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Van:
Verzonden: vrijdag 17 november 2017 13:49
Aan:

 

Onderwerp: RE: Aanleveren stukken tbv overleg maandag met wh Langenberg
Bijlagen: 20171117 Annotatie overleg weth Langenberg Jan van Merwijk.doc;

Basisovereenkomst Mobiliteit 15 november 2017.docx; Mobiliteitscontract
mijlpalen en acties 17-11-2017.docx; Monitoring Mobiliteitscontract
17-11-2017.docx

Beste ,
Zoals aangekondigd hierbij de stukken. Graag een bevestiging dat ze meegaan in de weekendtas van 

Met vriendelijke groet,

Van: 
Verzonden: donderdag 16 november 2017 16:06
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Aanleveren stukken tbv overleg maandag met wh Langenberg

Beste 

Aanstaande maandag 20 november staat een overleg ingepland tussen 
 inzake het te sluiten Mobiliteitscontract voor Feyenoord City. Ter voorbereiding op dit overleg

hebben vandaag afgestemd om voor vrijdag (morgen) 15.00u een notitie aan te
leveren. Daarbij stuur ik naar verwachting ook de volgende bijlagen mee; de concept basisovereenkomst (het
mobiliteitscontract) en 2 tot 3 inhoudelijke onderleggers.

Met vriendelijke groet,

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.



Ter voorbereiding op gesprek met Jan van Merwijk (Stadion Feijenoord) op maandag 20 november 2017

In de bespreking over de organisatie van Stadionpark/Feyenoord City in augustus heeft wethouder Langenberg
aangegeven ook regelmatig overleg te willen hebben met de voor mobiliteit verantwoordelijk directeur Stadion
Jan van Merwijk. Op maandag 20-11 staat het eerstvolgende overleg tussen de wethouder en Jan van Merwijk
gepland. Vanuit Feyenoord zal ook Gerard Tertoolen (kwartiermaker mobiliteit) aanwezig zijn. Ambtelijk zullen
hierbij Wilco Verhagen en Arjen Kamphuis aanschuiven.

1. Aanleiding overleg
· Middels een mobiliteitscontract verplichten gemeente en Feyenoord zich tot concrete inspanningen,

gekoppeld aan de ambities in het Mobiliteitsplan (vastgesteld door de raad op 11 mei 2017).
· Gezien de planning om eind dit jaar een mobiliteitscontract gereed te hebben staan de contouren van

een mobiliteitscontract op de agenda, alsmede de voortgang en kwesties die hierbij mogelijkerwijs een
rol spelen.

· De planning hangt samen met een vanuit de gemeentelijke position paper gestelde voorwaarde om
eind dit jaar over een mobiliteitscontract te beschikken. Voorts heeft u toegezegd om het
mobiliteitscontract ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.

· De bij deze notitie gestuurde inhoudelijke onderlegger van het contract is op door Feyenoord op 17
november aangeleverd. De inhoudelijke kwaliteit en leesbaarheid zijn in grove lijnen wel beoordeeld,
maar het definitief maken gebeurd pas aankomende week, met name het begrijpelijker maken van de
figuren is een aandachtspunt.

· Belangrijke punten uit het vorige overleg waren (goed om navraag te doen naar de voortgang):
o Fietsparkeren korte termijn is nu wel meegenomen, wat leidt tot 500 extra fietsers inclusief

benodigde fietsenstallingen, in de loop van seizoen 2018/2019.
o Combikaart (nu all-in ticket genoemd); wordt nader uitgewerkt in het komende jaar en getest

op een kleinere groep, met als vervolgstap om per 1 januari 2019 nieuwe seizoenkaarten
alleen als all-in tickets uit te geven. Navraag of hiermee alle verkochte seizoenkaarten per
seizoen 2019/2020 all-in zijn.

· Dit overleg vindt 1 maal per 2 maanden plaats.

2. Contouren mobiliteitscontract
· Beide partijen voeren het eigen deel van het mobiliteitsprogramma voor eigen rekening en risico uit.
· Als onderlegger van het contract heeft Feyenoord de samenhang van doelstellingen, inspanningen en

beoogde effecten uitgeschreven. Daarbij is een mijlpalenplanning opgenomen inclusief beoogde wijze
van monitoring.

Notitie
Wethouder Mobiliteit

Overleg: Mobiliteit Feyenoord
City met Jan van Merwijk
Datum: 17-11-2017

[ ] Ter besluitvorming
[x] Ter bespreking
[ ] Ter informatie

Stadsontwikkeling

Ambt. opdrachtgever: Emile Klep
Steller: W. Verhagen
Email: w.verhagen@rotterdam.nl
Telefoon: 06-12276158
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· Voor het geval er afgeweken wordt van de overeengekomen mijlpalen is een overleg/escalatiestructuur
opgezet.

· De escalatie is procedureel gekoppeld aan de uitkomst van de effect monitoring en mate waarin
inspanningen aan beide zijden zijn gepleegd cf. jaarlijks vast te stellen tweejarenplan. Buiten een
bandbreedte van het beoogde effect per mijlpaal hebben partijen het recht een bonus-malusregeling in
werking te laten treden na agendering in de stuurgroep. Het escalatiemodel kan er als volgt uitzien:
<5% afwijking van beoogd gemiddeld effect op een mijlpaal: inlopen vóór volgende mijlpaal, <10%:
aanvullende beheersing agenderen binnen projectafstemming, <=25%: agenderen in stuurgroep en
actieve bijsturing, >25%: recht inzet bonus-malus.

· Als incentive voor het nakomen van de gemaakte afspraken wordt bijstelling van de erfpachtcanon als
meest gunstige maatregel beschouwd. Omdat de gemeente aandeelhouder wordt in het stadion, kan
dit deels (ca. 10% tot 15% van de malus) indirect terugslaan op de gemeente. Dit is in principe dus
strijdig met de voorwaarden in de position. Over aanvullende afspraken ter reparatie hiervan wordt nog
nagedacht.

· Feyenoord wenst wederkerigheid waardoor in geval van een bonus (overprestatie gemiddeld hoger
dan 25%) de financiële waarde aan Feyenoord wordt vergoed. Hier staan we in beginsel niet negatief
over, maar moeten we komende week dan staatsteunrechtelijk goed uitwerken.

3. Voortgang mobiliteitscontract
· Op 20 november wordt de concept basisovereenkomst besproken tussen juristen van Feyenoord en de

gemeente.
· Hoogte van de incentive(s) is nog een bespreekpunt. Deze dient in verhouding te staan tot de

inspanning voor het Feyenoord-deel van de mobiliteitsmaatregelen.
De directie van Feyenoord (met name BVO) vindt  het huidige proces te snel gaan, omdat men de
financiële consequenties onvoldoende kan overzien. Men stelt daarom voor dit mee te laten lopen in
hun voorbereiding voor hun meerjarenbegroting die tot maart loopt. Aangezien we al een tijd weten dat
we hier naar toe werken, is dit vreemd. Tegelijkertijd is een zorgvuldig proces en een goed gedragen
contract ook van belang. Het is goed om tijdens het overleg druk te blijven zetten op dit proces
aan Feyenoord-zijde en ze te laten merken dat we not amused zijn hierover. Wel stellen wij voor
om onderstaand voorstel te doen (kan zijn dat Jan van Merwijk zelf met dit voorstel komt).
Voorstel is om het contract dit jaar af te ronden met daarin duidelijke afspraken over het eerste jaar
met een doorkijk naar de periode daarna. De precieze afspraken voor de periode daarna leggen we in
maart 2018 vast. Dit is ook intern gemeentelijk niet ongewenst omdat ook vanuit stedelijke
bereikbaarheid (relatie met onderhoud Van Brienenoordbrug) nog niet alles geheel duidelijk is. Dit
moment gaat ruim vooraf aan een definitieve go/no go voor de bouw van het stadion, waaraan nut en
noodzaak van een groot deel van het mobiliteitsprogramma is verbonden. Het moment in maart 2018
kan worden gekoppeld aan de eerste rapportage in het kader van de regeling risicovolle projecten. Via
deze route lukt het om nog dit jaar een resultaat aan de raad te presenteren.

4. Vervolg
· Op 21 november is het Bestuurlijk afstemoverleg Visser, Langenberg, Simons ingepland.
· Op 27 november is de Gezamenlijke Stuurgroep met Feyenoord waarin de contractstukken ter

vaststelling zijn geagendeerd.
· Op 4 december worden stukken ingediend ten behoeve van collegebehandeling
· Op 12 december worden de stukken, indien vastgesteld in de Gezamenlijke Stuurgroep, behandeld in

het College.

