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VERSLAG 

Quality-team Feyenoord City 

 
VRIJDAG 17 juli 2020 

 

Vanwege de bijzondere maatregelen omtrent het Corona-virus heeft de vergadering fysiek plaatsgevonden met 

een video-conferentie verbinding voor toehoorders. 

 
AANWEZIG: 

Winkel (voorzitter), Diederen (digitaal, alleen voorbespreking) (Q-team), Eilander (Q-team), Ruitenbeek (Q-team), 
Van der Vliet (Q-team), Van Doorn (Q-team), Venhoeven (Q-team), Vermeulen (Q-team), Benaissa (secretariaat), 
Pronk (secretariaat), Van der Klauw (secretariaat) 
 
3 OPENBARE VERGADERING 

3.1 Uitwerking omgeving stadion 

OMA en LOLA Landscape Architects 

 

Naar aanleiding van de vorige bespreking van het stedenbouwkundig (her)ontwerp d.d. 19 juni 2020, wordt de 
uitwerking van de omgeving gepresenteerd aan de hand van de opmerkingen van het Q-team. Het ontwerpteam 
heeft hierna samen met gemeentelijke ontwerpers een sessie gehouden om de hoofdconcepten van het 
stedenbouwkundig ontwerp te bespreken. Namelijk de manier waarop het stadion en de omgeving zich verhouden 
tot de stad als geheel. De hoofdideeën die uit deze sessie zijn voortgekomen worden de komende periode nader 
bestudeerd in samenspraak met de gemeente.  
 
Het hoofdidee van het getijdenpark en de fietsroute is dat de grote lijn van de langsdam wordt doorgezet vanuit het 
Brienenoordeiland. Dit resulteert in een harde kade aan het Mallegatpark en de Piet Smitkade en een flauwe 
natuurlijke oever aan de andere zijde. De fietsroute wordt als landschappelijke route langs het stadion geplaatst, 
onderzocht wordt op welke manier het voetpad kan worden ingepast door deze bijvoorbeeld te verleggen. 
 
Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd in de vergroening van het gebied. Om het concept van de stedelijke en 
natuurlijke lijn te versterken zijn er grotere groengebieden toegevoegd aan de concourse. Ook wordt onderzocht of 
er ter plekke van het horecaobject op de concourse meer groen geplaatst kan worden. Vergroening van de 
stedelijke lijn wordt vooral gedaan door het plaatsen van bomen, welke tevens effectief zijn tegen windhinder. 
Afhankelijk van de plek op de concourse worden details getoond van de pakketopbouw van de vloer om bomen 
voldoende ruimte te kunnen bieden, boompotten blijven een onderdeel van de vergroening.  Er is gekozen voor 
een andere type beplanting aan het Feyenoordplein, welke beter is aangepast op de flexibele en druk bezochte 
functie van het plein. De overgang van de concourse naar het viaduct wordt gedaan door middel van een groen 
talud, eventuele met verlichting of door hier een architectonische gevel van te maken, deze diverse opties worden 
nog onderzocht.  
 
De gevel onder de concourse aan de waterzijde wordt benoemd als infrastructurele laag die zichtbaar is, het idee is 
om de betonnen structuur van de gevel door te laten lopen tot onder de concourse. Andere aspecten van de 
openbare ruimte worden later verder uitgewerkt, zoals de ontwerpopgave van de tunnel aan de Colloseumweg en 
de architectonische uitwerking van de horecaobjecten op de concourse door OMA welke in een volgende fase zal 
worden opgepakt. 
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Beleid (uitgangspunten uit NvU Nieuwe Feyenoord Stadion) 

1 VERBINDING   
Het Nieuwe Feyenoord Stadion realiseert en faciliteert allerlei verbindingen met de omgeving waardoor er nieuwe 
routes en relaties ontstaan. 
 
