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Op welke gronden deze briefT/Waarom nu voorgelegd?

De voortgangsrapportage Feyenoord City is een uitvloeisel van het raadsbesluit op 6 
juli 2017 waarbij Feyenoord City is aangewezen als risicovol project conform de 
Regeling risicovolle projecten Rotterdam 2012. Twee keer per jaar (in april en in 
oktober) rapporteert ons college aan uw raad in het kader van deze regeling. De 
opzet en werkwijze van de rapportages is omschreven in de Basisrapportage 
(november 2017). De rapportages komen in de plaats van andere rapportages zoals 
bijvoorbeeld in het kader van de Monitor Grote Projecten. Bijgaand bieden wij u de 
derde rapportage aan van april 2019.

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

Aanwijzing Feyenoord City in het kader van de Regeling risicovolle projecten 
Rotterdam 2012 (raad, 6 juli 2017)
Basisrapportage Feyenoord City (B&W, 13 december 2017, 17bb10292)
Raadsbesluit Position Paper Feyenoord City (raad, november 2017)
1E Voortgangsrapportage Feyenoord City april 2018 (26 april 2018, 18bb3154)
2E Voortgangsrapportage Feyenoord City oktober 2018 (6 november 2018, 18bb8835) 
Afdoening een motie (17bb4132^en twee toezeggingen (18bb10159, 18bb10167) 
Uitstelbericht diverse moties
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Toelichting:

Bijgaand bieden wij u de derde voortgangsrapportage over Feyenoord City aan sinds 
het besluit van uw raad op 11 mei 2017 om onder voorwaarden medewerking te 
verlenen aan de ontwikkeling van het project. De voortgangsrapportage bevat 
gedetailleerde informatie over de deelprojecten van Feyenoord City: 
gebiedsontwikkeling, stadion, mobiliteit en sociaal-economisch programma. De 
looptijd van de rapportage is van oktober 2018 tot en met maart 2019. De opzet en 
werkwijze van de rapportage is gelijk aan de vorige.

Algemeen
Het afgelopen jaar zijn belangrijke stappen gezet in het dossier Feyenoord City. Wij 
zijn blij met deze stappen, waaruit blijkt dat het project op koers ligt om de 
randvoorwaarden van de Position Paper in te vullen.

Stadion Feijenoord en de BVO Feyenoord hebben besloten de volgende planfase in 
te gaan en de tweede tranche van het overbruggingskrediet aan te spreken. De 
business case is geactualiseerd. De wensen van Feyenoord zijn ingepast en de 
verdere uitwerking is mogelijk binnen de kaders van de Position Paper. Vanaf het 
eerste jaar is een vergoeding van C 25 mln aan de BVO mogelijk. Het voorlopig 
ontwerp is aangepast op de aanpassingen van de businesscase en past binnen de 
budgetten rekening houdend met de kostenstijgingen. De Stichting 
Gebiedsontwikkeling aan de Maas is van start gegaan. De samenwerking tussen de 
verschillende partijen verloopt goed. De afspraken over de samenwerking zijn 
vastgelegd in de Driepartijenovereenkomst. De voortgang van de mobiliteitsaanpak is 
voor de eerste keer gemonitord. De maatregelen voor dit en komend jaar zijn 
afgesproken in het tweede Actieplan mobiliteit (2019-2020). En, last but not least, ook 
op het vlak van de sociaal-economische baten voor de stad zijn in de afgelopen 
periode mooie mijlpalen bereikt met het ondertekenen van de basisovereenkomst en 
de opening van het eerste Clubhuis Feyenoord midden in de Afrikaanderwijk.

Kortom, deze stappen in de ontwikkeling van Feyenoord City bestendigen ons 
vertrouwen dat we op de goede weg zijn.

Stadion
Bij het verschijnen van de vorige voortgangsrapportage in oktober 2018 (VGR 2) 
waren er veel vraagtekens rond de stadionontwikkeling. Feyenoord was druk bezig 
met de aanpassing van de businesscase, de optimalisatie van het stadionontwerp en 
het inpassen van de wens van de BVO voor de bijdrage aan het spelersbudget. 
Feyenoord wilde deze zaken eerst goed oplossen alvorens de volgende fase van het 
project in te gaan.