Bijlagen:
· Concept basisovereenkomst mobiliteit (75% versie)
· Concept voorstel mijlpalen, hieraan gekoppelde inspanningen en monitoring mobiliteitseffecten (90%

versie)



BASISOVEREENKOMST MOBILITEIT

FEYENOORD CITY

PARTIJEN:

GEMEENTE ROTTERDAM

en

[Naam Contractpartij]

VERTROUWELIJK – ONVERBINDEND CONCEPT D.D. NOVEMBER 2017 –
UITSLUITEND BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN
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Partijen:

I. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Rotterdam, zetelend te Rot-
terdam en kantoorhoudend te Rotterdam aan de Coolsingel 40, hierbij ingevolge
artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer
ing. A. Aboutaleb, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders met kenmerk d.d. <*>, (“Gemeente”);

en

II. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [Feyenoord.], statu-
tair gevestigd en kantoorhoudende te [  ] aan de [  ] (postcode), ingeschreven in
het handelsregister onder het nummer [  ], hierbij vertegenwoordigd door [     ] als
[zelfstandig / gezamenlijke bevoegde] bestuurder[s], (“Ontwikkelaar” en/of “Op-
drachtgever”);

De Gemeente en Ontwikkelaar hierna ieder afzonderlijk respectievelijk tezamen aan te
duiden als “Partij” respectievelijk “Partijen”.
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Overwegingen:

A. Op 11 mei 2017 de gemeenteraad het voorstel van het college van Burgemeester
en wethouder inzake Feyenoord City  heeft geaccordeerd.

B. Het voorstel van het college ziet op [financiële] afspraken met Feyenoord
[OPMERKING: naam Contractpartij] over de uitvoering van het plan Feyenoord
City en het daarbij behorend private integrale gebiedsontwikkeling.

C. De gemeenteraad heeft deze uitgangspunten [Position Paper] voor Feyenoord
City onderschreven met dien verstande dat ten aanzien van onder andere het
onderwerp Mobiliteit het project Feyenoord City voldoende waarborgen en com-
mitment moet vastleggen.

D. Naast de financiële uitgangspunten zoals verwoord in de Position Paper de ge-
meenteraad ook het mobiliteitsplan heeft vastgesteld.

E. Aan de hand van deze kaders willen Feyenoord City en de gemeente de nadere
uitwerking van deze afspraken vastleggen in een overeenkomst.

F. De onderhavige Basisovereenkomst de uitwerking is van deze gemeentelijke
voorwaarden ten aanzien van het mobiliteitsprogramma dat Contractpartij en de
gemeente in het kader van Feyenoord City wenst uit te voeren en onderdeel uit-
maakt van de gehele rechtsverhouding tussen Partijen.

G. Met de gemaakte afspraken ook een demarcatie van verantwoordelijkheden tus-
sen partijen is gemaakt overeenkomst de uitgangspunten van de Position Pape-
ren en de daarop verder uitgewerkte mobiliteitsplan.



Basisovereenkomst Mobiliteit Feyenoord City

Pagina 3

H. Vanwege de complexiteit van een dergelijke integrale opgave en exploitatieperi-
ode hebben Partijen een betrokkenheid van [termijn] afgesproken. In zo’n lange
periode zullen zich ongetwijfeld allerlei voortschrijdende inzichten aandienen, die
door Partijen zullen moeten worden genomen, maar waarvoor het onmogelijk is
om op dit moment met de Basisovereenkomst op alle voor het Project relevante
onderdelen al gedetailleerde regelingen en afspraken te maken.

I. Met deze integrale opgave is Contractpartij de stuwende actor voor de langdurige
–positieve- economische ontwikkeling in het Plangebied. Naast deze autonome
ontwikkeling fungeert het project daarnaast ook als vliegwiel –naast gebiedsont-
wikkeling Hart van Zuid- voor Rotterdam Zuid.

J. Deze Basisovereenkomst een zekere mate van flexibiliteit kent en dat er bepaalde
contractuele mechanismen in zijn opgenomen waarmee Partijen de behoefte van
de verschillende opgaven nader kunnen inkleden. Met het oog op de bedrijfseco-
nomische ontwikkelingen binnen de scope van de ontwikkeling Feyenoord City
wijzigingen kunnen worden doorgevoerd alsook maatwerk-afspraken kunnen wor-
den gemaakt ten aanzien van de diverse mogelijke ontwikkelopgaven en de daar-
aan gekoppelde mobiliteitsvraagstukken.

K. Partijen wensen voor de in deze overeenkomst genoemde onderwerpen pas-
sende nadere afspraken te komen. De kaders hierbij zullen door partijen worden
omlijnd en hiertoe passend gemaakt binnen de scope van de in de Position Paper
vastgelegde uitgangspunten.

L. Pro memorie
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Partijen zijn het volgende overeengekomen:

ONDERDEEL A - Algemene deel

1. Definities [OPMERKING: deze moeten aansluiten op de definities van de
overige contracten]

1.1. In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

College: Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

Erfpachtrecht: Het recht van erfpacht van […] met betrekking tot de Ontwikkel-
locatie als bedoeld in artikel [  ] van de Intentieovereenkomst.

Gemeente: De gemeente Rotterdam.

Basisovereenkomst: Deze overeenkomst met inbegrip van de bijlagen.

Ontwikkelaar: Contractspartij van deze Overeenkomst

Ontwikkeling: Omschrijving Gebiedsontwikkeling Feyenoord City.

Ontwikkellocatie: Omschrijving

Overeenkomst: Basisovereenkomst

Plan: het plan van Contractpartij met betrekking tot de Ontwikkellocatie inclusief
diens uitvoering van het sociaal economische programma daarbij

Partij(en): Gemeente en/of Contractpartij.

Sociaal Economisch Programma: Het programma dat Contractspartij heeft
aangeboden als invulling van de sociaaleconomische impact in het gebied
gedurende de ontwikkeling van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City
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1.2. De in deze overeenkomst gebruikte definities kunnen zonder verlies van inhou-
delijke betekenis in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt.

2. Doel van overeenkomst

2.1. Partijen leggen met deze overeenkomst de uitgangspunten, toetsmomenten en
procedures vast op welke wijzen de in deze overeenkomst nader genoemde on-
derwerpen op het gebied van mobiliteit bij het project Feyenoord City nader wor-
den uitgewerkt..

2.2. De bij deze overeenkomst genoemde bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van
deze overeenkomsten

2.3. In deze overeenkomst maken partijen voor de navolgende onderwerpen nadere
afspraken cq uitwerkingsafspraken:

2.3.1 Pro memorie [OPMERKING: hier komt een overzicht van de projecten die
de Contractpartij op grond van diens mobiliteit programma wenst uit te
voeren]. [OPMERKING 2: in het bijlage komt een overzicht van verschil-
lende projecten tav mobilitiet. In dat overzicht is ook de demarcatie voor
wiens rekening het komt]

2.3.2 Pro memorie
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3. Algemene bepalingen

3.1. Indien in de overeenkomst wordt verwezen naar een artikel of bijlage wordt daar-
mee verwezen naar een artikel van of bijlage bij deze Basisovereenkomst.

3.2. De aanhef van artikelen en bijlagen (of onderdelen daarvan in of bij de Intentie-
overeenkomst) zijn slechts opgenomen ter vergemakkelijking van het gebruik en
hebben geen invloed op de interpretatie daarvan.

3.3. De overwegingen maken deel uit van de overeenstemming tussen Partijen en
bevatten rechten en verplichtingen voor Partijen.

3.4. Deze overeenkomst bevat de gehele wilsovereenstemming van Partijen ten aan-
zien van de nadere uitwerking van de sociaal economische programma beho-
rende bij de ontwikkeling[en] van het project Feyenoord City. Eerdere overeen-
stemming tussen Partijen wordt geacht in deze overeenkomst te zijn opgenomen
en voor het overige te zijn vervallen, tenzij daarnaar in deze overeenkomst uit-
drukkelijk is cq. wordt verwezen.

4. [OPMERKING: gereserveerd voor uitgangspunten ZEKERHEISPROFIEL
VAN CP IN DE NAKOMING VAN HUN VERPLICHTNGEN] - BONUS/MALUS

Hoe borg je de dat partijen de afspraken naleven?

Het idee is opgevat om een eventuele escalatie bij het niet naleving van de af-
spraken, is gekoppeld aan uitkomst monitoring en de mate waarin effecten (cf.
mijlpalen) worden behaald. Binnen een bandbreedte kunnen procesafspraken
worden gemaakt, buiten deze bandbreedte treedt de bonus/malus-regeling in-
werking en moet dat onderwerp geagendeerd worden in stuurgroep. Voorbeeld:
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<5% oplossen voor volgende mijlpaal, <10% beheersing met goedkeuring stuur-
groep, <25% agendapunt stuurgroep, actieve bijsturing, >25% bonus-malus in
werking.

5. Overlegstructuur en Planning

[OPMERKING: afstemming met andere – bestaande - overleggen?]

5.1. Uiterlijk een maand na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst richten Par-
tijen een overlegstructuur op, die bestaat uit een Stuurgroep, een Projectgroep
en Werkgroepen. De Stuurgroep, Projectgroep en onder de projectgroep ressor-
terende Werkgroepen hebben geen beslissingsbevoegdheden met betrekking tot
de onderwerpen/beslissingen die zijn voorbehouden aan de exclusieve bevoegd-
heid van één der Partijen.

5.2. Partijen zullen onder meer overleg voeren over hun onderlinge afspraken over
het mobilitietsprogramma van Feyenoord City. [OPMERKING: zie opmerking bij
artikel 4]

5.3. Partijen brengen in de projectorganisatie hun eigen deskundigheid en expertise
in en spannen zich ertoe in de projectorganisatie zodanig te bemensen dat de
doelstellingen en de daarbij behorende tijdspad kan worden gehaald.

