijk een stap te maken in de wooncarrière. Het belang daarvan is door diverse 
participanten onderstreept.   
 
Uit de enquête blijkt een sterke voorkeur voor jaren 30 architectuur. Wij hebben deze 
voorkeur kenbaar gemaakt aan de gemeente. De afdeling Stedenbouw heeft als reactie 
daarop benadrukt dat de architectuur dient aan te sluiten op die van de bestaande 
wijk. Naar aanleiding daarvan verwachten we dat de architectuur van een plan kan 
voortborduren op de genoemde voorkeur.  
De gemeente zal een Nota van Uitgangspunten opstellen waarin de uitgangspunten 
voor architectuur zullen worden beschreven. De afdelingen Stedenbouw en de 
Welstandcommissie zullen het door de architect gemaakte ontwerp moeten 
goedkeuren. 
 
 

Thema 2. Verkeer / Parkeren 
 

Hoewel we eventuele problemen rond de parkeerdruk in de bestaande omliggende wijk 
niet kunnen oplossen, vonden we het belangrijk om in de enquête te vragen hoe de 
parkeerdruk momenteel ervaren wordt, zodat we daar in de verdere uitwerking binnen 
het woningbouwplan rekening mee kunnen houden. Ook hebben we gevraagd wat de 
voorkeuren zijn ten aanzien van parkeeroplossingen. Daarnaast hebben we van 
participanten inbreng ontvangen over de toekomstige verkeersstromen.  
 

 
Ontvangen inbreng verkeer en parkeren 
In de enquête is door ongeveer 85% van de deelnemers aangegeven dat de 
parkeerdruk in het gebied rond het tennispark op dit moment (te) hoog is. 
 
85% van de participanten geeft aan het parkeren voor de nieuw te bouwen woningen 
het liefst op eigen terrein opgelost te zien worden: liefst in de tuin of onder de 
woningen.  
 
Ook zijn er diverse ideeën ingebracht rond dit thema, zoals deelmobiliteit, laadpalen 
voor elektrische auto’s en garageboxen of bedrijfsruimten onder de brug.  
 
Reactie op inbreng verkeer en parkeren voor de verdere planuitwerking 
We kunnen de parkeerdruk in de Torenlaan niet oplossen, maar er wel voor zorgen dat 
deze druk tenminste niet toeneemt. Op basis van de enquête willen we de volgende 
elementen gebruiken bij verdere uitwerking van een plan: 

- Voldoende parkeerplaatsen maken voor het woningbouwplan. 
- Voor mogelijke twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen tenminste 1 

parkeerplaats op eigen terrein.  
- Gedeeltelijk gebouwd parkeren voor de nieuwe bewoners.   
- Voldoende parkeerplaatsen in de openbare ruimte. 
- Geen ‘doorsteek’ vanuit het nieuwe plan naar de Torenlaan.  
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 Los van het feit dat er geen openbaar pad is, wordt zo voorkomen dat het 
  bewoners of bezoekers van de nieuwe woningen aantrekkelijk gemaakt wordt 
 om in de Torenlaan te parkeren.   
 
Het aantal verkeersbewegingen zal, op basis van de door de gemeente gehanteerde 
normen, bij een woningbouwplan met ca. 45 woningen (afhankelijk van de 
woningtypes ca. 335 bewegingen) iets afnemen t.o.v. die van een normaal (goed) 
functionerend tennispark (ca. 385 bewegingen). Het aantal verkeersbewegingen in de 
feitelijke situatie met 300 tennissende leden is echter lager, waardoor de omgeving 
een toename van het aantal verkeersbewegingen zal ervaren. Deze aantallen zijn 
echter nog steeds niet hoog en de infrastructuur kan dit zonder meer aan. Daarnaast 
zijn de voertuigbewegingen van woningen meer gespreid over de gehele dag.   
Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek zal op basis van een door de gemeente 
beoordeeld woningprogramma een verkeerstechnische analyse worden gemaakt door 
een erkend adviesbureau.  
 
Het is niet onze bedoeling om het pad op de dijk toegankelijk te maken voor 
doorgaand autoverkeer. Wel streven we naar een ‘vriendelijke kade’ op de dijk door 
verbreding van het bestaande fietspad en meer ruimte voor voetgangers. Aan de dijk 
willen we in overleg met de gemeente graag enkele zitplekken maken met uitzicht over 
het water. 
 
Omdat wij voldoende parkeerplaatsen gaan maken zien wij het organiseren van 
deelmobiliteit niet als noodzakelijk onderdeel als onderdeel van ons plan. Wij werken 
echter graag mee aan dit duurzame idee als er voldoende behoefte aan bestaat bij de 
toekomstige bewoners en zullen deze vraag te zijner tijd voorleggen.  
 