Feyenoord is erin geslaagd deze onderdelen naar tevredenheid uit te werken en heeft 
in december jl. besloten om de planontwikkeling weer op te pakken. Op 21 februari jl 
hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de geactualiseerde business case voor het 
stadion, die positief is beoordeeld door ISG (International Stadia Group). Vorige week 
hebben wij u het rapport toegestuurd inzake de tussentijdse, onafhankelijke toets op 
de business case, die op verzoek van uw raad is gedaan door een externe adviseur 
(Brink en Zanders).
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De toets concludeert, zoals bekend, dat de aanpassingen in de business case passen 
binnen de Position Paper. Ook de voorziene nadere uitwerkingen zijn naar het 
oordeel van de adviseur mogelijk binnen de randvoorwaarden van de Position Paper.

Op 4 maart jl heeft Stadion Feijenoord officieel het VO openbaar gemaakt. Op 8 maart 
2019 heeft de eerste openbare behandeling van het nieuwe stadion in het Quality- 
team plaatsgevonden. Het Q-team, dat ons adviseert over de integrale ruimtelijke 
kwaliteit van alle bouwplannen in Feyenoord City, heeft zich positief-kritisch over het 
plan uitgelaten en onder meer aandacht gevraagd voor het functioneren van de 
maaivelden (het bestaande maaiveld en de nieuw te realiseren ‘concourse’ erboven). 
Stadion Feijenoord heeft inmiddels OMA opdracht gegeven voor het maken van het 
Definitief Ontwerp (DO), waarbij in de eerste fase van het DO de opmerkingen vanuit 
het Q-team en gemeente op het VO worden opgepakt.
De gemeente is positief over de wijze waarop Feyenoord de aandachtspunten van het 
Q-team en de gemeente voor het ontwerp oppakt. Stadion Feijenoord heeft 
aangegeven dat de bijgestelde kostenraming van het voorliggende VO past binnen 
het beschikbare budget. De voorbereidingen voor het selecteren van een bouwpartner 
zijn inmiddels in een vergevorderd stadium.

Ook op het vlak van de financiering worden gestaag stappen gezet. Feyenoord geeft 
aan vorderingen te maken met de resterende financiering en zegt er alle vertrouwen 
in te hebben dat dit gaat lukken. Dat vertrouwen wordt gestaafd door de ontvangst 
van verschillende zogenaamde Letters of Intent en Highly Confident Letters onder 
meer van Goldman Sachs die verantwoordelijk is voor de financiering van het Vreemd 
Vermogen. Ook de gemeente heeft inmiddels een zgn Highly Confident Letter 
gestuurd.

Planning
Dat de planning onder druk stond is al langer bekend en uitgebreid toegelicht in de 
beide vorige voortgangsrapportages. Na het besluit van Feyenoord in december is de 
integrale planning geactualiseerd. Dat heeft ertoe geleid dat Stadion Feijenoord in 
maart bekend heeft gemaakt dat het stadion een jaar later (in 2024) opengaat. Wij 
vinden het weliswaar jammer dat het project een jaar vertraagd is, maar begrijpen en 
steunen de keuze voor een meer robuuste planning met beter beheersbare 
processen. Extra tijd nemen in het belang van zaken als zorgvuldigheid, zekerheid, 
kwaliteit of geld achten wij, zoals vaker gezegd, in principe belangrijker dan strikt de 
planning volgen. De nieuwe planning behoeft overigens nog steeds strakke sturing 
door en adequate besluitvorming bij alle partijen om te zorgen dat er geen nieuwe 
vertraging optreedt.

Voor de gemeente heeft de vertraging geen schadelijke (financiële) consequenties. 
Zowel de grondexploitatie van de eerste fase gebiedsontwikkeling als de bouw van 
het nieuwe stadion zijn immers een particuliere opgave. Vanwege de relatie met de 
atletiekvoorziening in de Kuip, zal wel het laatste woningbouwdeel van de 
Sportcampus ter plekke van de tijdelijke atletiekvoorziening iets later starten.