5.4. Partijen zijn er mee bekend en aanvaardt dat de besluitvorming in de Stuurgroep
geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de daartoe aangewezen be-
voegde organen van de bij deze Overeenkomst betrokken rechtspersonen, tenzij
dergelijk mandaat cq volmacht voorhanden is en daarover in Stuurgroep verband
uitdrukkelijk over is gesproken.

5.5. Het overleg in de Stuurgroep heeft tot doel:
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a. De besluitvorming en het overleg dat ingevolge de bepalingen van deze
Overeenkomst expliciet is voorbehouden aan de Stuurgroep;

b. Het monitoren en stimuleren van de voortgang van het overleg in het licht
van de programma-uitvoering en de daarbij gehanteerde planning

5.6. De Projectgroep is belast met het dagelijkse overleg zoals voorzien in of voort-
vloeiende uit deze Overeenkomst. In de Projectgroep hebben de kernteamleden
van beide projectorganisaties zitting.

5.7. De Besluitvorming in de Stuurgroep vindt plaats op basis van unanimiteit. Beide
Partijen hebben ieder één stem. Indien in de Stuurgroep geen unanimiteit kan
worden bereikt, ook niet na aanhouding van dit onderwerp, treedt de geschillen-
regeling van [artikel …] in werking.

5.8. In het overleg van de Project- en werkgroepen kunnen Partijen niet afwijken van
hetgeen in de Overeenkomst is vastgelegd. In het overleg in de Stuurgroep kun-
nen Partijen wél afwijken van hetgeen in deze Overeenkomst is vastgelegd. De
Stuurgroep neem hierbij wel de bepalingen omtrent wijzigingen [artikel …] in acht.
Besluiten van de Stuurgroep inhoudende wijzigingen dan wel nadere uitwerkin-
gen worden vastgelegd in een Beslisdocument Stuurgroep waarvan de inhoud
onderdeel uitmaakt van deze Overeenkomst.

HOOFDSTUK II - BIJZONDERE DEEL

6. Inhoudelijke uitgangspunten
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6.1. [OPMERKING: Deze basisovereenkomst ziet voornamelijk op de opgave
waarvan Feyenoord City overeenkomstig het raadsbesluit van afgelopen
voorjaar gevraagd eigenaarschap voor te nemen].

6.2. [OPMERKING: voorzien wordt dat er een bijlage bij deze Overeenkomst
komt met een overzicht van acties tav mobiliteit. Hierbij staat ook wie de
actiehouder is en derhalve ook het voor eigen rekening en risico doet. Hier-
bij kunnen ook afhankelijkheden van elkaar worden benoemd. Al gemeente
x doet, pas daarna doet Feyenoord y.]

6.3. Voor de uitwerking van het Mobiliteitsprogramma Feyenoord City door Contracts-
partij hanteren partijen de volgende uitgangspunten:

a. De uitvoering wordt berust bij de Contractpartij. Uitvoering Contractpartij
voor eigen rekening en risico. Het staat de Contractpartij vrij de uitvoering
voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door der-
den. De Contractpartij blijft evenwel verantwoordelijk voor juiste, tijdige en
volledige uitvoering van het aangeboden.

b. Toetsingskaders [Bijlage bij deze overeenkomst] en toetsmoment gemeente
conform Monitoringskader [Monitoringskader als bijlage]. Relevante docu-
menten hierbij zijn: Bestemmmingsplan, gebiedsvisie, mobiliteitsplan, rele-
vante bestemmingsplannen, overzicht van de door Feyenoord te onderne-
men acties tav Mobiliteit

c. Wijzigingsprocedure Contractpartij [ziet op de tussentijdse wijzigin-
gen op de acties]. Dit is voor eigen rekening en risico.

d. Wijzigingsprocedure Gemeente [ziet op de tussentijdse wijzigingen op de
acties] hierbij betaald Gemeente

e. Subsidie
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f. Indien en voor zover de in deze Overeenkomst beschreven financiële bijdra-
gen van de Gemeente en/of de condities waaronder gemeentelijke gronden
worden overgedragen c.q. uitgegeven aan de Contractpartij ertoe leiden dat
er volgens de regels van het Verdrag betreffende de werking van het Euro-
pese Unie sprake is van overcompensatie, blijkend uit bijvoorbeeld een daar-
toe strekkend rechtelijke vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, zal de
Contractpartij extra financiële investeringen plegen in het Plangebied en wel
in zodanige mate dat de overcompensatie [alsnog] wordt weggenomen – bij-
voorbeeld door middel van extra investeringen door de Contractpartij in het
Openbaar Gebied en/of de uitvoering door de Contractpartij van een dienst
van Algemeen [sociaal] economisch belang- zullen Partijen alsdan nadere
afspraken maken.

6.4. Pro memorie

7. [gereserveerd voor de uitgangspunten op basis waarvan de nadere onder-
werpen zullen worden uitgewerkt door Contractspartij]

7.1. Pro memorie

7.2. Pro memorie

Subsidies [bijv vanuit MRDH als vervoersautoriteit]

7.2.1. Beide Partijen zullen zich inspannen om ten behoeve van de uitvoering van het
Project zoveel mogelijk subsidies te verkrijgen. Deze verplichting geldt ook indien
de desbetreffende subsidiegelden uitsluitend aan de andere Partij ten goede zou-
den komen.
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7.2.2. Partijen, ieder voor zover het hem/haar aangaat, zal de aan reeds verleende als-
mede de nog te verkrijgen subsidiebeschikkingen verbonden verplichtingen na-
komen, waarbij een Partij in beginsel alle verplichtingen uit hoofde van de des-
betreffende subsidieverplichtingen doorlegt op de andere Partij, die deze
verplichtingen zal nakomen als ware het haar eigen verplichtingen.

7.2.3. Verkregen subsidiegelden zullen worden aangewend ten behoeve van het doel
waarvoor ze zijn verleend en met inachtneming van de aan de desbetreffende
subsidie verbonden voorwaarden

7.2.4. Verkregen subsidiegelden laten de verplichtingen van Partijen uit hoofde van
deze Overeenkomst, waaronder de financiële verplichtingen van Contractpartij
ter uitvoering van het Mobiliteitsplan.

ONDERDEEL C – Overige bepalingen

8. Inwerkingtreding

8.1. De Overeenkomst treedt in werking na ondertekening door Partijen.

8.2. De Overeenkomst eindigt gelijktijdig met het verstrijken van de Contractperiode,
zulks onverminderd de in de Overeenkomst vervatte rechten van Partijen om de
Overeenkomst tussentijds te beëindigen

9. Intellectuele eigendom

9.1. Tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald geldt dat alle in het kader van
de Overeenkomst geproduceerde documenten eigendom zijn van de Partij die
daartoe opdracht heeft gegeven en voor wiens rekening de kosten komen.
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10. Overdracht aan derden

10.1. Contractspartij is, behoudens vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de
Gemeente, niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit
deze Overeenkomst aan derden over te dragen. De gemeente kan aan haar
eventeuele toestemming nadere voorwaarden verbinden, waaronder doch niet
daartoe beperkt voorwaarden ter zekerheid van de nakoming van de Overeen-
komst.

11. Kosten

11.1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, dragen de Gemeente en de Con-
tractpartij ieder hun eigen in- en externe kosten welke dienen te worden ge-
maakt bij de uitvoering van deze Overeenkomst.

12. Tussentijdse ontbinding

12.1. In het geval van faillissement, aanvrage(n) van surseance van betaling en/of
ontbinding van Contractspartij, en/of indien Contractspartij haar bedrijfsuitoefe-
ning staakt of de beschikkingsmacht over een aanzienlijk deel van haar activa
verliest, is de Gemeente bevoegd de Intentieovereenkomst met onmiddellijke
ingang zonder rechterlijke tussenkomst en bij aangetekende brief jegens Ont-
wikkelaar te ontbinden, onverminderd het recht van de Gemeente om schade-
vergoeding te vorderen van Contractpartij.

13. Onvoorziene omstandigheden

13.1. Partijen stellen ten aanzien van het zich voordoen van onvoorziene omstandig-
heden vast, dat zij willens en wetens deze Overeenkomst met een lange looptijd
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zijn aangegaan. Partijen stellen voorts vast dat de mechanismen die zijn opge-
nomen in deze Overeenkomst bedoeld om de gevolgen van zich eventueel
voordoende onvoorziene omstandigheden ondervangen.

13.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel leggen Partijen uitdrukkelijk
vast dat een ontwikkeling in de economische situatie en de daarbij verbonden
ontwikkeling van de vastgoedmarkt niet als een onvoorziene omstandigheid zo-
als bedoeld in dit artikel en/of artikel 6:258 BW kan worden aangemerkt.

14. Geschillenregeling

14.1. Indien zich een geschil voordoet tussen Partijen naar aanleiding van deze Over-
eenkomst  dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, treden Partijen on-
middellijk met elkaar in [bestuurlijk] overleg ten einde het geschil in der minne te
regelen. Leidt dit overleg naar de mening van een Partij niet binnen afzienbare
termijn tot een oplossing, dan is deze Partij bevoegd om het geschil voor te leg-
gen aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Partijen alsnog overeenko-
men om hun geschil op een andere wijze te beslechten.