2 WATERFRONT  
Met het Nieuwe Feyenoord Stadion en zijn omgeving wordt een attractieve en inspirerende bestemming in het 
Rotterdamse waterfront aan de Nieuwe Maas toegevoegd. 
 
3 OPENBAAR  
De omgeving van het Nieuwe Feyenoord Stadion is maximaal openbaar toegankelijk. Het stadion zelf heeft ruimtes 
en functies die zonder kaart / ticket toegankelijk zijn. 
 
4 ICOON  
Het Nieuw Feyenoord Stadion heeft een excellente architectuur, die van internationale klasse is, en daarmee een 
nieuw icoon toevoegt aan de (topsport)stad Rotterdam. 
 
5 PROGRAMMERING  
Programma in en rond het Nieuwe Feyenoord Stadion zorgt, ook op nietwedstrijddagen, voor een aantrekkelijke en 
interessante (stadion)omgeving. 
 
6 INTERACTIEF  
Het Nieuwe Feyenoord Stadion is een uitnodigend gebouw, dat zowel ‘s avonds als overdag interactie aangaat met 
zijn omgeving. 
 
7 MENSELIJKE MAAT 
De menselijk maat staat centraal bij het ontwerpen van het Nieuwe Feyenoord Stadion en zijn omgeving 
 
8 VEILIG   
Met het Nieuwe Feyenoord Stadion wordt een veilige omgeving gerealiseerd, die uitnodigt tot gebruik en verblijven. 
 
9 LOGISTIEK  
De benodigde logistieke en functionele ruimten hebben geen negatieve invloed op de kwaliteit en uitstraling van 
het gebouw en aangrenzende openbaar toegankelijke buitenruimte. 
 
10 DUURZAAM  
Het Nieuwe Feyenoord Stadion voldoet aan de hoogst haalbare duurzaamheidsstandaarden. 
 
11 CONTEXTUEEL  
Reagerend op de bestaande context creëert het Nieuwe Feyenoord Stadion en zijn omgeving door een contextueel 
ontwerp een nieuw en geïntegreerd stuk Rotterdam. 
 
3.2  Reactie van het Q-team op de uitwerking van omgeving van het stadion 

Het Q-team bedankt het ontwerpteam voor de toelichting en de verder uitgewerkte integraliteit van het plan. Het 
stadionontwerp gaat met spoed vooruit echter blijven er nog veel vragen en opmerkingen over de randen van het 
stadion en de omgeving. Deze randen zijn namelijk onvoorwaardelijk verbonden met het stadion en van 

fundamentele betekenis voor het goed laten aansluiten van het nieuwe stadion op de omliggende stad. De 
randen maken de verbinding met de stad en de concourse die het Q-team dient te waarborgen. Het Q-team 
verwacht dat dit uiterlijk drie maanden na de zomer voldoende overtuigend is uitgewerkt. Hiernaast benoemt zij de 
onderstaande aandachtspunten: 

• De trap bij het Mallegatpark wordt nog enkel getoond als betonnen trap wat o.a. hittestress zal 
veroorzaken, ook wordt enkele keren genoemd dat groen als uitgangspunt geldt. Het is onduidelijk welke 
positie wordt gekozen en op welke manier de uitwerking hiervan aansluit bij de stad als geheel. Hiernaast 
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wordt benoemd dat de entree aan het Mallegatpark op maaiveld expressiever mag worden, nu krijgt men 
hier het idee van een logistieke route. 

• De iconische uitstraling van het stadion is erg sterk, echter zijn er nog veel uitdagingen met betrekking tot 
de zichtbaarheid van de infrastructuur die dit sterke concept verstoren. Het is cruciaal om een goed 
groenontwerp te creëren zodat de sociale veiligheid wordt gewaarborgd en een positieve beleving ontstaat. 

• Het Q-team is blij met de studies die worden gedaan naar de inpassing van het Varkenoordse viaduct. Met 
name de studie naar de maat en schaal van de rijwegen in relatie tot de beleving is erg belangrijk. Zij 
verwacht dat hier een passend ontwerp voor wordt voorgesteld dat bijdraagt aan de verbinding met de 
omgeving. 