R
O

T-
B-

02



Blad: 4/10

De bijgestelde planning zal na bespreking in uw raadscommissie MPOF (en eventueel 
gemeenteraad) als uitgangspunt dienen voor volgende rapportages bij het toetsen op 
de voortgang en de randvoorwaarden van de Position Paper.

De belangrijkste nieuwe mijlpalen in de geactualiseerde planning zijn:
* Masterplan:

o Gereed voor bestuurlijke besluitvorming: Q2 2019 
» Bestemmingsplan en omgevingsvergunning stadion: 

o Ter inzage begin 2020 
o Vaststelling bestemmingsplan: juni 2020
o Onherroepelijk bestemmingsplan en omgevingsvergunning: maart 2021

* Toets Position Paper: uiterlijk juni 2020
* Financiering:

o Financial commitment: juni 2020 
o Financial close en start bouw: maart 2021 

« Opening stadion: 2024

Gebiedsontwikkeling
Stadion Feijenoord, Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en de gemeente 
hebben de Driepartijenovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst is een 
uitwerking van de in het najaar van 2018 afgesloten Raamovereenkomst tussen 
gemeente en Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas. In de overeenkomst zijn 
nadere afspraken vastgelegd over samenwerking, planning, demarcatie en eventuele 
beëindiging. In de overeenkomst is opgenomen dat de Position Paper te allen tijde 
leidend is.

Voor de gemeente is de Driepartijenovereenkomst een belangrijk beheersinstrument 
voor een aantal in de voorgaande voortgangsrapportage benoemde risico’s. Zo is er 
nu een duidelijke demarcatie tussen wat valt onder de stadionontwikkeling en wat valt 
onder de gebiedsontwikkeling. Zo weten we nu zeker dat beide partijen vanuit 
dezelfde uitgangspunten werken en er geen investeringen tussen wal en schip vallen. 
Ook hebben Stichting en Stadion afspraken gemaakt over de planning. De 
afhankelijkheid van eikaars voortgang is daarmee expliciet verduidelijkt. Van belang is 
immers dat partijen er onderling op kunnen vertrouwen dat mijlpalen tijdig bereikt 
worden om zo risico’s te verminderen om de volgende fase in te gaan met volgende 
investeringen.

De stichting heeft de private grondexploitatie verder uitgewerkt en gebaseerd op het 
masterplan waaraan ondertussen is doorgewerkt. Daarin is onder meer de kwaliteit 
van de buitenruimte en de routes langs het water verbeterd ten opzichte van eerdere 
voorstellen. Tevens wordt in het masterplan gestudeerd op verdichting van het gebied 
met meer woningen (conform de onderzoeken van de milieueffectrapportage) en een 
betere aansluiting op de wijk Feijenoord. Voor het hogere kwaliteitsniveau zijn extra 
middelen in de bijgestelde grondexploitatie opgenomen. De stichting heeft de 
grondexploitatie inmiddels het predicaat ‘robuust’ gegeven ondanks dat de 
grondexploitatie een klein tekort laat zien.
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De overweging hierbij is dat er voldoende bouwstenen aanwezig zijn om hem sluitend 
te maken. De private grondexploitatie is door de gemeentelijke projectorganisatie 
bekeken en realistisch bevonden. Op basis van de grondexploitatie hebben de 
leningsverstrekkers hun lening onvoorwaardelijk ter beschikking gesteld aan de 
stichting. Met de vaststelling van het masterplan rond de zomer wordt ook de 
bijbehorende private grondexploitatie definitief.

De verwervings- en uitvoeringsstrategie is geactualiseerd in goede afstemming met 
de planning van het stadion. Sinds januari zijn belangrijke vorderingen te melden. Er 
is opnieuw een belangrijke verwervingsovereenkomst getekend. Met andere partijen 
zijn afspraken gemaakt over het te doorlopen proces. De nieuwe planning biedt meer 
ruimte voor het vinden van een voldoende balans tussen kosten en het gewenste 
tempo. De beschikbaarheid van geschikte vervangende locaties is bij een enkel 
bedrijf een aandachtspunt.