[OPMERKING: Bij de situaties als overmacht, tekortkoming etc etc wordt het re-
gulier wettelijk systeem gevolgd].

15. Bijlagen

15.1. Bij deze overeenkomst behoren de volgende bijlagen:

- bijlage 1: Pro Memorie;

- bijlage 2: Pro Memorie

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND
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__________________
Gemeente Rotterdam
Naam:
Plaats: Rotterdam
Datum:

__________________
[Naam Contractspartij]
Naam:
Plaats: Rotterdam
Datum:



Mobiliteitscontract gemeente - Feyenoord: mijlpalen en acties
Datum: 17 november 2017

Doelen
Gemeente en Feyenoord maken afspraken over de mobiliteit van en naar het nieuwe stadion. Deze
afspraken worden vastgelegd en gemonitord via het Mobiliteitscontract.

Deze notitie dient als onderlegger bij het mobiliteitscontract en beschrijft de acties en maatregelen
die worden uitgevoerd, alsmede de mijlpalen die op de toetsdata worden bereikt.

De doelstelling is om – als het nieuwe stadion in gebruik is genomen (seizoen 2023-2024) – de
bezoekers op een prettige manier van en naar het stadion kunnen gaan en komen en daarbij een
zo gering mogelijk druk leggen op de omgeving. Het mobiliteitsplan gaat daarbij uit van 3 pijlers:

· Het scheiden van de verschillende stromen.
· Het scheiden van de aankomst- en vooral de vertrekmomenten van de bezoekers:

peakshaving.
· Het veranderen van de manier waarop bezoekers het stadion bereiken: modal shift.

Modal shift is als volgt vertaald: het huidige ongeorganiseerd parkeren moet worden vervangen
door gereguleerd parkeren en andere vormen van vervoer. Daardoor vermindert niet alleen de
overlast in de omliggende wijken, maar neemt ook het autoverkeer en de congestie af. De modal
shift vindt niet ineens plaats maar kent een geleidelijk traject. Daarbij worden acties gericht op
mobiliteitsgedrag afgestemd op de (infrastructurele) projecten en mogelijkheden die er zijn.

Het ingroeitraject vindt plaats in de periode dat voor evenementen nog gebruik wordt gemaakt van
De Kuip, die een capaciteit heeft van 48.000 bezoekers. Het Nieuwe stadion krijgt een capaciteit
van 63.000 bezoekers. De maatregelen houden rekening met deze schaalsprong, maar de
mijlpalen worden bepaald aan de hand van de capaciteit van De Kuip, die ongeveer ¾ is van het
Nieuwe Stadion.
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Concreet is het resultaat dat er in 2023 12.500 auto’s (31.000 personen) naar het stadion kunnen
komen. De locaties waar zij parkeren zijn als volgt:

· 2.500 auto’s georganiseerd/gereguleerd parkeren in de eerste schil (+/- 5 minuten
loopafstand)

· 1.500 parkeerplaatsen  zijn gereguleerd/georganiseerd in de 2e schil (+/- 25 minuten
loopafstand). Er zijn 2500 parkeerplaatsen als reservecapaciteit beschikbaar in de tweede
schil.

· Verder zijn er minimaal 6.000 parkeerplaatsen beschikbaar in de derde schil (parkeren op
afstand).

De overige bezoekers komen met een andere vervoerwijze, een indicatieve verdeling is als volgt:
· 5.000 met de fiets
· 2.000 personen te voet
· 9.000 personen met speciaal voor het stadion georganiseerde reizen (Feyenoord-Reizen)

(waarvan 1.750 van de bezoekende club)
· 17.000 personen met het OV.

Daarnaast is het doel dat 20% van de bezoekers niet in het eerste uur na afloop van het
evenement vertrekt, maar later (en ook meer dan één uur voor aanvang arriveert).
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Mijlpalen
Voorgesteld wordt om vijf jaarlijkse mijlpalen te definiëren, die worden getoetst aan het begin van
het nieuwe voetbalseizoen. Dit is ingegeven door het feit dat veel (gedrags-)maatregelen in
samenhang met de verkoop van seizoenkaarten worden gerealiseerd. De evaluatie of de mijlpalen
zijn behaald vindt dan telkens aan het einde van het jaar plaats.

De mijlpalen zelf bestaan uit een visuele weergave, een beschrijving van de aantallen personen die
met de verschillende vervoerwijzen naar het stadion komen en een beschrijving van de acties en
maatregelen die zijn genomen om de betreffende mijlpaal te halen. Deze acties en maatregelen zijn
samen te vatten onder de noemer ‘mobiliteitsmaatregelen’ Deze vallen uiteen in:

· Fysieke maatregelen: Infrastructurele maatregelen, verkeersmaatregelen en regulering.
· Organisatorische maatregelen: contractvorming en reservering.
· Gedragsmaatregelen: alle acties die tot doel hebben het mobiliteitsgedrag van de

bezoekers te sturen en te geleiden (communicatie, marketing, beïnvloeding).

Als onderlegger voor en bijlage bij dit document is het plan van aanpak gedragsbeïnvloeding
beschikbaar (document Strategie Gedrag). Hierin staat de strategie van gedragsbeïnvloeding
omschreven per type maatregel. In het huidige document (onderlegger mobiliteitscontract
visualisatie) worden concrete acties op het gebied van gedragsbeïnvloeding beschreven, maar
beperken we ons tot het noemen van doelen en doelgroep. Achter de acties staat een
cijferverwijzing naar het document Strategie Gedrag, waarin is aangegeven hoe de betreffende
actie wordt uitgewerkt.

Monitoring
Mijlpalen dienen als instrument om de voortgang te bewaken van het mobiliteitsplan en om te
kunnen bijsturen. Daarvoor is een toetsingskader nodig. Dit toetsingskader is beschreven in een
bijlage Monitoring.
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Uitgangssituatie 1 november 2017

· Eerste schil: Er zijn 2600 parkeerplaatsen gereguleerd
o Stadiondriehoek: 1200, P5C 550,  P5G 300, P6: 550,
o Circa 1.000 parkeerplaatsen niet gereguleerd (Veranda, Olympiaweg, Vervat-

west, Sportdorp)
· Tweede schil: 7.500 auto’s ongereguleerd: en 1.000 op gereguleerde parkeerplaatsen

o Woonwijken westzijde circa 3.500, woonwijken zuidzijde circa 3000, woonwijken
oost- en noordzijde circa 2000.

· Derde schil: POA: 1.000 parkeerplaatsen
o 300 Beverwaard, 700 bij tram- en metrohaltes, waarvan 300-500 op officiële

P+R-terreinen
· Georganiseerd vervoer: ‘Feyenoord-reizen’: 1750 personen

o Circa 5 bussen rijden nu op eigen initiatief supporters, dit is de onofficiële
voorloper van Feyenoord-reizen, ongeveer 250 personen

o Daarnaast rijden er 10 - 30 bussen uitsupporters (maximaal 1.500 p)
· Langzaam verkeer:

o 2.000 voetgangers
o 2.000 fietsers, ongereguleerd gestald langs zijden stadiondriehoek

· Openbaar vervoer:
o 10.000 personen
o (tram 3.000 en trein 7.000)

Huidige regelingen/regulering:
· Er zijn All-intickets (toegang+ P) voor business-seats (2000 personen) en er worden losse

parkeerkaarten verkocht (1000 ppl, 2000 personen).
· Er zijn arrangementen voor business-seats (500 personen maken hier gebruik van).
· Er is regulering in Zomerland, Sportdorp, Kreekshaven, deze worden op dit moment

ontweken (door heel vroeg te komen) zodat er toch in enige mate óngereguleerd wordt
geparkeerd.

(NB: sommige aantallen, zoals de ongereguleerde parkeerders zijn inschattingen.)
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Mijlpaal 1: seizoen 2018/2019: toets eind 2018

In mijlpaal 1 zijn de eerste alternatieven ontwikkeld en is de directe stadionomgeving goed
bereikbaar en gereguleerd. Telkens is de toename sinds de vorige mijlpaal aangegeven

· Eerste schil:  2.750 parkeerplaatsen gereguleerd (+150)
o Stadiondriehoek: 1.200, P5C: 550,  P5G: 600, P ‘Vervat’: 400.
o Circa 300 parkeerplaatsen niet gereguleerd (Olympiaweg).
o Noorderhelling (P6) is niet meer beschikbaar vanaf eind 2018.

· Tweede schil: 7.000 auto’s ongereguleerd, 500 op gereguleerde plaatsen (-1.500)
· Derde schil: 2.500 – 4.000 parkeerplaatsen POA. (+1.500-3.000)

o 1.500 Beverwaard, 500 langs P+R-haltes, 500-2.000 Ahoy met extra buspendel
· OV: 10.000 personen (+0)
· Feyenoord- reizen: 2.250 personen (+500)

o 20 bussen Feyenoord supporters, met gemiddeld 35 personen
o 30 bussen uitsupporters: 1.500 personen

· Fiets: 2.500 personen: +500
· Lopen: 2.000 (+0)
· Peakshaving: 1.000 personen extra blijven tot na piekuur (bovenop de 500 business

seats)

Uitgevoerde Maatregelen en acties
Telkens is aangegeven wie daarvoor actiehouder is (Feyenoord (F), Gemeente (G), Feyenoord City
(FC)). Als er twee actiehouders zijn aangegeven is dit een gezamenlijke actie/overleg, maar is de
eerstgenoemde actieverantwoordelijk.