Bij de verdere uitwerking van een plan zullen we rekening houden met 
toegankelijkheid voor pakketdiensten en verhuiswagens e.d. Ook moeten nog 
afspraken worden gemaakt met de vuilophaaldienst. Met de gemeente zijn al principes 
besproken voor routes van veiligheidsdiensten, waarbij een nieuwe verbrede kade op 
de dijk als calamiteitenroute dienst kan doen.  
 
Suggesties i.r.t. verkeersafwikkeling van de Torenlaan vallen buiten onze invloedsfeer 
en worden door middel van deze rapportage ter kennisgeving voorgelegd aan de 
gemeente. Hetzelfde geldt voor de ideeën die zijn ingebracht voor de ruimte onder de 
brug.  
 
 

Thema 3. Veiligheid 
 
Met het thema veiligheid in de enquête wilden we een gevoel krijgen hoe dit ervaren 
wordt rond de locatie, omdat wij hier met het realiseren van een woningbouwplan ook 
mee geconfronteerd worden en graag verbetering zien van de situatie. Omdat de 
ruimte onder de brug op dit moment met hekken afgesloten is vanwege de overlast die 
in het verleden ervaren werd door ‘hangjongeren’, hebben we ook gevraagd welke 
ideeën omwonenden hebben ten aanzien van deze ruimte.  
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Onlangs is er onder een deel van de brug door een Eneco een warmtecentrale in 
gebruik genomen. De rest is afgesloten met open hekwerken. Alleen het fietspad is 
open gebleven.  
 
Ontvangen inbreng veiligheid 
Meer dan de helft van de participanten (57%) geeft aan veiligheid geen issue te vinden 
op en rond de locatie. Daar waar wel overlast (in het verleden) is ervaren, concentreert 
dit zich in het gebied rondom de Spaanse Brug. 
 
Er zijn veel ideeën ontvangen ten aanzien van een mogelijke toekomstige invulling van 
deze ruimte, zoals onder andere een speelplek, mobiliteitshub, garageboxen en 
bedrijfsruimten. De volledige lijst is in de bijlage na te lezen.  
 
Reactie op inbreng veiligheid voor de verdere planuitwerking 
 
De huidige situatie bij de brug zorgt ervoor dat de overlast er niet of nauwelijks meer 
is, maar het is geen structurele oplossing. We hebben meerdere interessante 
suggesties voorgelegd gekregen voor inrichting of gebruik van de ruimte onder de 
brug. Wij hebben als ontwikkelaar van de tennisbaan locatie zoals reeds aangegeven 
geen zeggenschap over de inrichting of het gebruik, maar we zijn graag bereid om mee 
te denken aan een oplossing die een positieve bijdrage levert aan de veiligheid en 
welzijn van de gehele omgeving. Goed zicht vanuit nieuwe woningen op het gebied en 
het aanbrengen van goede verlichting zal daar in ieder geval een positieve bijdrage 
aan leveren.  
De suggesties worden door middel van deze rapportage ter kennisgeving voorgelegd 
aan de gemeente.  
 
 

Thema 4. Duurzaamheid 
 

Duurzaamheid is een populair thema gebleken onder de participanten. In 65% van de 
ingevulde enquêtes zijn een of meerdere suggesties gedaan ten aanzien van dit 
onderwerp. Ook is er op dit thema inbreng opgehaald in de individuele gesprekken.  
 
Ontvangen inbreng veiligheid 
Er is veel inbreng ontvangen, zowel ten aanzien van de duurzaamheid van de 
toekomstige woningen, de inrichting van de wijk en de openbare ruimte als 
duurzaamheid tijdens het bouwproces. Ook is er aangegeven door enkele participanten 
dat men woningbouw per definitie niet als duurzaam ziet en een voorkeur heeft voor 
een groene invulling.  
 
De volledige lijst met suggesties is in de bijlage opgenomen.  
 
Reactie op inbreng duurzaamheid voor de verdere planuitwerking 
De woningen zullen voldoen aan de zogenaamde BENG norm. Bij BENG (Bijna Energie 
Neutrale Gebouwen) worden plannen getoetst aan de volgende 4 indicatoren:  
 
Beng 1  Energiebehoefte 
    Hoeveel energie is er nodig voor verwarming en koeling? 
Beng 2  Primair fossiel energiegebruik 



Versie 1.0 -28 april 2021 

 

14 
 
 
 

   Hoeveel fossiele brandstof is nodig voor verwarming, koeling, warm tapwater  
   en installaties? 

Beng 3  Aandeel hernieuwbare energie 
    Hoeveel energie wordt opgewekt? 
Beng 4  Kans op temperatuuroverschrijding 
    Hoe groot is de kans dat de temperatuur in huis te hoog oploopt? 
 