Sociaal economisch programma
Feyenoord en gemeente hebben op 6 maart jl. de basisovereenkomst getekend voor 
de realisatie van het sociaal-economische programma door Feyenoord tijdens de 
feestelijke opening van het eerste Clubhuis Feyenoord aan het Afrikaanderplein. 
Komend halfjaar zullen meer partijen de overeenkomst mee ondertekenen, 
waaronder de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas. Tegelijkertijd is Feyenoord 
druk bezig met de uitwerking en uitvoering van het programma. Aandachtspunt hierbij 
is het verder ontwikkelen van de multisportclub,

Mobiliteit
De eerste monitoringsrapportage is opgeleverd en het actieplan 2019 is vastgesteld. 
Na de eerste maatregelen aan het begin van het seizoen (verkeersregeling Veranda 
en bewaakt fietsenstalling), is ook gestart met het georganiseerd busvervoer en is bij 
interlands succesvol parkeren op afstand toegepast. Komend jaar wordt de aanpak 
voor ‘peakshaving’ (verminderen van de piekmomenten in bezoekersstromen) en het 
gericht aanbieden van mobiliteitstickets geïntensiveerd. Dat laatste loopt samen op 
met van aanpassing van het ticketingsysteem van Feyenoord, en is daar ook 
afhankelijk van.

Risico’s
Het risicoprofiel is licht positief gewijzigd. De belangrijkste risico’s worden goed 
beheerst. De geactualiseerde business case is conservatiever en maakt het mogelijk 
om de wens van Feyenoord over de bijdrage aan spelersbudget te honoreren met een 
oplossing die past binnen de randvoorwaarden van de Position Paper. Hiermee is het 
project een volgende fase ingegaan. Het ontwerp voor het stadion is geoptimaliseerd 
en past nog steeds, ondanks de recente prijsstijgingen op de bouwmarkt, binnen het 
budget. Met de Driepartijenovereenkomst zijn duidelijke afspraken tussen Stadion 
Feijenoord en Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas gemaakt over belangrijke 
onderwerpen als de demarcatie (wat door het stadion wordt opgepakt en wat door de 
gebiedsontwikkeling) en planning. Het draagvlak onder supporters voor het nieuwe 
stadion blijft een punt van aandacht.
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Afdoening moties en toezeggingen

Motie Veranda (17bb4132)
Op 11 mei 2017 heeft uw raad ons verzocht ervoor te zorgen dat de bewoners van de 
Veranda en andere omliggende wijken actief, direct en blijvend worden betrokken bij 
de invulling van de openbare ruimte van Feyenoord City.

In de afgelopen voortgangsrapportages hebben wij uitgebreid gerapporteerd over de 
participatie. Hierna brengen wij deze en andere relevante informatie bij elkaar voor de 
afdoening van de motie.

Feyenoord City en gemeente werken nauw samen op het vlak van participatie en 
hebben samen een participatievisie opgesteld die op heldere wijze de doelen, de 
werkwijze en de ta*en en verantwoordelijkheden beschrijft (zie bijlage). Voor beide 
organisaties vormt dit de leidraad die wordt gebruikt bij de participatie in brede zin en 
die voor de buitenruimte in het bijzonder. Aan beide zijden is een omgevingsmanager 
aangesteld die de participatie organiseert en begeleidt.

Sindsdien is er op het vlak van het betrekken van de omgeving veel gebeurd. Er zijn 
werkgroepen geformeerd op verschillende onderwerpen, onder anderen voor 
mobiliteit, MER, vergroening Veranda en parkeren in de wijken Naast de 
werkgroepen vindt periodiek een overkoepelend Voortgangsoverleg Feyenoord-City 
plaats. In dit overleg zijn belangengroepen aanwezig die een achterban 
vertegenwoordigen, zoals de ondernemersvereniging, buurt bestuur-groepen, de 
wijkraden, de gebiedscommissie, bewonersvereniging de Esch en 
bewonersvereniging Veranda. De participaxiestructuur ziet er als onderstaand 
schematisch uit:

Tl 2

0 s x ĩ
5 * 
m ra
p
P
? no : 2 
-I 2 

r : 
3 Z m 0 3» > 

O H

ŗņ
m

Bewoners en bedrijven

T~informeren (ook irĩ 
besluitvorming)

į VoortgangsoverlegX

Participeren

Werkgroepen

Ontwerp l Masterplan

- De Esch
- BB Veranda
- GC IJsselmonde
- WRn Feijenoord
- OVS
- Sportdorp
- BB Kreekhuizen

MER i Bestemmingsplan

Mobiliteit

Veranda/Stad ionweg

Parkeren in de wijken

r Sociaal Economisch
Programma

Supporters

Informeren en 
participeren

Regulier overleg FSV 
de Feijenoorder 
rafels van 49



Blad: 7/10

Ook met de bewoners van de Veranda wordt nauw samengewerkt en zijn concrete 
stappen gezet. Op 10 november 2017 heeft de Stichting BewonersBelangen Veranda 
Rotterdam (BBV) met de gemeente en de Projectorganisatie Feyenoord-City een 
participatieconvenant gesloten (zie bijlage). Hierin zijn de afspraken opgenomen over 
de samenwerking bij het project Feyenoord City. Het doel is dat gemeente en 
bewoners van de Veranda samenwerken aan het vergroten van de 
gezinsvriendelijkheid en leefbaarheid van hun buurt. Een concreet voorbeeld is hei 
proces dat het afgelopen jaar met de bewoners is doorlopen om te komen tot 
vergroening van de wijk. In een kleine werkgroep zijn drie voorstellen voorbereid d'e 
tijdens een drukbezochte bewonersavond zijn voorgelegd aan alle bewoners van het 
gebied. De door de meerderheid gekozen variant is uitgewerkt en wordt momenteel 
uitgevoerd. Ook de uitvoering wordt nauw gevolgd door de bewoners en worden 
wijzigingen aangebracht naar aanleiding van opmerkingen van bewoners en/of 
onoememers.

Over de voortgang met de participatie rond Feyenoora City wordt uw raad tweemaal 
per jaar uitvoerig geïnformeerd als uitvloeisel van het raadsbesluit om Feyenoord City 
aan te wijzen in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten, Daarnaast heeft uw 
raad tijdens een werkbezoek in het kader van het inwerkprogramma ook zelf 
kennisgemaakt met een delegatie van de BBV en komt het onderwerp veelvuldig 
terug in bestuurlijke brieven en in uw raadscommissie MPOF.

Op grond van de hiervoor geschetste stand van zaken stellen wij u voor om de Motie 
Veranda (17bb4132) als afgedaan te beschouwen.

Toezegging voortgang mobiliteitspian Feyenoord City (18bb10159)
Op 22 november 2018 heeft wethouder MJT toegezegd u in het eerste kwartaal van 
20^9 de eerste monitor mobiliteit toe te sturen en u ook daarna goed te informeren 
over de voortgang van het mobiliteitsplan Feyenoord City (18bb10159).

In de bijlage treft u daartoe drie documenten aan die een actueel beeld van de 
voortgang van de mobiliteitsopgave van Feyenoord City geven, te weten

* Moriitoringsrapportage;
* Resultaten belevingsonderzoek (Stadspanel);
« Actieplan mobiliteit 2019-2020.

De wijze van monitoring en rapportage sluit aan bij de afspraken in het 
mobiliteitscontract met Stadion Feijenoord en geeft inzicht in de stand van zaken bij 
de eerste mijlpaal.