Fysiek:
· Aanleg doorsteek Veranda (tijdelijke maatregel), eerste kwartaal 2018 (G)
· Aanleg tijdelijke fietsenstalling bij stadion (P7/8): 500 plaatsen, met bewaking (F)
· (mogelijk)  maatregelen om parkeren te weren op bedrijventerrein Stadionweg-oost (F/G)
· Nieuwe statische bebording bij evenementen (F/G)

Organisatorisch:

Gedragsbeïnvloeding
· Communicatieplan 2018-2023 opzetten (doelgroepen, momenten, boodschappen, media)

(F)
· Communicatie bereikbaarheid centraliseren en stroomlijnen (site, app, koppeling

kaartverkoop, doorverwijzing) (F)

Parkeren in de wijken/verkeersregulering
· Inhuur parkeercapaciteit Verandagarage ten behoeve van stadionbezoek, effectief 1 aug

2018 (F)
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· Overleg over realisatie van 300 parkeerplaatsen ten behoeve van inhuur door Feyenoord
op Noorderhelling (G/F)

· Regulering parkeren en segmenteren Veranda: afzetting en verkeersregelaars (F)
· Regulering Bedrijventerrein Stadionweg-oost (‘Vervat e.o.’) organiseren in overleg met

ondernemers, doel regulering bedrijventerrein en beschikbaarheid 400 gereguleerde
plaatsen bij een evenement (F)

· Nieuwe afspraken politie/Stadsbeheer/ Feyenoord over verkeersregulering. (G)
· Aanpassen regelscenario’s VRI’s en DRIP’s aan de hand van nieuwe afspraken (G)
· Bewonersoverleg met dichtstbijzijnde wijken over parkeermaatregelen om overlast te

weren. (G)

Parkeren op Afstand
· Huur en openstelling parkeerplaatsen Beverwaard (Euro 2000-terrein en dak) (F)
· Pendelbusvoorziening Beverwaard organiseren (i.v.m. capaciteit tram en bereikbaarheid

tramhalte voorlopig extra bussen naar stadionweg),  catering ter plekke organiseren (F)
· Inhuur p-gelegenheid Ahoy en afspraken over beschikbaarheid  komend seizoen (F)
· Opzet pendelbusvoorziening Ahoy: inhuur bussen, route, uitstaphalte Coen Moulijnweg

viaduct, begeleiding (F)

All-in regeling
· All-in regeling opzetten, overleg met vervoerders (RET, Arriva, Connexxion) over kosten

en capaciteit. (F)
· All-in regeling (kleinere) evenementen overeenkomen met de organisatoren van de

evenementen. (F)

Vervoer over water
· Verkenning ferrypendels: type schepen/capaciteit (F)

Peakshaving
· Opzetten hospitality ten behoeve van niet business-seats: regelen van een ruimte,

activiteiten, financiering, uitwerken van /ontwikkelen alternatief voor ‘The Box’ (F)

Feyenoord-reizen
· Opzet Feyenoord-reizen vanuit 10-15 locaties (grote supportersconcentraties op 20 - 40

km afstand zonder goed OV). Regelen van: vertrekplaatsen, in-/uitstaplocatie, route,
inhuur bussen, begeleiding, ticketprijs en -verkoop. (F)

Projectmonitoring
· Uitvoeren nulmeting (eind 2017/begin 2018, F)
· Uitvoeren acties en onderzoek ten behoeve van mijlpalen- en projectmonitoring. (F)

Gedragsbeïnvloeding, communicatie en marketing (alle acties: F)
· Communiceren over kanalen en pagina’s waar bezoekers informatie over bereikbaarheid

kunnen vinden (1))
· Wervingsactie gebruik eerste tijdelijke fietsenstalling stadion (1,4)
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· Communicatie bestaande gebruikers Verandagarage, alternatieven aanbieden (1,9)
· Communicatieactie bewoners en gebruikers Veranda (aankondiging regeling

bewonerspassen, segmentering) (1,9)
· Communicatieactie ongereguleerde parkeerders woonwijken (aankondiging strengere

regulering, verwijzing naar POA)
· Communicatieactie ongereguleerde parkeerders ‘Vervat e.o.’ (aankondiging strengere

regulering, verwijzing naar POA, All-in-tickets OV en Beverwaard, probeerkaartje) (1,9)
· Algemene communciatieactie gericht op werving parkeerders parkeren op afstand

Beverwaard en Ahoy(1,8)
· All-in tickets marketen en verkopen voor parkeerders schil 1, OV, Beverwaard, business-

seats met nieuwe p-locaties (1,2)
· Werven/stimuleren gebruik peakshaving t.b.v. niet business-seats (1,3)
· Feyenoord-reizen vanuit 10-15 locaties. Communicatieactie voor werven/ probeerkaartjes

(1,6)
· Gewenste gedragingen (fiets, ov, georganiseerd busvervoer, parkeren op afstand richting

het stadion en eerder bij het stadion aankomen/later vertrekken) belonen, beleving
toevoegen aan het gewenste gedrag en mogelijkheid tot feedback geven. (3-8)
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Mijlpaal 2:  seizoen 2019/2020: toetsing eind 2019
In mijlpaal 2 vindt de uitbreiding van alternatieven plaats: de eerste stap in de ontwikkeling van
vervoer over water.

· Eerste schil:  3.050 parkeerplaatsen gereguleerd, +300
o (Stadiondriehoek: 1200, P5G 600, Vervat: 400,  Noorderhelling 300 , P5C: 550,

P5C vervalt begin 2020, P6 Noorderhelling deels beschikbaar.
· Tweede schil: 5.000 auto’s ongereguleerd (-2.000), 500 auto’s gereguleerd

o Olympiaweg vervalt vanwege reconstructie, later circa 500 gereguleerd
beschikbaar, parkeerregulering in Hillesluis en/of Vreewijk effectief gemaakt

o Weren parkeren korte Stadionweg (M7-bedrijven)
· Derde schil: 3.500-5.000 Parkeerplaatsen POA

o 1.500 beverwaard, 500 P&R-terreinen, 500-2.000 Ahoy,
o 500 Rivium, 500 De Esch of EUR, (waterbus) 500 Ikea (als vervanging Ahoy),

· Feyenoord-reizen: 2.750 personen (+500)
o 35 bussen, 1.250 personen
o 30 bussen uitsupporters , 1.500 personen

· 10.000 personen met het OV (+0)
· Fiets: 3.000 personen: +500

o Tweede grote fietsenstalling bewaakt bij stadion, actie om wildparkeren te
ontmoedigen

· Lopen: 2.000 (+0)
· Regulering parkeren en segmenteren eerste schil (veranda)
· All-inregeling (evt P + pendel +toegang) voor alle POA, stedelijk OV, ferry en waterbus,

Feyenoord-reizen.
· Uitbreiding peakshavingactiviteiten: 1.500 personen blijven (+500 business)

Uitgevoerde Maatregelen en acties

Fysiek:
· Aanleg waterbussteiger Veranda voor eerste pendelvoorziening (6 schepen van 150

personen per uur) en geschikt maken steiger Rivium. (G)
· Aanleg tweede (tijdelijke) fietsenstalling bij stadion (P7/8): 500 plaatsen, met bewaking (F)
· Bouw Noorderhelling (met 300 beschikbare parkeerplaatsen ten behoeve van stadion)

(FC)
· Start reconstructie Olympiaweg (G)
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Organisatorisch:

All- in regeling
· All-in regeling nieuwe seizoenkaarten (alle nieuwe seizoenkaarten worden alleen maar als

all-inticket verkocht per 1-1 2019) (F)

Vervoer over water
· Opzet en contracten ferry-verbinding Rivium – Veranda (F)
· Inhuur 500 parkeerplaatsen Rivium: afspraken bedrijventerrein (F)

Parkeren in de wijken
· Overleg gemeente, Feyenoord en gebruikers Sportcampus over beschikbare capaciteit,

na reconstructie en realisatie Sportcampus is het doel dat  400 parkeerplaatsen
beschikbaar, gereguleerd) (G/F)

Trein, tram, bus
· Contractonderhandelingen met NS afgerond over All-in-regeling, en de inzet van

pendeltreinen 4x per uur gedurende 2 uur voor en na de wedstrijd vanaf CS. (F)
· Gesprekken met NS met als doel om de stoptreinverbinding Dordrecht – Rotterdam bij

evenementen in 2021 op het stadion te laten stoppen. (G)

Parkeren op afstand/vervoer over water
· Overeenkomst over huur parkeerplaatsen EUR (F)
· Contract waterbus voor varen waterbus Piekstraat – De Esch tijdens evenementen

zondag (F)

Parkeren in de wijken
· Uitvoeren parkeerregulering in één woonwijk (Hillesluis, Vreewijk/Bloemhof), (G)
· Overleg bewoners van een tweede wijk over reguleringsmaatregelen.(G)

All-in regeling
· All-inregeling uitbreiden naar alle evenementen: overeenkomsten met de organisatoren

van de evenementen. (F)

Peakshaving
· Uitbreiden hospitality/peakshaving activiteiten middengroepen (ruimte, activiteiten,

financiering) (F)

