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Betreffc tussenbericht moties Stadionpark

Datum: 23 januari 2011

De gemeenteraad heeft in de vergadering van mei 2009 tijdens de bespreking van de
gebiedsvisie Stadionpark de volgende moties aangenomen:

Motie 2009-1424 (Hagenaars, Van Muijen en Bonte) - Beperken financiele risico's
Stadionpark, waarin het college wordt verzocht
• een afwegingskader opgesteld wordt voor een mogelijke gemeentelijke bijdrage ten

behoeve van de grondexploitatie, waarbij uitgangspunt is dat de gemeentelijke bijdrage zo
laag mogelijk zal zijn door een max/male inzet van marktpartijen bij de gebiedsontwikkeling

• aan de gemeenteraad tijdig en vooraf inzicht te geven in de investeringen die vanuit de
gemeente noodzakelijk zijn om de gebiedsvisie te realiseren met betrekking tot de
grondexploitatie en overige kosten

• periodiek aan de raad een hsico-analyse gegeven wordt met betrekking tot de kosten en
baten voor het stadiongebied en deze zo nodig te actualiseren bij ontwikkelingen die
daartoe aanleiding geven en actief de gemeenteraad hierover blijvend te informeren.

Motie 2009-1421 (Kleijn, Bonte) - Bereikbaarheid Stadion, waarin het college wordt
verzocht
• bij alle verdere plan- en voortgangsdocumenten een toets op te nemen of nog voldaan kan

worden aan een gelijktijdige ingebrut'kname van Stadion en OV oplossingen, inclusiefeen
nieuw metrolijn.

Motie 2009-1422 (Hagenaars, Van Muijen, Bonte) - Integrate Verkeersstudie
Stadionpark, waarin het college wordt verzocht
• de maatschappelijke kosten en baten van meerdere scenario"s van de verdeling openbaar

vervoer (inclusief langzaam verkeer) - autoverkeer in kaart te brengen met een substantieel
groter aandeel voor het openbaar vervoer binnen het piangebied Stadionpark dan
momenteel in de gebiedsvisie is opgenomen.

• hierover voor de Structuurvisie wordt vastgesteld aan de raad te rapporteren.
• in samenspraak met Stadion BVen BVO Feyenoord en de deelgemeenten Feijenoord en

Usselmonde dit najaar met een actieptan te komen om de parkeeroverlast van auto's
zoveel mogelijk terug te dringen en de grote cultuurverandering "kom op de fites, lopend of
met OV naar het stadion" te beginnen in het nieuwe voetbal- en evenementenseizoen 2009
-2010 geleideliljk te stimuleren.



Motie 2009-1423 (Hagenaars, Van Muijen) - Metro op tijd voor nleuw stadion, waarin de
raadsleden van mening zijn, dat

• een metroverbinding van wezenlijk belang is voor het Stadionpark en net realiseren
van een nieuw stadion

• alls inspanning erop gericht moeten zijn om de metroverbinding beschikbaar te
hebben bij ingebruikname van het nieuwe stadion.

Motie 2009-1426 (Belhaij) - Altijd wat te doen rondom het Stadionpark, waarin het college
wordt verzocht:

• met een voorstel te komen om een levendig gebied rondom het Stadionpark te
realiseren door middel van een diversiteit aan programme, waaronder horeca en
recreatieve en culturele voorzieningen.

De gemeenteraad heeft tijdens de bespreking van het voorstel tot vaststelling van de
Structuurvisie Stadionpark op 11 februari 2010 de volgende moties aangenomen:

Motie 10GR510 (Van Muijen) - Betrokkenheid Rijk, waarin het college wordt verzocht
• in te zetten op een forse bijdrage van het Rijk voor uitvoering van de plannen zoals die

in de Structuurvisie en spinoff programma zijn ontwikkeld.

Motie 2010-508 (De Kleijn) - Geen luchtkasteel op Zuid, waarin het college wordt
opgedragen

• voor het najaar van 2010 een integrate afweging voor de leggen aan de gemeenteraad,
waarin niet atleen de financiering van een mogelijk nieuw stadion aan de orde is, maar
ook de financiele onderbouwing van het Stadionpark als geheei en het al dan niet
doorzetten van de visie in zijn huidige vorm afgewogen tegen aiternatieve
investeringsmogelijkheden op Rotterdam Zuid, en

• bij die besluitvorming als uitgangspunt te nemen, dat tegelijkertijd met de
ingebruikname van een nieuw stadion een nieuwe metrolijn moet zijn gerealisereerd.

De beantwoording van de moties zal worden meegenomen in een tweetal documenten. In de
eerste plaats heeft ons college metde brief d.d. 16 december2010 uwraad ingelicht overde
vervolgstappen die medio dit jaar dienen te leiden tot een voorstel aan uw raad over het
Nieuwe Stadion en het Stadionpark.

In de tweede plaats zal de beantwoording worden meegenomen in de werkzaamheden die
worden verricht in het kader van het opsteilen van het voorontwerp bestemmingsplan
Stadionpark en de bijbehorende projectmer. De afronding van deze producten zal naar
verwachting plaatsvinden in het derde kwartaal van 2011.

Vertrouwende u hiermee voldoende ge'informeerd te hebben.

Met vriendelijf

Mw. A.J.M. Laar
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