• Ook het getijdenpark is een iconisch onderdeel van het gebied, deze dient goed tot zijn recht te komen en 
overtuigend te worden uitgewerkt. Het lostrekken van de fiets- en voetgangersroute kan hier veel aan 
bijdragen 

• Het ontmoeten van de binnen- en buitenwereld ónder de concourse aan de waterzijde is erg belangrijk, 
twee werelden ontmoeten elkaar op deze plek. Er kan meer verrijking en expressie gecreëerd worden door 
hier een relatie met de omgeving te leggen. Gesloten plinten aan de openbare weg zijn onacceptabel en in 
strijd met de welstandscriteria.  

• Het Q-team waardeert de details van de concourse, deze helpen zeer goed om een beeld te krijgen bij de 
ruimtelijke uitstraling van het gebied. 

• De toepassing van hekwerken o.i.d. moeten het concept van een bowl met opgetild maaiveld niet 
verstoren. Transparantie en verbinding is hierbij de beste oplossing. 

• De eerdergenoemde punten met betrekking tot het sociaal- maatschappelijk programma gelden nog 
steeds. Verwacht wordt dat de diverse partijen in de omgeving zich kunnen identificeren met het 
plangebied en eigenaarschap voor de ruimte creëren. 

 
Het Q-team concludeert dat er goede stappen zijn gemaakt in de uitwerking, echter heeft zij wel opmerkingen. 
Deze gaan met namen om het eerdergenoemd punt, de randen van het stadion en zijn omgeving dienen 

opnieuw bekeken te worden om een radicale verbinding met de stad te kunnen creëren. Deze randen dienen 
herkenbaar en een verbindende factor te zijn. 
 
3.3 Voortgang DO Nieuw Feyenoord Stadion 

OMA en LOLA Landscape Architects 

          Dossier: OMV.20.05.00092 
 Eerste behandeling van de omgevingsvergunning 
 
Het ontwerpteam begint de presentatie met een beeld van de fanshop/museum, welke als integraal onderdeel van 
het stadion wordt geplaatst tegen de betonnen kolom aan de oostgevel van het stadion. Er worden twee 
verschillende oplossingen getoond van de roltrappen die naar deze ruimte moeten leiden, de eerste als ‘X’-versie 
van doorkruisende roltrappen en de tweede als ‘Y’-versie waarin de roltrappen naar elkaar toelopen. Er is voor 
gekozen om de ‘X’-versie uit te werken. Hiernaast worden diverse varianten getoond om de gevel uit te werken, 
waarvan de voorkeur van de opdrachtgever uitgaat naar de variant waarin de gevel wordt bekleed met een LED-
scherm. 
 
De principedetails van diverse cruciale plekken in het stadion worden gepresenteerd, deze zijn op 1:5 niveau 
uitgewerkt. De details tonen de uitwerking van bijvoorbeeld het hekwerk aan de binnenzijde van het stadion, maar 
ook die op de concourse welke zonder glas zullen worden uitgevoerd. Hiernaast zijn de details van het diagrid 
weergegeven in het technisch ontwerp. Het idee is dat het diagrid in grote elementen zal worden aangeleverd 
zodat niet veel naden nodig zijn.  
 
De meeste installaties van het gebouw worden weggewerkt in de cores van het gebouw, echter lukt het niet de 
koelinstallaties hierin te plaatsen vanwege de afmetingen van de installaties. Er is voor gekozen deze vier 
installaties buiten de core te plaatsen, deze worden zichtbaar achter het diagrid. Ook worden de ideeën met 
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betrekking tot verlichting getoond. Eén gemeenschappelijke kabelgoot zal aan de binnenzijde van de omloop van 
de tribunes lopen. Vanuit deze radiale lijn zal alle verlichting worden getrokken. 
 