Feyneoord-Reizen
· Opzet Feyenoord-reizen, bussen vanuit 20 locaties (supportersconcentraties op grotere

afstand zonder goed OV) (F)

Projectmonitoring
· Uitvoeren acties en onderzoek ten behoeve van mijlpalen- en projectmonitoring. (F)
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Gedragsbeïnvloeding, communicatie en marketing ( alle acties: F)
· Werving en stimulering gebruik ferryverbinding naar Rivium, gericht op doelgroep

autoreizigers noord/oost (1,5)
· Communicatieactie gericht op gebruikers Olympiaweg: verwijzen naar reconstructie en

alternatieven (1)
· Communicatieactie seizoenkaarthouders: gericht op verkoop nieuwe seizoenkaarten als

all-in-ticket (verwijzing naar POA, Feyenoord-reizen, OV en fiets, waarschuwing voor
hinder bij parkeren) (1,2)

· Communicatieactie gericht op weren parkeren bedrijventerrein Stadionweg-west (Korte
Stadionweg) en P5C ivm start bouw 2020: verwijzing naar all-intickets , OV, fiets, POA en
Feyenoord-reizen (1,9)

· Communicatieactie ongereguleerde parkeerders in de woonwijken waar extra
parkeerregulering wordt ingevoerd (aankondiging strengere regulering, verwijzing naar
POA) (1,9)

· Communicatieactie (werven, probeerkaartjes) doelgroep 20 bussen Feyenoord-reizen
(1,6)

· Communicatieactie gericht op wildparkeren van fiets bij stadion: wijzen op extra
fietsenstalling bewaakt bij stadion (1,4)

· Communicatieactie gericht op gebruik hospitality-ruimte (1,3)
· Gewenste gedragingen (fiets, ov, georganiseerd busvervoer, parkeren op afstand richting

het stadion en eerder bij het stadion aankomen/later vertrekken) belonen, beleving
toevoegen aan het gewenste gedrag en mogelijkheid tot feedback geven. (3-8)
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Mijlpaal 3:  seizoen 2020/2021: toetsing eind 2020
In Mijlpaal 3 zetten we Parkeren op afstand fundamenteel in en is uitbreiding vervoer over water

· Eerste schil: 2.800 parkeerplaatsen gereguleerd
o Stadiondriehoek: 1.100
o P5G: 600
o Vervat: 400
o Olympiaweg: 400
o Noorderhelling: 300

· Tweede schil: 4.000 auto’s ongereguleerd (-1.000)
· Derde schil: 4.300-5.800 parkeerplaatsen POA , 4.000 bezet

o 500 P+R
o 1.500 beverwaard POA
o 500 (-2000 Ahoy of Ikea)
o 500 Rivium,
o 500 EUR
o 500 Stormpolder
o 300 De Esch (waterbus Piekstraat vaart op zondag, mogelijk naar Piet Smitkade)

· Feyenoord-reizen : 3.750 p. (+750)
o 60 bussen Feyenoord-reizen
o 30 bussen uitsupporters (1.500 p)

· 11.000 personen met het OV (+1.000)
o Waterbusverbinding Dordrecht – R’dam maakt stop, Waterbus De Esch

operationeel en keerlus Wilhelminaplein geeft extra capaciteit
· Fiets: 3.000 personen (+0)
· Lopen: 2.000 (+0)

Uitgevoerde Maatregelen en acties
Fysiek:

· Reconstructie Olympiaweg gereed; (G), 400 parkeerplaatsen gereguleerd beschikbaar (F)
hetzij in parkeerkoffer, hetzij op terrein Clara of eventueel onder de twee laatste daar aan
te leggen sportvelden

· Ontruimen P5C en M7-terrein (FC)
· Bouw/uitbreiding waterbussteiger ten behoeve van Stormpolderverbinding, verbinding De

Esch (lijn 19) en Waterbus Rotterdam-Dordrecht  (lijn 20) (G)
· Tramhalte Beverwaard gerealiseerd dichter bij P+R-terrein en looproute aangepast (G)
· Tramperrons Stadionweg omgeklapt, meer capaciteit beschikbaar (G)
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Organisatorisch:
All-in regeling

· All-inregeling nieuwe seizoenkaarten, kantelpunt tussen verplicht all-in ticket en vrijwillig
afnemen (alleen verkoop loop- en fietskaarten m.b.v. adresregistratie) (F)

Vervoer over water
· Contract Waterbus over varen op zondag en aanleggen bij Piet Smitkade waterbus 19 en

20 en ferry Stormpolder
· Opzet van ferry-verbinding Stormpolder – Veranda (contracten, inhuur ferry) (F)

Parkeren op Afstand
· Overeenkomst over huur parkeerplaatsen EUR en eventuele aanvullende buspendel (F)
· Inhuur 500 parkeerplaatsen Stormpolder: afspraken bedrijventerrein (F)
· Opheffen buspendel POA beverwaard en inzet op tram (dienstregeling) (G/F)

Trein, tram, bus
· Overeenkomst met NS met als doel om de stoptreinverbinding Dordrecht – Rotterdam op

het stadion in 2021 te laten stoppen. (F/G)

Parkeren in de wijken
· Uitvoeren parkeerregulering in het tweede deel van de wijken west en zuid (Hillesluis,

Vreewijk, Bloemhof, Kreekhuizen), (G)
· Overleg bewoners van een derde deel van deze wijken over reguleringsmaatregelen. (G)

Feyenoord reizen
· Opzet Feyenoord reizen, 20 bussen vanuit locaties (overige locaties

supportersconcentraties met minder goede OV-mogelijkheden)

Projectmonitoring
· Uitvoeren acties en onderzoek ten behoeve van mijlpalen- en projectmonitoring.

Gedragsbeïnvloeding, communicatie en marketing
· All-in ticket: communicatie over all-in ticket aan supporters bij verkoop nieuwe

seizoenkaarten. Informeren dat alleen een toegangskaart niet meer wordt verkocht.
Wijzen op de verschillende mogelijkheden voor kopen toegang + vervoer (POA,
Feyenoord-reizen, ov, fiets). (1,2)

· Parkeerders in de woonwijken waar parkeerregulering wordt ingevoerd: aankondiging
strengere regulering, handhaving en verwijzing naar POA of andere vormen van vervoer.
(1,9)

· Verkoop parkeerplaatsen Olympiaweg in de vorm van all-inticket (1,9)
· Marketingactie parkeerders P5C en M7-terrein informeren en wijzen op alternatieven.

(1,10)
· Feyenoord-reizen 20 bussen: seizoenkaarthouders uit supportersconcentraties op afstand

met minder goede OV-mogelijkheden, stationslocaties en gecombineerde locaties
informeren, voordelen aanprijzen, werven, probeerkaartjes geven. (1,6)
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· Vervoer over water: verbinding Stormpolder – Veranda: communiceren nieuwe verbinding
en wijzen op voordelen richting bezoekers, gericht op Krimpenerwaard en Capelle.

· Wildparkeren fiets bij stadion: wildparkeerders wijzen op voordelen extra fietsenstalling bij
stadion. (1,4)

· Peakshaving: communiceren over hospitalityruimtes, de activiteiten en voordelen van
eerder bij stadion aankomen/later vertrekken. (1,3)

· Gewenste gedragingen (fiets, ov, georganiseerd busvervoer, parkeren op afstand richting
het stadion en eerder bij het stadion aankomen/later vertrekken) belonen, beleving
toevoegen aan het gewenste gedrag en mogelijkheid tot feedback geven. (3-8)
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Mijlpaal 4: seizoen 2021/2022, toetsing eind 2021
In Mijlpaal 4  is er een OV-schaalsprong

· Eerste schil: 2.800 parkeerplaatsen gereguleerd
o Stadiondriehoek: 1.100
o P5G: 600
o Vervat: 400
o Olympiaweg: 400
o Noorderhelling: 300

· Tweede schil: 3.000 auto’s ongereguleerd (-1.000)
· Derde schil: 4.300-5.800 parkeerplaatsen POA (waarvan 4.000 bezet)

o 500 P+R
o 1.500 beverwaard POA
o 500 (-2000 Ahoy of Ikea)
o 500 Rivium, 500 EUR
o 500 Stormpolder
o 300 De Esch (waterbus Piekstraat vaart op zondag, mogelijk naar Piet Smitkade)

· Feyenoord- reizen 3000 p. (+750)
o 80 bussen Feyenoord-reizen
o 20 uit-bussen (1500 p)

· 12.000 personen met het OV (+1000)
o Treinstation uitgebreid keerlus Wilhelminaplein geeft extra capaciteit

· Fiets: 3.000 personen (+0)
· Lopen: 2.000 (+0)

Uitgevoerde Maatregelen en acties
Fysiek:

· Uitbreiding capaciteit waterbussteiger Piet Smitkade zodanig 25 schepen per uur kunnen
aanleggen van 150 personen. (G)

· Overkapping NS-station en aanleg loopbrug (G)
· Bouw stadion (FC)
· Keerlus Wilhelminaplein gerealiseerd (G)

Organisatorisch:
All-in regeling

· All-inregeling volledig operationeel (alle kaarten voor alle evenementen zijn alleen als all-
inticket beschikbaar)

Vervoer over water
· ferry-verbinding Stormpolder – Veranda, De Esch- Veranda varen bij evenementen

Parkeren in de wijken
· Uitvoeren parkeerregulering in derde woonwijk (Hillesluis, Vreewijk/Bloemhof) (G)
· overleg bewoners van de laatste wijk(en) over reguleringsmaatregelen.
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Trein, tram, bus
· Stoptrein stopt standaard op station Stadion (G/F).
· Pendelverbinding Wilhelminaplein - Beverwaard met hoge frequentie operationeel (G).

