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Geachte commissieleden,

In de Basisrapportage Feyenoord City, die is opgesteld als uitvloeisei van de aanwijzing in het 
kader van de Regeling Risicovolle Projecten, die het college naar verwachting volgende week 
aan de raad aanbiedt, wordt van alle op dit moment openstaande moties en toezeggingen 
aangeven bij welke gelegenheid afdoening volgens het college opportuun is. Graag informeer 
ik u vooruitlopend over de afdoening van een aantal moties en toezeggingen waarvan de 
deadline binnenkort verloopt.

Toezegging Parkeren in de wijken (I7bb3470)
Op 6 december 2016 heb ik u toegezegd om de commissie in het najaar van 2017 te 
informeren over het overleg over het parkeren in de wijken tijdens wedstrijden/evenementen in 
het stadion. Momenteel is de projectorganisatie daarover in gesprek met Feyenoord en 
Stadsbeheer, in het 1e kwartaal van 2018 worden de daaruit voorkomende voorstellen voor 
parkeerregulering besproken met de betreffende wijken. Aansluitend zal ik u informeren tot 
welke maatregelen is besloten. Ik verwacht dit in de loop van maad 2018 te kunnen doen.

Op 11 mei 2017 heeft uw raad onder meer onderstaande moties aangenomen. 
Overeenkomstig de Basisrapportage is de voortgang als volgt.

1) Motie Fiets ’m Erin (17bb4121) van raadslid Peksert (NIDA). waarin het college wordt 
verzocht:

» om in te zetten op een luie brugverbinding met Hillesluis, om ook fietsers vanuit 
westelijke wijken door te laten fietsen naar Feyenoord City in het oosten;

» en nierover te rapporteren aan de raad.
De iuie brugverbinding is onderdeel van de plannen voor Feyenoord City. De ruimtelijke 
inpassing en vormgeving wordt nader vastgelegd in het Masterplan Feyenoord City dat medio 
2018 wordt vastgesield en in de afspraken met de ontwikkelentiteit. Dit is derhalve een 
geschikte gelegenheid om aan uw raad voor te stellen de motie als afgedaan te beschouwen. 
Voorstel nieuwe afdoeningstermijn: 30 juni 2018.
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2) Motie BENG Vol Energie (17bb4117) van raadslid Peksert (NIDA), waarin het college 
wordt verzocht, Feyenoord te verzoeken alle gebouwen die samenvallen met de 
gebiedsontwikkeling van Feyenoord City, dus onder andere het stadion, de winkels, 
restaurants en woningen, tenminste te laten voldoen aan de BENG eisen, ook alle bouw 
voor 1 januari 20121.

Dit verzoek wordt meegenomen bij het opstellen van het Masterplan Feyenoord City dat medio 
2018 wordt vastgesteld en in de afspraken met de ontwikkelentiteit.
Voorstel nieuwe afdoeningstermijn: 30 juni 2018.

3) Motie Circulair Slopen (17bb4128) van raadslid Peksert (NIDA), waarin het college wordt 
verzocht
» er bij Feyenoord City op aan te dringen een plan voor hergebruik van sloopafval op te 

stellen;
» de gemeenteraad voor de start van de eerste sloopactiviteiten hierop terug te 

rapporteren.
Dit verzoek sluit aan bij de duurzaamheidsambities zoals bedoeld in de Position Paper 
(voorwaarde 16). Deze ambities worden nader vastgelegd in het Masterplan Feyenoord City 
dat medio 2018 wordt vastgesteld en in de afspraken met de ontwikkelentiteit.
Voorstel nieuwe afdoeningstermijn: 30 juni 2018.

4) Motie Geen nieuw voetbalstadion zonder hoogwaardig OV-knooppunt (17bb4135) van het 
raadslid Van der Lee (PvdD), waarin het college wordt verzocht

» te onderzoeken hoe een hoogwaardig OV-knooppunt ter hoogte van het huidige NS- 
station Rotterdam Stadion kan worden gerealiseerd, waar bus, tram, metro en trein 
samenkomen;

» de raad uiterlijk in 2018 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.
Deze motie kent een sterke relatie met de trajecten over de OV-visie Rotterdam en jaarlijkse 
afspraken met het Rijk in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) 
en zal in dat kader afgedaan worden.
Voorstel nieuwe afdoeningstermijn: tweede helft 2018.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Pex Langenberg
Wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur


