
 
 
 

 
 

Aanwezigen:

Weth. Adriaan Visser (vz.) 

  Weth. Ronald Schneider 

  Dhr. Gerard Hoetmer (Feyenoord) 

  Dhr. Cees de Bruin (Feyenoord) 

Dhr. Eric Gudde (Feyenoord) 

Dhr. Jan van Merwijk (Feyenoord) 

  Dhr. Frank Keizer (Feyenoord City) 

  Dhr. Carl Berg (Gemeente) 

  Dhr. Marco Hoogerbrugge (Gemeente) 

  Dhr. Wilco Verhagen (Gemeente) 

  Mw Francis Brochus (Gemeente, verslag) 

 
Afwezig: mw Viola van der Lely (Feyenoord City) 

 

 
1.  Opening, mededelingen, vaststellen agenda  
 Wethouder Visser opent de vergadering. 

 
 Mededelingen: 
 

 Vaststellen agenda: 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
2. Concept-verslag Gez. Stuurgroep Stadionontwikkeling d.d. 9 februari 2017  
 Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 

 
3.    
  

 

 
 

  
 

4. Organisatie Feyenoord City  
 Gerard Hoetmer geeft aan de richting het nieuwe stadion ook de organisatie van Feyenoord moet 

veranderen en dat daar relatief op korte termijn aan begonnen moet worden. Zo wordt gekeken naar de 

aanstelling van een CFO en zal er in de loop van dit jaar een plan voor de ontwikkeling van de organisatie 
van Feyenoord. Vanuit de gemeente wordt benadrukt dat ook het sociaal maatschappelijk programma en 
mobiliteit daar een goede herkenbare plek in moeten krijgen.  

 
5. Mobiliteit 

Concept-verslag 

 
 

Overleg: Gezamenlijke 

Stuurgroep Stadionontwikkeling 
 
Datum : 28 maart 2017 

Tijdstip: 18.30 tot 19.30 uur 
 
 

 

Stadsontwikkeling
 

Ambt. opdrachtgever: E. Klep 

 

Steller:  F.Brochus-van Belle 

Email: f.brochusvanbelle@rotterdam.nl 

Telefoon: 06-220 545 00  
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Door Goudappel Coffeng is een kritische externe toets opgesteld. Peak shaving wordt ambitieus maar 

haalbaar genoemd. Met name op het halen van de modal shift doelstellingen is men zeer kritisch. Naar 

aanleiding hiervan is al een gesprek tussen Jan van Merwijk en wethouder Langenberg gevoerd. Feyenoord 

zal 3 april, zoals opgenomen in de notitie een aantal aanvullende rapportages aanleveren. Onderdeel 

hiervan zijn een extra rapport gedragsverandering  en een terugvalscenario met 1500 tot 2500 extra 

parkeerplaatsen. Wethouder Visser benadrukt dat deze er echt moeten zijn, aangezien het dinsdag 4 april in 

het college besproken moet worden. Indien dat niet lukt wordt de gehele planning niet gehaald. Jan van 

Merwijk geeft aan dat dit gaat lukken.  

 

6. Politieke voorbereiding 

 In de komende periode is een intensief bestuurlijk traject met de volgende overleggen: 

 29 maart commissie BWB inzake Feyenoord City 

   4 april college B&W: vaststellen collegebrief mobiliteit incl. bijlagen 

 12 april commissie BWB inzake mobiliteit 

 20 april behandeling raad.  

 

Wethouder Visser geeft aan het er goed uitziet, maar dat met name mobiliteit het heikele punt is, ook voor 

de coalitiepartijen. Erik Gudde geeft aan de volgende dag in te spreken in de commissievergadering en 

daarbij met name in te gaan op het sociaal-economisch programma. In het verlengde van het bestuurlijk 

traject wordt nog vooruitgekeken naar het Arminius-debat.  

 

7. Rondvraag en sluiting 

  

 