Parkeren op afstand
· Extra reservelocaties zoeken en contracten vastleggen (capaciteit, huur, opzet

busverbinding, zoeklocaties: Reijerwaard, Brienenoordbrug, Barendrecht, Maas-
/Waalhaven ).

Peakshaving
· Uitbreiden hospitality/peakshaving activiteiten middengroepen (ruimte, activiteiten,

financiering), customer loyalty programma’s opzetten ten behoeve van behoud gebruikers.

Feyenoord-reizen
· Opzet Feyenoord-reizen vanuit 20 locaties (combinaties van kleinere concentraties op en

eventueel extra locaties en doelgroepen bepalen aan de hand van het succes van de
maatregelen uit mijlpaal 1-3)

Projectmonitoring
· Uitvoeren acties en onderzoek ten behoeve van mijlpalen- en projectmonitoring.

Gedragsbeïnvloeding, communicatie en marketing
· Communicatie bezoekers met herkomst  zuid van Rotterdam: wijzen op

waterbusverbinding De Schans, Alblasserdam en Zwijndrecht
· Communicatieactie Ferry-verbinding Stormpolder, Rivium en De Esch: informeren

bezoekers over nieuwe mogelijkheid inclusief benoemen voordelen. (1,5,8)
· Feyenoord-reizen 20 bussen: seizoenkaarthouders uit supportersconcentraties op afstand

met minder goede OV-mogelijkheden informeren, voordelen aanprijzen, werven,
probeerkaartjes geven. (1,6)

· Peakshaving: customer loyaltyporgramma, gericht op behoud gebruikers en op werving
ten behoeve van nieuw stadion. (1,3)

· Gewenste gedragingen (fiets, ov, georganiseerd busvervoer, parkeren op afstand richting
het stadion en eerder bij het stadion aankomen/later vertrekken) belonen, beleving
toevoegen aan het gewenste gedrag en mogelijkheid tot feedback geven. (3-8)
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Mijlpaal 5: seizoen 2022/2023, toetsing eind 2022
In Mijlpaal 5 richten we ons op uitbouwen alternatieven en voorbereiden op de verhuizing. Als het
gebruik van de vervoersmiddelen evenredig groeit met de capaciteitssprong dan zou als mijlpaal de
volgende getallen moeten worden gehanteerd: 4500 ppl POA in gebruik, 6500 bezoekers met
Feyenoord-reizen, 3500 fietsers en 12.500 personen met het OV te laten komen. Dan zal door de
groei van 48000 naar 63000 automatisch de doelstelling worden gehaald.

· Eerste schil: 2800 parkeerplaatsen gereguleerd
o Stadiondriehoek: 1100
o P5G: 600
o Vervat: 400
o Olympiaweg: 400
o Noorderhelling: 300

· Tweede schil: 2.000 auto’s ongereguleerd (-1000), 750 auto’s op gereguleerde
parkeerterreinen, 2000 parkeerplaatsen beschikbaar in garages/parkeerterreinen, ten
behoeve van overloop

· Derde schil: 4800-6200 parkeerplaatsen POA (4000 bezet)
o 500 P+R
o 1500 beverwaard POA
o 500 (-2000 Ahoy of Ikea)
o 500 Rivium,
o 500 EUR
o 500 Stormpolder
o 300 De Esch
o 500 reservelocaties

· Feyenoord-reizen: 4000 p. (+1000)
o 120 bussen Feyenoord-reizen
o 30 uit-bussen (1500 p)

· 12.500 personen met het OV (+1000)
o Halte Putselaan en tramverbinding

· Fiets: 3000 personen (+0)
· Lopen: 2000 (+0)

Uitgevoerde Maatregelen en acties
Fysiek:

· Tramhalte Putselaan
· Uitbreiding Tramhaltes Varkenoordse viaduct

· Bouw stadion (FC)
· Keerlus Maasstadziekenhuis (G)

Organisatorisch:
All-in regeling

· All-inregeling volledig operationeel (alle kaarten voor alle evenementen zijn alleen als all-
inticket beschikbaar)
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Vervoer over water
· ferry-verbinding Stormpolder – Veranda, De Esch- Veranda varen bij evenementen (F)

Parkeren in de wijken
· Uitvoeren parkeerregulering in laatste woonwijk(en) (G)

Trein, tram, bus
· Pendelverbinding Zuidplein – Maashaven – Putselaan - Lombardijen operationeel (G).

Parkeren op afstand
· Extra reservelocaties zoeken en contracten vastleggen (capaciteit, huur, opzet

busverbinding, zoeklocaties: Reijerwaard, Brienenoordbrug, Barendrecht, Maas-
/Waalhaven ), ter voorbereiding op schaalsprong mijlpaal 6.

· Parkeercapaciteit reserveren bij Maasstadziekenhuis

Peakshaving
· Uitbreiden hospitality/peakshaving activiteiten middengroepen (ruimte, activiteiten,

financiering), customer loyalty programma’s opzetten ten behoeve van behoud gebruikers.

Feyenoord-reizen
· Opzet Feyenoord-reizen vanuit extra locaties (locaties en doelgroepen bepalen aan de

hand van het succes van de maatregelen uit mijlpaal 1-4)

Projectmonitoring
· Uitvoeren acties en onderzoek ten behoeve van mijlpalen- en projectmonitoring.

Gedragsbeïnvloeding, communicatie en marketing
· Communicatie algemeen: gericht op overstap naar nieuwe stadion
· Communicatieactie gericht op gebruik tweede tramlijn (maashaven -Putselaan –

Lombardijen) (1,5,8)
· Feyenoord-reizen 45 bussen: doelgroep afhankelijk van voortgang mijlpalen 1-4 (1,6)
· Peakshaving: customer loyaltyporgramma, gericht op behoud gebruikers en op werving

ten behoeve van nieuw stadion. (1,3)
· In overlastgebieden parkeren verwijzen naar de parkeergarages tweede schil en koppeling

all-inticket en voordelen
· Gewenste gedragingen (fiets, ov, georganiseerd busvervoer, parkeren op afstand richting

het stadion en eerder bij het stadion aankomen/later vertrekken) belonen, beleving
toevoegen aan het gewenste gedrag en mogelijkheid tot feedback geven. (3-8)
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Mijlpaal 6, einddoel  seizoen 2023/2024, toets eind 2023

In Mijlpaal 6 vindt de verhuizing plaats naar het nieuwe stadion. Door toename van de capaciteit
neemt het gebruik van de verschillende vervoerwijzen evenredig toe met de capaciteitstoename:
van 9800 auto’s naar 12500 auto’s, van 12.500 reizigers naar 16.500 in het O en van 3500 naar

5000 met de fiets.

· Eerste schil: 2500 parkeerplaatsen gereguleerd (-300)
o Stadion en strip noord: 1000
o P5G: 600
o Stadiondriehoek (oud P2-3): 700
o Mediamarktgarage: 200

· Tweede schil: 1.400 auto’s gereguleerd (verschuiving van eerste naar tweede schil)
o Vervat: 400, Olympiaweg, 400, Noorderhelling 300, stadiondriehoek 300
o 2500 in garages centrum, Katendrecht, Zuid

o Minder dan 1000 niet gereguleerd
o 2500 parkeerplaatsen in garages en terreinen beschikbaar als overloop

· Derde schil: 6000-7500 parkeerplaatsen POA (+1200)
o 500 P+R
o 1500 beverwaard POA
o 500 (-2000 Ahoy of Ikea)
o 1300 Rivium, Stormpolder, de Esch
o 500 Lombardijen
o 500 EUR
o 700 reservelocaties

· Feyenoord-reizen: 8000 p. (+2500)
o 175 bussen Feyenoord-reizen
o 40 uit-bussen (2000 p)

· 16.000 personen met het OV (+2500)
o Halte Putselaan en tramverbinding, capaciteit trams, waterbus  en treinen vol

benutten
· Fiets: 5000 personen (+1500)

o Nieuwe fietsenstallingen in stadion en strip
· Lopen: 2000 (+0)

Uitgevoerde Maatregelen en acties
Fysiek:

· Verhuizing opening nieuw stadion

Organisatorisch:
Algemeen, voor alle thema’s

· Verhuizing, overgang van alle activiteiten naar nieuw stadion
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Parkeren
· Organisatie nieuwe verdeling betaalde parkeerplaatsen (Noorderhelling, Olympiaweg en

Vervat liggen nu niet meer ‘dichtbij’, Mediamarkt-garage licht dichtbij).

Peakshaving
· Inrichten nieuwe en grotere locaties voor peakshaving.

Projectmonitoring
· Uitvoeren acties en onderzoek ten behoeve van mijlpalen- en projectmonitoring.