Voor het reclame- en signingplan worden diverse varianten getoond waarbij de verschillende ringen van het 
stadion worden gebruikt voor reclame, het ontwerpteam geeft de voorkeur aan voor het tonen van signing op de 
bovenste ring aangezien de zichtbaarheid hier optimaal is. Hiernaast wordt ook verlichting ingezet bij de 
herkenbaarheid en signing van het stadion. Er zijn diverse mogelijkheden om dit technisch te regelen, waarbij de 
plaatsing van verlichting in de betonnen kernen wijzigt.  
 
Het sociaal- maatschappelijk programma in het stadion is gereserveerd in de kantine en de spelerslounge. Dit zijn 
de twee grotere ruimtes in het stadion. Buiten het stadion is er ruimte gereserveerd in de fanzone. 
 
Hiernaast worden beelden getoond van maatregelen die genomen zullen worden om het onderhoud van het 
stadion te vergemakkelijken en in te spelen op ecologische aspecten. Zo wordt er bijvoorbeeld voor gekozen om 
slechtvalken en torenvalken een habitat te bieden in de betonnen kernen om zo op een natuurlijke wijze duiven te 
kunnen verjagen. 
 

Beleid (uitgangspunten uit NvU Nieuwe Feyenoord Stadion) 

1 VERBINDING   
Het Nieuwe Feyenoord Stadion realiseert en faciliteert allerlei verbindingen met de omgeving waardoor er nieuwe 
routes en relaties ontstaan. 
 
2 WATERFRONT  
Met het Nieuwe Feyenoord Stadion en zijn omgeving wordt een attractieve en inspirerende bestemming in het 
Rotterdamse waterfront aan de Nieuwe Maas toegevoegd. 
 
3 OPENBAAR  
De omgeving van het Nieuwe Feyenoord Stadion is maximaal openbaar toegankelijk. Het stadion zelf heeft ruimtes 
en functies die zonder kaart / ticket toegankelijk zijn. 
 
4 ICOON  
Het Nieuw Feyenoord Stadion heeft een excellente architectuur, die van internationale klasse is, en daarmee een 
nieuw icoon toevoegt aan de (topsport)stad Rotterdam. 
 
5 PROGRAMMERING  
Programma in en rond het Nieuwe Feyenoord Stadion zorgt, ook op nietwedstrijddagen, voor een aantrekkelijke en 
interessante (stadion)omgeving. 
 
6 INTERACTIEF  
Het Nieuwe Feyenoord Stadion is een uitnodigend gebouw, dat zowel ‘s avonds als overdag interactie aangaat met 
zijn omgeving. 
 
7 MENSELIJKE MAAT 
De menselijk maat staat centraal bij het ontwerpen van het Nieuwe Feyenoord Stadion en zijn omgeving 
 
8 VEILIG   
Met het Nieuwe Feyenoord Stadion wordt een veilige omgeving gerealiseerd, die uitnodigt tot gebruik en verblijven. 
 
9 LOGISTIEK  
De benodigde logistieke en functionele ruimten hebben geen negatieve invloed op de kwaliteit en uitstraling van 
het gebouw en aangrenzende openbaar toegankelijke buitenruimte. 
 
10 DUURZAAM  
Het Nieuwe Feyenoord Stadion voldoet aan de hoogst haalbare duurzaamheidsstandaarden. 
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11 CONTEXTUEEL  
Reagerend op de bestaande context creëert het Nieuwe Feyenoord Stadion en zijn omgeving door een contextueel 
ontwerp een nieuw en geïntegreerd stuk Rotterdam. 
 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke knooppunten 
Welstandsniveau: Regulier 
 