Mo; iítoringsrapportage
In het najaar van 2018 heeft Groen Licht Verkeersadviezen metingen uitgevoeid bij 
drie wedstrijden in Stadion Feijenoord ‘De Kuip’. De wedstrijden zijn uitgekozen op 
basis van het onderscheidend karakter. Het betreft een zondagmiddagwedstrijd, een 
doordeweekse avondwedstrijd en een interlandwedstrijd. Op deze momenten hebben 
metingen plaatsgevonden om een actueel beeld te krijgen van de ‘modal split’, de 
peak shaving’ en de doorstroming. De resultaten geven een wisselend beeld.
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Voor de wedstrijden van Feyenoord wordt de mijlpalen voor de modal split en 
peakshaving niet gehaald. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat zowel de 
nulmeting als de metingen in 2018 significant anders scoren dan de uitgangssituatie 
die ten grondslag lag aan de mijlpalen. De uitgangssituatie was op een andere wijze 
(vooral enquêtes in plaats van metingen) bepaald dan nu de monitoring plaatsvindt 
Het doet ons deugd dat dit gegeven (en de vertraagde planning van het nieuwe 
stadion) voor Stadion Feijenoord geen reden zijn om te vragen de mijlpalen bij te 
stellen. Zij hebben aangegeven de mijlpalen te handhaven en de inspanningen te 
intensiveren.

Bij de wedstrijd van het Nederlands elftal was beeld voor de modal split juist gunstiger 
is dan de mijlpaal. Peak shaving bleef ook bij deze wedstrijd achter.

In het mobiliteitscontract is afgesproken een bonus-malusregeling in te zetten bij 
onvoldoende vooruitgang en onvoldoende inspanningen. Gezien de door ons 
geconstateerde houding bij Stadion Feijenoord om de mijlpalen te handhaven en 
extra inspanningen te plegen, menen wij dat de bonus-malusregeling niet ingezet 
hoeft te worden. Wel is het zaak dat de extra inspanningen daadwerkelijk gepleegd 
worden en dat bij de volgende mijlpalen de geconstateerde achterstand ingelopen 
blijkt.

Belevingsonderzoek (Stadspanel)
Voor het eerst heeft voor mobiliteit een belevingsonderzoek plaatsgevonden onder 
bewoners van wijken rondom De Kuip uitgevoerd door het Stadspanel. Meer dan 500 
respondenten hebben een digitale enquête ingevuld. Dat is ruim de helft van de bijna 
1.000 panelleden in het woongebied. Het onderwerp was parkeren in de wijken tijdens 
wedstrijden en evenementen in De Kuip. Vragen gingen onder andere over 
parkeercapaciteit, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en sociale overlast. De 
uitkomsten bevestigen de aanpak om als eerste met wijken het dichtst rond het 
stadion in gesprek te gaan. Het belevingsonderzoek zal de komende járen worden 
herhaald om de effecten van maatregelen te monitoren.

Actieplan mobiliteit 2019-2020
Het actieplan kijkt terug op de inspanningen tot op heden zoals die in het 
mobiliteitscontract zijn afgesproken. Stadion Feijenoord heeft een operationeel 
mobiliteitscentrum ingericht om meer grip te krijgen op de verkeerssituatie rond het 
stadion en de toegangswegen. Vanuit dit mobiliteitscentrum wordt sinds de start van 
het voetbalseizoen de uitvoering van het verkeersplan voor De Veranda operationeel 
aangestuurd. Voorts is gestart met het aanbieden van georganiseerd busvervoer en is 
een tijdelijke fietsenstalling in gebruik genomen. De introductie van all-in tickets 
(toegang en stadion en parkeren gecombineerd) heeft helaas nog niet kunnen 
plaatsvinden. Het nieuwe ticketingsysteem van Feyenoord, wat dit technisch mogelijk 
moet maken, wordt vanaf het voorjaar van 2019 gefaseerd in gebruik genomen.
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Het gemeentelijke programma aan mobiliteitsmaatregelen 'igt op schema. Dit jaarzal 
buiten een en ander zichtbaar veranderen nadai daartoe in het afgelopen iaar de 
voorbereidingen zijn getroffen. Er wordt gestart met het ‘omklappen’ van de tramhalte 
op de Stadionweg, de eerste aanlegsteiger voor vervoer over water aan de Piet 
Smitkade en de her-nrichting van de Olympiaweg. Fase 1 van de flankerende 
maatregelen in de Duitenruimte van De Veranda is inmiddels goeddeels afgerond.