Gedragsbeïnvloeding, communicatie en marketing
· Communicatie algemeen: gericht op overstap naar nieuwe stadion
· Algemeen: extra bezoekers (capaciteitssprong) geleiden naar Parkeren op afstand, OV en

Feyenoord reizen.
· toevoegen aan het gewenste gedrag en mogelijkheid tot feedback geven. (3-8)



Mobiliteitscontract gemeente - Feyenoord: Monitoring
Datum: 17 november 2017

Monitoring
Gemeente en Feyenoord maken afspraken over de mobiliteit van en naar het nieuwe stadion. Deze
doelstellingen en maatregelen worden vastgelegd in een mobiliteitsplan en de afspraken over de te
bereiken doelen en uit te voeren acties en maatregelen worden gemonitord via het
Mobiliteitscontract. Het hoofddoel is om een goed bereikbaar stadion te maken en de overlast (in
de vorm van verkeers- en parkeeroverlast) voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Deze notitie dient als onderlegger bij het mobiliteitscontract en beschrijft de opzet van de
monitoring.

Mijlpalenmonitoring en projectmonitoring
Monitoring heeft twee doelen:
1. Het wederzijds kunnen controleren of de (tussen) doelstellingen die gezamenlijk gesteld zijn

gehaald worden en eventueel een extra of andere inspanningsverplichting of bijgestelde
mijlpaal te kunnen vaststellen: dit noemen we mijlpalenmonitoring;

2. Het vaststellen of de ingezette maatregelen en projecten het beoogde effect hebben om zowel
de maatregel als de projectenplanning te kunnen bijstellen: projectmonitoring.

De projectmonitoring is geen onderdeel van de toetsing van de mijlpalen, maar dient als bouwsteen
om voor de volgende mijlpaal een nieuwe projectenplanning  op te kunnen stellen. Projecten die
minder effect hebben dan beoogd moeten verbeterd wworden en nieuwe projecten moeten dan
worden opgevoerd om de volgende mijlpaal alsnog te kunnen halen.

Mijlpalenmonitoring
De mijlpalen zijn afgeleid van de drie hoofdinstrumenten uit het mobiliteitsplan: scheiden van
stromen (fysieke maatregelen) gedragsverandering (modal shift een combinatie van
gedragsmaatregelen en het scheppen van alternatieve mogelijkheden) en peakshaving (idem).

Concreet is het resultaat van het dat er in 2023 maximaal 12.500 auto’s (31.000 personen) naar het
stadion kunnen komen. De locaties waar zij parkeren zijn als volgt:
2500 auto’s georganiseerd/gereguleerd parkeren in de eerste schil (+/- 5 minuten loopafstand),
1500 parkeerplaatsen zijn gereguleerd/georganiseerd in de 2e schil (+/- 25 minuten loopafstand)
en nog eens 2500 parkeerplaatsen zijn als reserve beschikbaar in de tweede schil.
Verder zijn er minimaal 6000 parkeerplaatsen beschikbaar in de derde schil (parkeren op afstand).
De overige bezoekers komen met een andere vervoerwijze, een indicatieve verdeling is als volgt:
5000 personen komen met de fiets,
2000 personen komen te voet,
8750 personen komen met supportersbussen (waarvan 1750 uitsupporters)
16250 personen komen met het OV.



Daarnaast blijft 20% van de auto- en OV-bezoekers het eerste uur na afloop van het evenement in
(de omgeving van) het stadion en is ook meer dan één uur voor aanvang aanwezig.

De mijlpalen monitoring richten zich dan ook op deze elementen (resultaten) en wordt aangevuld
met een inspanningsmonitoring: deze signaleert of adequate inspanningen zijn geleverd om het
gestelde resultaat te bereiken. Tot de mijlpalenmonitoring rekenen we ook een
belevingsonderzoek.

De mijlpalenmonitoring omvat de volgende indicatoren en meetinstrumenten.

1 Gereguleerd parkeren
· Indicator: aantal parkeerbewegingen op de gereguleerde locaties (eerste en tweede schil)

en POA-locaties, per uur.
· Meetinstrument: verkochte kaarten, telling ingangen locaties (mechanisch/visueel).

2 OV-gebruik
· Indicator: aantal OV-verplaatsingen, per uur.
· Meetinstrument: telling in-/uitstappers tramhalte Stadion, telling in-uitstappers treinstation

en waterbus/ferryhaltes (aantal passanten).

3 Fietsgebruik
· Indicator: aantal fietsverplaatsingen per uur.
· Meetinstrument: telling inkomende en uitgaande fietsen in fietsenstallingen en telling

gestalde fietsen in de omgeving  1 uur voor, tijdens,  en 1 uur na de wedstrijd.

4 Gebruik georganiseerd vervoer
· Indicator: aantal reizigers met Feyenoord reizen.
· Meetinstrument: verkochte kaarten.

5 Modal shift en modal split
· Indicator: verhouding van de gebruikte (gerapporteerde) vervoerwijze.
· Meetinstrument:

o a) steekproef-enquête op toegangsroutes naar poorten stadion, (vraag: hoe bent
u gekomen, als u met de auto bent gekomen: waar heeft u geparkeerd), in
combinatie met telling ingaande bezoekers per half uur.

o b) all-intickets (vanaf 2021/2022) deze geven na 2022 een accuraat beeld van de
vervoerwijze.

Beide meetinstrumenten zullen in eerste instantie naast elkaar worden gebruikt, ook om
de betrouwbaarheid van de all-in-tickets als meetinstrument te kunnen vaststellen.

6 Peakshaving
· Indicator: verhouding vertrekkende bezoekers in het eerste uur na  het evenement en in

het tweede uur na afloop van het evenement.



· Meetinstrument:
o a)tellingen van de vertrekkende bezoekers.
o b) aantallen verkochte en ontwaarde all-in-tickets voor een peakshaving activiteit.

7 Inspanningsmonitoring
· Indicator: de in het mobiliteitscontract opgenomen maatregelen en acties en het resultaat

daarvan.
· Meetinstrument: de in het mobiliteitscontract opgenomen maatregelen worden

gerapporteerd: de beschrijving van de actie en maatregel, het beoogde doel, de bijdrage
dei de maatregel zou moeten leveren aan de realisatie van de mijlpaal, de uitvoering van
de maatregel en het behaalde effect. (uit de projectmonitoring)

8. Belevingsonderzoek bezoekers en omwonenden
· Indicator: de gerapporteerde waardering van de omwonenden en belanghebbenden over

bereikbaarheid van de eigen locatie en de ervaren overlast door de evenementen in het
stadion.

· Meetinstrument: een jaarlijkse enquête, die behalve naar waardering ook naar
vervoerwijze vraagt. Mogelijk is aan te sluiten bij de wijkmonitoring van de gemeente.

Uitvoering onderzoeken en procedure monitoring
Als referentie wordt een nulmeting gehouden. Deze beschrijft de situatie zoals die zich bij de start
van het mobiliteitsplan voordoet: eind 2017/begin 2018. De nulmeting omvat dezelfde elementen
als de mijlpalenmeting.

Voor de mijlpalenmeting wordt jaarlijks uiterlijk aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen
vastgesteld welke evenementen zich lenen voor monitoringsonderzoek. Uitgegaan wordt van één
regulier competitiewedstrijd op een zondag, één avondwedstrijd op een maatgevende avond
(vrijdag of zaterdag) en mogelijk één evenement dat geen thuiswedstrijd van Feyenoord is.
De feitelijke onderzoeken vinden plaats 1 maand na de start van het nieuwe seizoen (ivm inlooptijd
en lagere bezoekersaantallen in de zomermaanden).
Mogelijk dat voor de keuze van een niet voetbalevenement al in het voorjaar moet worden geteld
en gemeten.

Projectmonitoring
De projectmonitoring bestaat uit het meten van het effect van het betreffende project (een actie of
maatregel). Voor wat betreft de fysieke projecten (waterbussteigers, parkeerlocaties, openbaar
vervoervoorzieningen) kan dit met dezelfde instrumenten als bij de mijlpalenmonitoring. Voor de
organisatorische projecten en de projecten op het gebied van gedragsbeïnvloeding, communicatie
en marketing kan dit niet.

Per actie stellen we daarom een monitoringsplan op om effecten te meten. In veel gevallen zal dit
een directe enquête zijn, soms kunnen ook andere instrumenten worden ingezet. Voorbeelden
hiervan zijn:

· Registratie aantallen websitebezoekers;



· Registratie aantallen en soorten verkochte all-in-tickets;
· Registratie aantallen afgegeven dagpassen bezoekersregeling;
· Telling autoverkeer op invalswegen naar wijken;
· Instaphaltes van reizigers die uitstappen bij het stadion.

Van sommige projecten is alleen het gecombineerde effect te meten. (als voorbeeld de gedrags- en
communicatieactie die gekoppeld is aan de opening van een bepaalde waterbuslocatie. Deze is
niet los te zien van de aanleg van de voorziening, de opzet van de pendelvoorziening en de
inbedding in het systeem van all-in-ticketverkoop.  Deze worden dan ook als één project
gemonitord.  Sommige projecten zijn organisatorisch en voorbereidend van aard (stroomlijnen van
de communicatie, opzet all-inregeling) daarvan kan geen effect op de mijlpalen worden berekend.




