
 

Aan het College van B&W 
Coolsingel 40 
3011 AD  Rotterdam 
 
 
Schriftelijke vragen 
Betreft: Mobiliteitsplan en –contract Feyenoord City 
 
 

 
Rotterdam, 13 april 2018 

 
 
Geacht College, 
 
Onlangs heeft u het mobiliteitscontract Feyenoord City vastgesteld. In dit contract zijn de afspraken 
vastgesteld tussen gemeente, het huidige stadion en een mogelijk nieuw stadion vastgesteld over de 
wijze waarop bezoekers het (nieuwe) stadion kunnen bereiken. 
 
U streeft ernaar dit contract in het voorjaar van 2018 te bespreken in de gemeenteraad zodat het 
contract nog voor de zomer van 2018 getekend kan worden. 
 
In het contract wordt verwezen naar het eerder door de raad vastgestelde mobiliteitsplan1. Daarin 
staat verwoord dat bezoekers vooraf moéten aangeven hoé ze naar het stadion reizen. Als ze niet 
bereid zijn deze informatie te delen, krijgen ze geen toegang. Als ze zich niet houden aan de vooraf 
opgegeven vervoerswijze volgen sancties. Deze maatregel zou ingevoerd worden om een bepaalde 
gedragsverandering in het reizen van en naar het huidige en mogelijk nieuwe stadion af te dwingen. 
 
In het mobiliteitscontract wordt dit uitgangspunt verder uitgewerkt. 

In uw brief van 3 april 2018 aan de gemeenteraad benoemt u de juridische aspecten van de 
afspraken in termen van staatssteun, maar rept u met geen woord over de privacy van bezoekers en 
het recht op bewegingsvrijheid in de openbare ruimte. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
is een grondrecht. Dit recht is o.a. geregeld in artikel 10 lid 1 van de Grondwet, artikel 8 van het 
Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Aangezien het spreiden van bezoekers over verschillende 
vervoerswijzen één van de drie pijlers is waarop het mobiliteitsplan steunt, kunnen wij ons voorstellen 
dat vóór definitieve ondertekening helder dient te zijn in hoeverre deze maatregel juridisch kan. Naar 
ons weten is er geen ander bedrijf in Nederland dat bezoekers dwingt op te geven hoe ze zich 
verplaatsen in de openbare ruimte, hun reisgedrag gaat monitoren en sanctioneren.  

Daarom is onze vraag of u in het kader van zorgvuldigheid bereid bent deze voorgenomen maatregel 
voor de zomer van 2018 door onafhankelijke deskundigen te laten toetsen op aansluiting bij 
bestaande en nieuwe wet- en regelgeving en de uitkomst hiervan voor de zomer openbaar te maken. 

Wij zien uw antwoord bij voorkeur binnen 6 weken tegemoet, waarvoor dank. 
 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
Jos Verveen en Robin van Holst 
Stadsinitiatief Rotterdam 

                                                
1 https://www.feyenoord-city.nl/wp-content/uploads/2017/04/7_Mobiliteitsplan-
_18112016_def.pdf en https://www.feyenoord-city.nl/wp-
content/uploads/2017/04/32_xtnt_aanvulling-mobiliteitsplan_Def-003.pdf 
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