Op het gebied van duurzaamheid zijn veel ideeën ingebracht. Bij verdere uitwerking 
van een plan kunnen we een groot deel van deze ideeën inpassen: 

- Uitstoot: 
Alle woningen zullen compleet geïsoleerd worden en gecombineerd met de 
installaties, zoals een energiearm warmtesysteem en zonnepanelen, worden 
de woningen bijna energie neutraal. Hierdoor produceren de woningen 
nauwelijks nog CO2 en stikstof.  

- Energieopwekking: 
De woningen worden niet rechtstreeks aangesloten op het gasnet. We zullen 
gebruik gaan maken van warmtepompen of aansluiten op een warmtenet. 
Inrichting openbaar gebied 

- De ingebrachte ideeën bevestigen onze doelstelling om een goed ecologisch 
onderbouwd plan te maken voor de inrichting van de buitenruimte. 
In de openbare inrichting willen we veel aandacht geven aan inpassing van 
groen en natuurlijke materialen. Bij de woningen willen we langs de openbare 
weg en (deels) tussen de woningen groene afscheidingen ‘mee-ontwerpen’. 
De straatverlichting wordt uitgevoerd in LED en zouden graag extra 
laadvoorziening voor elektrische auto’s langs de weg opnemen. De woningen 
kunnen overigens allemaal individueel worden voorzien van oplaadpunten. Er 
zal ruimte gehouden worden voor fietsparkeren. We zijn voor het ontwerp 
van de buitenruimte uiteraard afhankelijk van de voorwaarden die de 
gemeente stelt.  

- Waterberging 
Door het maken van open water (een sloot) wordt extra capaciteit gecreëerd 
om hemelwater op te kunnen vangen. 
De mogelijkheden van toepassing van groene daken is zeer beperkt , maar 
zal onderzocht worden, evenals de vraag in welke vorm hergebruik van 
hemelwater gestimuleerd kan worden.    

- Vogels en insecten  
Bij het ontwerp van de woningen zal rekening worden gehouden met 
voorzieningen voor vogels en insecten. 
 

Andere suggesties zijn voor ons plan niet haalbaar of moeten nader worden 
onderzocht. Onderwerpen die buiten onze invloedssfeer liggen worden door middel van 
deze rapportage ter kennisgeving voorgelegd worden aan de gemeente.  
 
Aangezien het participatietraject en het haalbaarheidsonderzoek uitsluitend betrekking 
heeft op de locatie van het tennispark en niet de ten noorden gelegen schooltuinen 
(educatieve tuin), worden suggesties inzake dit gebied door middel van deze 
rapportage ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeente. 
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Thema 5. Straatmateriaal, sfeer en straatbeeld  
 
Voor de verdere uitwerking van het woningbouwplan is het prettig alvast in grote lijnen 
een beeld van de voorkeur van de participanten te hebben. Zo zijn er vragen 
opgenomen in de enquête over sfeer, en materialen. Ook dit onderdeel dient 
grotendeels als input voor de gemeente.  
 
Ontvangen inbreng straatmateriaal, sfeer en straatbeeld 
Uit de antwoorden op de vraag over de materialisering van de straat maken we op dat 
het grootste deel van de deelnemers graag ziet dat de bestrating aansluit op die van 
de omgeving.  
 
In het meest gekozen profiel komt het vooral ‘een laan’ tot uiting. Een weg met aan 
weerskanten bomen en op maaiveld ruimte voor groen in plaats van alleen auto’s.  
Uit de opmerkingen valt op te maken dat het niet groen genoeg kan worden.  
 
Bij de gebruikte beelden werd door sommige deelnemers een opmerking gemaakt over 
de woningen. Heel begrijpelijk, maar met de beelden wilden wij met name refereren 
aan de straat, het groen en de ruimte.   
 
Reactie op straatmateriaal, sfeer en straatbeeld voor de verdere planuitwerking 
Indien de openbare ruimte en dus ook de straat, eigendom van de gemeente gaat 
worden, dan zal deze uiteraard moeten voldoen aan hun inrichtingseisen (‘Rotterdamse 
Stijl’ Handboek Openbare Ruimte). Wij zullen de voorkeur vanuit de enquête en de 
ontvangen suggesties voor verdere uitwerking gebruiken als belangrijk referentiekader.   
 
Verder zullen wij bij de verdere uitwerking rekening houden met een sterk groen beeld 
en zijn we ons er van bewust dat dat alleen bereikt kan worden als we parkeren in de 
bebouwing oplossen. 
 
 

3c. Voorkeur anders dan woningbouw 
 

In de enquête is veel ruimte gelaten om reacties of meningen te geven. De kern van 
deze inbreng is terug te brengen naar enkele onderwerpen; 
 
- Woningbouw elders in de wijk 
Enkele keren is ons gewezen op andere mogelijke plekken voor woningbouw in plaats 
van op de tennisbaan. Vanaf de eerste presentatie hebben wij aangegeven dat wij als 
projectontwikkelaar een haalbaarheidsonderzoek doen naar woningbouw op de locatie 
van het tennispark. De gemeente ondersteund de gedachte om op deze locatie 
woningen te bouwen voor de doorstroming in Overschie.  
Wij hebben geen grip op andere locaties en de suggesties worden door middel van 
deze rapportage ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeente; 
 
- Gedeeltelijk behouden van het tennispark 
Er zijn meerdere suggesties gedaan om de locatie van het tennispark niet helemaal te 
bebouwen, maar slechts gedeeltelijk, en nog een aantal banen aan te brengen om er te 
kunnen blijven tennissen.   
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Deze mogelijkheid is tot eind 2019 een optie geweest die de eigenaar van het 
tennispark onderzocht heeft. Toen is de exploitatie van een kleiner park afgewogen 
tegen de (extra) investeringen die gedaan moesten worden om een dergelijk park te 
realiseren. Omdat de inkomsten niet zouden toenemen, er zijn tenslotte niet meer 
leden te verwachten, en de uitgaven nauwelijks minder zouden worden (beheers- en 
personeelslasten zullen niet veranderen), kon de conclusie worden getrokken dat ook 
een kleiner park niet exploitabel zou zijn.  
Andere (maatschappelijke-, sport- of recreatieve) functies die worden voorgesteld zijn 
niet realistisch op een privaat terrein. Als vanzelfsprekend moet in ogenschouw worden 
genomen dat de eigenaar zijn onderneming niet verlieslatend kan draaien.   
 
 
 3d. Aandachtspunten voor verdere ontwikkeling 
 
- Geluid uit de omgeving 
Er is aandacht gevraagd voor geluidbelasting uit de omgeving. Ook vanuit de bedrijven 
is het verzoek gekomen om toekomstige bewoners nadrukkelijk te wijzen op het geluid 
dat de bedrijvigheid in de Spaanse Polder met zich meebrengt. We zijn ons daar van 
bewust en hebben een bureau onderzoek laten doen naar de gevolgen van geluid 
vanuit de Spaanse Polder, van het verkeer van de brug en van de nieuwe 
warmtecentrale van Eneco. Hieruit blijkt dat de bouw van woningen mogelijk is, 
waarbij op enkele plekken rekening moet worden gehouden met geluidwering van de 
gevels en/of de aanvraag van een ontheffing bij DCMR.  
Bij verdere uitwerking van een plan wordt met al deze aspecten rekening gehouden.  
 
 
 

4. Vervolgstappen, klankbordgroep en nawoord 
 
De haalbaarheidsstudie naar woningbouw loopt de komende periode nog door. De 
presentatie van de uitkomsten van deze studie zal naar verwachting in september 
2021 plaatsvinden. Voor die tijd, rond juli 2021, zal de Gemeente een Nota van 
Uitgangspunten opstellen, welke onder andere is gebaseerd op de uitkomsten van het 
participatietraject en de bevindingen van de haalbaarheidsstudie tot dusver. Op basis 
van deze nota kan de ontwikkelaar het woningbouwplan verder uitwerken.  
Indien de genoemde stappen positief doorlopen worden, zal de benodigde 
bestemmingsplanprocedure vanaf begin 2022 door de gemeente worden opgestart. 
Hieronder de indicatieve planning op hoofdlijnen.  
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Klankbordgroep 
 
Aan het begin van het participatietraject is aangegeven dat bij het verder uitwerken 
van de plannen een klankbordgroep van belanghebbenden samengesteld zou worden, 
om zaken aangaande het woningbouwplan mee te bespreken en af te stemmen. 
Inmiddels hebben 22 participanten aangegeven interesse te hebben in deelname.  
Deze klankbordgroep zal van start gaan rond het moment dat de Nota van 
Uitgangspunten is vastgesteld en een start gemaakt kan worden met de verder 
uitwerking van de plannen. Vooraf zullen deelnemers uitgelegd krijgen wat hun rol 
inhoudt. 
 
 

Nawoord 
 

De participatie is in goede sfeer verlopen, ondanks de verschillende meningen en 
voorkeuren ten aanzien van de toekomst van het tennispark. We zijn blij met de 
ideeën en suggesties die ingebracht zijn ten aanzien van de woningbouw thema's.  
Opvallend was de breed levende vraag om bij nieuwe ontwikkelingen extra aandacht te 
hebben voor duurzaamheid.  
 
De participatiewebsite blijft als informatiebron beschikbaar. Bij ontwikkelingen, worden 
geïnteresseerden hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld. 
 
We danken alle betrokkenen hartelijk voor hun inbreng.  
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Bijlagen 
1. Participatiegebied 
2. Verslag online startbijeenkomst 
3. Uitkomsten enquête 
4. Overzicht ingediende vragen en ideeën 
5. Verslag online eindbijeenkomst  