Samen met de resultaten van de monitoring geeft het actieplan inzicht in de voortgang 
op de mobiliteitsdoelstellingen richting de opening van een nieuw stadion. In overleg 
met Stadion Feijenoord heeft dit geleid tot bijsturing van inspanningen in 2019, 
namelijk

» Uitbreiding van (inzet) tijdelijke bewaakte fietsenstallingen nabij De Kuip. ook 
bij interlandwedstrijden en evenementen.

* Inhuren van parkeercapaciteit voor alle type wedstrijden en evenementen;
» Gericht mobiliteitsaanbod aan bezoekers van De Kuip (bij wedstrijden en

evenementen) vooruitlopend op de gekoppelde kaartverkoop met 
mobiliteitstickets;

* Ingebruikname van geschikte accommodatie(s) voor peak shaving op het 
stadionterrein en in de omgeving.

De gewijzigde planning voor de opening van een nieuw stadion heeft geen invloed op 
de te nemen maatregelen. De gedeelde insteek is om tempo te maken en te houden

Gedurende de looptijd van voorbereiding en uitvoering van de mobiliteitsopgave van 
Feyenoord City zal uw Raad elk jaar een update ontvangen in aansluiting op de 
halfjaarlijkse voortgangsrapportage.

Wij stellen u voor toezegging 18bb10159 op grond van het voorgaande als afgedaan 
te beschouwen.

Toezegging Governance Gebiedsontwikkelinq (18bb10167)
Op 22 november 2018 heeft wethouder 8WE uw raad toegezegd bij het masterplan 
Feyenoord City met een nadere toelichting op de verantwoordelijkheidsverdeling en 
governance bij de gebiedsontwikkeling te komen.

Bij deze voortgangsrapportage is een bijlage gevoegd met een nadere toelichting op 
de verantwoordelijkheidsverdeling en governance bij de gebiedsontwikkeling. Een en 
ander jS vastgelegd in de statuten van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, 
de Raamovereenkomst tussen gemeente en stichting en de recent ondertekende 
Driepartijenovereenkomst. Met het toezenden van deze toelichting stellen wij u voor 
toezegging 18bb10167 als afgedaan te beschouwen.

Uitstelbericht moties en toezeggingen
De bijstelling van de planning zorgt er ook voor dat oe termijn van afdoening voor een 
aantal moties wijzigt vanwege de koppeling met een inhoudelijk projectresultaat zoals 
de vaststelling van het masterplan, het bestemmingsplan en het financial 
commitment. In de voortgangsrapportage is dit te vinden onder de knop 'bestuurlijke 
documenten’.
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Het gaat om de volgende moties. Tussen haakjes is de nieuwe, voorgestelde deadline 
vermeld:
18bb943 Géén twee naar één (30 september 2019)
18bb892 Feyenoord op de straten (31 oktober 2019)
17bb4136 Natuurvriendelijke oevers langs het nieuwe voetbalstadion (30 

september 2019)
17bb4133 Beperk bouwoverlast Veranda (31 oktober 2019)
17bb4131 Groen- en speelgarantie (30 september 2019)
17bb4130 P&R Feyenoord City (30 juni 2020)
17bb4128 Circulair slopen (31 oktober 2019)
17bb4127 Structureel hoeft niet (30 juni 2020)
17bb4125 Verbind Feyenoord City met Zuid (30 september 2019)
17bb4121 Fiets 'm erin (30 september 2019)
17bb4117 BENG! Vol energie, maar dan neutraal (30 september 2019) 
17bb4107 Meer geld op het veld (30 juni 2020)
10gr506 Energieneutraal Stadionpark (30 september 2019)
09gr1426 Altijd wat te doen rondom het Stadionpark (30 juni 2019)

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Geen

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris De burgemeester,

A. ÄboutalebRoozen

Bijlage(n):
1. 3E Voortgangsrapportage Feyenoord City (april 2019)
2. Toelichting Governance gebiedsontwikkeling
3. Participatieconvenant Veranda
4. Participatievisie Stadionpark en Feyenoord City
5. Monitoringsrapportage mijlpalen mobiliteit 2018
6. Belevingsonderzoek omwonenden De Kuip
7. Actieplan Mobiliteit 2019-2020


