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Onderwerp:
Voorstel afdoening motie Peksert e.a: “Feyenoord-City Intercity” (17bb4120)

Op welke gronden deze briefî/Waarom nu voorgelegd?
Op 11 mei jl. heeft uw raad de motie van A. Peksert e.a. ‘ Feyenoord-City Intercity”
(17bb4120) aangenomen. Met deze motie heeft u ons college verzocht om:

- Een oriëntatie uit te voeren naar een optimale bereikbaarheid van Feyenoord 
City per trein

- In deze oriëntatie de (hernieuwde) rol, plek en invulling van station Rotterdam 
Zuid, Rotterdam Stadion en Rotterdam Lombardijen mee te nemen en de 
mogelijkheden voor een (directe) bereikbaarheid van Feyenoord City per 
sprinter of intercity-trein.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder
aangenomen moties en gedane toezeggingen:

- Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2017 - 2030+
- MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag.

Toelichting:
Over de uitvoering van de motie is het volgende te zeggen:

Ten behoeve van de aan de raad ter consultatie aangeboden OV-visie en gerelateerd
aan de motie is onderzoek gedaan naar:

- Een volwaardig station Rotterdam Stadionpark (Feyenoord City), met in het 
eindbeeld intercitystops ŕ.c.m. met een metroachtige verbinding tussen Den 
Haag en Dordrecht met een frequentie tot 12xAjur per richting (ook stoppend 
op o.a. station Zuid en Lombardijen). T.b.v. de fasering zijn ook de kosten voor 
een sprinterstation Rotterdam Stadionpark weergegeven;

- Een richting het Entrepotgebied verschoven station Rotterdam Zuid. De locatie 
van station Lombardijen blijft ongewijzigd.
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Blad: 2/2

Voor de specifieke onderzoeksresultaten verwijzen wij u naar de tabel in bijlage 1. 
Verder verwijzen wij u naar onze brief aan u inzake de aanbieding van de OV-visie 
Rotterdam (consultatieversie) 17bb8914.

Wij stellen u voor de genoemde motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
n.v.t.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris,^ De burgemeester,

B.J. Eerdmans, l.bC M. Sjeri

Bijlage(n):
1. Overzicht onderzoeksresultaten
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