Welstandscriteria Stedelijke knooppunten 

Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven verbeteren het ‘gezicht’ en de uitstraling van het stedelijke knooppunt richting de stad en de 

openbare ruimte. 
- Bouwinitiatieven dragen bij aan een betere verweving van de verschillende niveaus en onderdelen van het 

stedelijke knooppunt.  
- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 
 
Verschijningsvorm 
Hoofdvorm 
- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 
- Nieuwbouw is in massaopbouw afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere 

geheel. 
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 
- Uitbreidingen in een eigenzinnige vormentaal zijn goed mogelijk; wel moet er een verband zijn met de 

architectuur van de omgeving.  
- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
Gevelopbouw 
- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  
- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 
 

Overgangen privé-openbaar 
- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  
- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. In woon-, winkel-, 

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
- De begane grondverdieping past in maat en schaal bij het karakter van de straat. 
  
Materiaal, kleur en detaillering 
Algemeen 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  
Specifiek 

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 
straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 

- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden 
ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven). 



Q u a l i t y - t e a m  F e y e n o o r d  C i t y  
 

 
6 

 

- Het nachtbeeld is onderdeel van de ontwerpopgave en gaat uit van richtlijnen zoals verwoord in het Lichtplan 
Rotterdam. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 
- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 
 
3.4 Reactie van het Q-team op de voortgang DO Feyenoord stadion 

Het Q-team reageert inhoudelijk op de presentatie en de ingezonden stukken die behoren tot de 
omgevingsvergunningaanvraag van het stadion. Het Q-team benadrukt dat het stadion erg veel ambitie heeft om 
een iconisch stadion te worden en een positieve bijdrage te leveren aan de stad, echter ontbreken er nog veel 
(architectonische) details waarmee de gesuggereerde ambities uit de getoonde impressiebeelden worden 
waargemaakt. Daarom verzoekt het Q-team om het volgende: 
• De stukken zijn erg oppervlakkig, ze tonen nog onvoldoende hoe het stadion er op detailniveau uit komt te 

zien. Ook is de materialisatie nog niet helemaal duidelijk. Principedetails dienen te worden opgesteld voor alle 
plaatsen waar gevelmaterialen elkaar ontmoeten. Ook wordt verwacht dat gaande het proces 1:1 mock-ups 
worden overlegd.  

• De stukken zijn niet eenduidig, de getoonde renders komen bijvoorbeeld niet overeen met de detaillering. Er 
wordt een beeld gesuggereerd dat in de nadere uitwerking niet bevestigd wordt. 

• De stukken zijn vooralsnog onvolledig, de gevel aan de waterzijde is bijvoorbeeld niet uitgewerkt. De gehele 
fanshop/museum is hiernaast niet meegenomen in de huidige aanvraag, de uitwerking hiervan dient echter 
wel inzichtelijk gemaakt te worden voor het Q-team. 

• De informatie is niet altijd traceerbaar, de tekeningen zijn lastig leesbaar doordat het niet duidelijk is waar 
deze naar verwijzen op de overzichtstekening. 

 
Hiernaast wordt ook een aantal specifieke punten genoemd die niet/nauwelijks zijn uitgewerkt of meer aandacht 
behoeven: 
• Aan de bovenzijde van het stadion wordt de vloeiende gevel doorbroken doordat er een regieruimte is 

opgenomen in de ring. Het Q-team verwacht meer informatie over deze ontwerpkeuze en ziet deze graag goed 
ingepast. 

• De locatie waar de constructie van het dak het polycarbonaat doorboort is niet uitgewerkt. Aangetoond dient te 
worden hoe dit op een architectonische manier hoogwaardig zal worden uitgewerkt. 

• Er wordt meer inzicht gevraagd in de uitwerking en het proces rondom van de fanshop/museum. Aangezien 
deze (nog) geen onderdeel uitmaken van de huidige bouwaanvraag maar wel van cruciaal belang zijn voor het 
aanzicht van het stadion is het van belang het Q-team mee te nemen in het proces. Op voorhand wordt 
meegegeven dat het Q-team verwacht dat de ruimte hieronder al snel zal fungeren als hangplek, ook dienen de 
zijgevels samen met de voorgevel één samenhangend geheel te worden. 

• De gevel onder de concourse aan de waterzijde lijkt qua materialisatie de beoogde ambitie te behalen, echter 
straalt deze gevel vooralsnog onvoldoende openheid uit en legt in onvoldoende mate visuele verbindingen met 
de buitenzijde. Dit is een cruciaal punt om een relatie te leggen met de bezoekers en het water. 

• De inpassing en keuze van de deuren en handdetails op ooghoogte; deze dienen voldoende kwaliteit te 
hebben. 

• De inpassing en zichtbaarheid van installaties, installaties dienen niet zichtbaar te zijn en meegenomen te 
worden in het ontwerp. In de getoonde stukken gaat dit met name om de koelinstallaties. Dit geldt ook voor de 
strategie met betrekking tot verlichting, binnen en buiten op de concourse.  

• De ruimtelijke inpassing en uitstraling van het vakwerk bij de spooroverkapping is onvoldoende (architectonisch) 
uitgewerkt. 

• De hiërarchie van verticale en horizontale lijnen op de gevel en de doorwerking hiervan in de technische 
uitwerking. 

• De uitwerking van de vloer van de concourse en de beplanting. Ook dient op detailniveau te worden 
aangetoond op welke manier de betonnen kernen eindigen op de concourse.  
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• Het Q-team kan zich goed vinden in een uitwerking die gericht is op het integraal verwerken van ecologische 
maatregelen in het ontwerp. De ecologische maatregelen, zoals het lokken van een slechtvalk om duiven te 
verdrijven, dienen onderbouwd te worden door middel van een ecologisch rapport. Aangetoond moet worden 
dat deze oplossing voorkomt dat het gebouw, voornamelijk het diagrid, vervuilt door het nestelen van o.a. 
duiven. Dit geldt ook voor andere ecologische maatregelen die genomen zullen worden.  

• De strategie met betrekking tot signage is nog niet helemaal helder, dit dient te worden uitgewerkt in een 
reclameplan met heldere uitgangspunten, regels, afmetingen en uitwerkingen. Het Q-team benadrukt hierbij dat 
het plaatsen van reclameuitingen achter het diagrid alleen op één ring voorstelbaar is. Het is namelijk niet de 
bedoeling dat het gebouw gaat fungeren als reclamedrager, reclame dient altijd ondergeschikt te zijn.  Ook 
wordt nogmaals verwezen naar het beleid van de gemeente met betrekking tot reclame met verlichting 
waarvoor aanvullende technische gegevens nodig zijn. (N.B. Het voorstel voor reclame met verlichting wordt 
niet alleen door het Q-team getoetst.[1])  

• De hiërarchie en uitwerking van hekwerken op en rondom het stadion. Het Q-team wil een duidelijk overzicht 
waaruit blijkt waar hekken komen in en rondom het stadion en hoe deze architectonisch zijn uitgewerkt.  

• De resultaten van windonderzoeken en meer informatie op welke manier omgegaan is met de uitkomsten uit 
deze onderzoeken in het ontwerp. 

 
Conclusie 
De aanvraag omgevingsvergunning is enerzijds nog onvoldoende compleet en anderzijds overtuigt de nadere 
uitwerking het Q-team nog onvoldoende en is het plan deels strijdig met het beleid. De ambities en het concept van 
het stadion zijn sterk genoeg om een waardevol gebouw aan de stad toe te voegen, echter is een nadere 
overtuigende uitwerking noodzakelijk. Het Q-team verwacht in de volgende vergadering antwoord te krijgen op 
bovenstaande vragen en opmerkingen in de vorm van een complete aanvraag omgevingsvergunning. Het advies 
aan het bestuur op de aanvraag omgevingsvergunning is vooralsnog negatief.  

 
[1] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8444837/2/19bb24998  

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8444837/2/19bb24998

