
OVERZICHT MOTIES UIT RAADSVERGADERING 11 MEI 2017 

DATUM MOTIE INDIENER MOTIE WETHOUDER 

11-05-2017 17bb4107 
Motie 1 

Luuk Wilson, Leefbaar 
Rotterdam 

Motie Meer geld op het veld 
Feyenoord te verzoeken in te zetten op aanvullende financiële bijdragen wanneer 
nodig om, in de periode startend 1 jaar voor en 2 jaar na ingebruikname van het 
nieuwe stadion, een spelersbudget van tenminste 28 miljoen euro zeker te stellen 
en hierover voorafgaand aan de financial close te rapporteren 

Weth. A. Visser 
 

11-05-2017 17bb 
Motie 3 

Luuk Wilson 
Leefbaar Rotterdam 

Motie Gecoördineerd programma sportparticipatie 
Bundelen van krachten met Feyenoord City op gebied van onderwijs en 
welzijnswerk om te komen tot een gezamenlijk programma sportparticipatie 

Weth. H. de Jonge 

11-05-2017 17bb4111 
Motie 4 

Luuk Wilson, Leefbaar 
en Danielle Knieriem 
CDA 

Motie Hand in hand, clusters 

 Te evalueren of in de aanloop naar het verdere verloop van het verdere project 
Feyenoord City alle gepaste clusters in de correcte mate worden betrokken, en 
dit vervolgens te waarborgen. 

 Tevens een organisatorisch verantwoordelijkheidsstructuur op te stellen om zo, 
zowel intern als extern, duidelijke aanspreekpunten betreffende de onderdelen 
van Feyenoord City te hebben. 

 Een plan op te stellen hoe dit in de toekomst bij soortgelijke projecten te 
waarborgen. 

Weth. A. Visser 

11-05-2017 17bb 
Motie 5 

Luuk Wilson, Leefbaar 
Rotterdam 

Motie Zekerheid standplaatshouders 

 de standplaatshouders z.s.m. duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van 
de stands; 

 de standplaatshouders die heden rond de Kuip actief zijn te assisteren bij het 
vinden van een nieuwe, levensvatbare, locatie bij het nieuwe stadion of elders. 

Weth. M. Struijvenberg 

11-05-2017 17bb 
Motie 6 

C. Concalves PvdA, A. 
Peksert Nida, S. Kroon 
D66 en J. Bokhove 
GroenLinks 

Motie Maak Deltaplan Werk voor Rotterdammers 

 te onderzoeken hoe er een ambitieuzer plan dan het sociaaleconomisch 
programma van Feyenoord City ontwikkeld kan worden met betrekking tot 
werkgelegenheid; 

 daarbij ook te kijken naar vergelijkbare projecten zoals de Arena 

 daarbij zowel naar directe als indirecte werkgelegenheid te kijken per fase zoals 
die in het position paper worden aangehouden; 

 hierbij nadrukkelijk Rotterdamse bedrijven te betrekken als (onder-) aannemers 
als dat juridisch mogelijk is 

Weth. M. Struijvenberg 

11-05-2017 17bb4115 
Motie 7 

C. Goncalves PvdA 
J. Bokhove 
GroenLinks 

Motie Wederzijds Profijt omliggende wijken 

 samen met de gebiedscommissies en bewoners op Zuid een gedetailleerd 
participatieplan vorm te geven; 

 dit voor te leggen aan de raad 

 hierover de voortgang met regelmaat te rapporteren aan de raad 

Weth. R. Schneider 



11-05-2017 17bb 
Motie 8 

Leo Bruijn PvdA, L. de 
Klein SP, S. 
Schampers D66, A. 
Peksert Nida, J.W. 
Verheij VVD, S. Sies 
CU-SGP, J. van der 
Lee PvdD 

Motie Aanwijzing risicovol projecten 
Het project aan te wijzen als Risicovol Project, conform de regeling (art. 3) en 
vraagt de griffie om alle noodzakelijke voorbereidende maatregelen in gang te 
zetten. 

Weth. R. Schneider 

11-05-2017 17bb 
Motie 9 

A.Peksert Nida Motie – BENG! Vol energie, maar dan neutraal 
Feyenoord te verzoeken alle gebouwen die samenvallen met de 
gebiedsontwikkeling van Feyenoord City, dus onder andere het stadion, de 
winkels, restaurants en woningen tenminste te laten voldoen aan de BENG eisen, 
ook alle bouw voor 1 januari 2021. 

Weth. P. Langenberg 

11-05-2017 17bb 
Motie 10 

A.Peksert Nida, L. 
Bruijn PvdA 

Motie Park & Sail 

 te oriënteren op (braakliggende terreinen langs de Maas die geschikt zijn voor 
inrichting van eventuele “Park & Sail” parkeerplaatsen van waaruit bezoekers 
naar het stadion varen; 

 hierover terug te koppelen aan de raad; 

Weth. P. Langenberg 

11-05-2017 17bb 
Motie 11 

A.Peksert Nida, JW 
Verhey VVD en J. 
Bokhove GroenLinks 

Motie Feyenoord City InterCity 

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

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

Weth. P. Langenberg 

11-05-2017 17bb 
Motie 12 

A.Peksert Nida Motie Fiets ‘m er in 

 om in zetten op een luie brugverbinding met Hillesluis, om ook fietsers vanuit 
westelijke wijken door te laten fietsen naar Feyenoord City in het oosten; 

 en hierover te rapporteren aan de raad. 

Weth. P. Langenberg 

11-05-2017 17bb 
Motie 13 

N. el Ouali Nida, A. 
Peksert Nida 

Motie Sportparticipatie 

 om Feyenoord te verzoeken een structurele (jaarlijks/tweejaarlijks) 
verantwoording te sturen aan de gemeente Rotterdam over de verrichtte 
inspanningen en geboekte resultaten ter bevordering van de sportparticipatie; 

 en hierover te rapporteren aan de raad. 

Weth. A. Visser 

11-05-2017 17bb 
Motie 14 

N. el Ouali Nida, A. 
Pekstert Nida 

Motie Feyenoord City OnderWijzer 

 een beleidsplan op te stellen waarin gericht gestuurd wordt op aansluiting 
tussen het huidige aanbod van opleidingen in de sport-, spel- en recreatiesector 
en Feyenoord City en eventuele uitbreiding van dat aanbod: 

 om actieve promotiecampagnes van deze opleidingen in Rotterdam-Zuid op te 
pakken met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid 

Weth. H. de Jonge 



 en de symbiose tussen aanbod, promotie, participatie en werkgelegenheid te 
monitoren; 

 en hierover te rapporteren aan de raad. 

11-05-2017 17bb 
Motie 15 
 

J.W. Verheij VVD en L. 
Bruijn PvdA 

Motie Prioriteit Feyenoord City 

 Voor het eind van het jaar 2017 een plan te presenteren waarin wordt 
opgenomen: 
o op welke wijze prioriteit gegeven wordt aan de gebiedsontwikkeling 

Feyenoord City totdat het gehele project gereed is; 
o wat dit betekent voor andere lopende en toekomstige 

gebiedsontwikkelingen in de stad; 
o op welke wijze de markt maximaal gestimuleerd wordt om primair in 

Feyenoord City te investeren, bouwen en ontwikkelen; 
o een plan om de gemeentelijke organisatie zodanig op orde te brengen dat 

kennis, kunde en kwantiteit voldoende zijn toegerust op de gemeentelijke 
taken ten behoeve van Feyenoord City en de andere ontwikkelingen in de 
stad. 

Weth. R. Schneider 

11-05-2017 Motie 16 J.W. Verheij VVD, L. 
de Klein SP, S. 
Schampers en S. 
Kroon D66,  S. Sies 
ChristenUnie, J. 
Bokhove GroenLinks 
en L. Bruijn PvdA 

Motie Verbind Feyenoord City met Zuid 
In samenwerking met NS en ProRail te komen tot een studie naar: 

 de (gehele of gedeeltelijke) ontmanteling van het rangeer terrein, 

 het beschikbaar maken van de vrijkomende gronden voor stedelijke 
ontwikkeling 

 het bouwen van goede verbindingen over de resterende sporen, 
bijvoorbeeld door het geheel of gedeeltelijk overkluizen van de sporen 
tussen het Varkenoordse viaduct en stadion Lombardijen. 

Weth. R. Schneider 

11-05-2017 Motie 17 J.W. Verheij VVD, L. 
de Klein SP, S. 
Schampers en S. 
Kroon D66, J. 
Bokhove GroenLinks 
en L. Bruijn PvdA 

Motie Hand in hand met de metro 

 De studie uit 2011 naar tracévarianten voor hoogwaardig openbaar vervoer 
tussen Kralingse Zoom en Zuidplein te actualiseren, met inachtneming van de 
nieuwe locatie van het nieuw te bouwen stadion;  

 Daarbij aan te geven welke haltes op die tracés zouden moeten komen en hoe 
de omliggende wijken daarvan profiteren 

 De kosten van elk van die varianten in kaart te brengen. 

 De uitkomsten hiervan uiterlijk in het najaar 2017, in aansluiting op het OV-
plan en de MIRT studies, aan de raad te sturen. 

Weth P. Langenberg 

11-05-2017 Motie 18 J.W. Verheij VVD en L. 
de Kleijn SP 

Motie Structureel hoeft niet 

 Binnen de kaders van het raadsbesluit te streven naar zoveel mogelijk inbreng 
van Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen door andere partijen; 

 Haar aandelenbezit, zodra mogelijk en verantwoord, te vervreemden binnen 
de statutaire bepalingen die daarvoor gaan gelden. 

Weth. A. Visser 



11-05-2017 Motie 19 S. Kroon D66 en 
A.Peksert Nida 

Motie Circulair Slopen 

 Er bij Feyenoord City op aan te dringen een plan voor hergebruik van 
sloopafval op te stellen; 

 De gemeenteraad voor de start van de eerste sloopactiviteiten hierover terug 
terug te rapporteren. 

Weth. P. Langenberg 

11-05-2017 17bb4129 
Motie 21 

J. Verveen D66 Motie Borg de Maatschappelijke Beloftes 

 De maatschappelijke inspanningen van Feyenoord City in termen van onder 
andere onderwijs, breedtesport, werkgelegenheid en supportersrelaties 
duurzaam en concreet vast te leggen in de vorm van social impact contracts. 

 Daarbij de minimale vereiste resultaatverplichting verbonden aan de 
deelneming vast te leggen, evenals een voorstel hoe om te gaan met 
programma onderdelen die onder of boven verwachting scoren. 

 Een voorstel ter goedkeuring naar de gemeenteraad te sturen voor datum van 
de financial close. 

Weth. A. Visser 

11-05-2017 Motie 23 C. Eskes CDA, J.W. 
Verheij VVD en L. 
Wilson Leefbaar 

Motie P&R Feyenoord City 

 Te onderzoeken of het mogelijk is om een op- en afrit aan te leggen in de A16 
om verkeer direct vanaf de rijksweg naar de P+R Bewaard te leiden; 

 Te onderzoeken of en in hoeverre de P+R Beverwaard – bovenop de reeds 
aangekondigde 500 extra plaatsen – kan worden uitgebreid om het extra 
autoverkeer op te vangen; 

 Te onderzoeken of de capaciteit, snelheid en frequentie van de huidige 
tramverbinding tussen P+R Beverwaard en Feyenoord City kan worden 
vergroot om een eventuele extra verkeersstroom ten gevolge van 
bovenstaande aanpassingen op te vangen; 

 Deze onderzoeken tijdig af te ronden zodat te nemen maatregelen 
gerealiseerd kunnen worden voor de oplevering van het nieuwe stadion. 

Weth. P. Langenberg 

11-05-2017 Motie 24 D. Knieriem Motie Groen- en speelgarantie 

 Omwonenden en andere Rotterdammers te betrekken bij de te maken keuzes 
in de inrichting van de buitenruimte; 

 Hierbij te streven naar een zo groen mogelijke verblijfsruimte; 

 Te voorzien in tenminste drie speelplekken, waaronder één op de Veranda en 
één in het Kuippark; 

 Het gezinsvriendelijke karakter eveneens mee te nemen in de commerciële 
invulling van de Strip. 

Weth. R. Schneider 

11-05-2017 17bb4132 
Motie 25 

D. Knieriem CDA en L. 
Wilson Leefbaar 

Motie Veranda 

 Ervoor te zorgen dat de bewoners aan de Veranda en andere omliggende 
wijken actief, direct en blijvend worden betrokken bij de invulling van de 
openbare ruimte van Feyenoord City; 

Weth. R. Schneider 



 Samen met de bewoners van de Veranda te werken aan het vergroten van de 
gezinsvriendelijkheid en leefbaarheid van hun buurt; 

 De raad te informeren over de voortgang in dit voortdurende 
participatieproces. 

11-05-2016 Motie 26 D. Knieriem CDA, L. 
Wilson Leefbaar en 
J.W. Verheij  VVD 

Motie Beperk Bouwoverlast Veranda 

 De bewoners van de Veranda nauwgezet en voortdurend te informeren over 
de verschillende bouwfasen en de daarbij te verwachten overlast; 

 Samen met bewoners te zoeken naar oplossingen om de overlast te 
beperken. 

Weth. R. Schneider 

11-05-2017 17bb4134 
Motie 27 

S. Sies ChristenUnie, 
L. Bruijn PvdA, L. 
Wilson Leefbaar 

Motie Communiceren kun je leveren 
De openbare stukken van Feyenoord City overzichtelijker en toegankelijker te 
maken voor de Rotterdammer. 

Weth. A. Visser 

11-05-2017 Motie 28 J. van der Lee PvdD, 
B. Kathmann PvdA 

Motie Geen nieuw voetbalstadion zonder hoogwaardig OV-knooppunt 

 Te onderzoeken hoe een hoogwaardig OV-knooppunt ter hoogte van het huidige 
NS-stadion Rotterdam Stadion kan worden gerealiseerd, waar bus, tram, metro 
en trein samenkomen;  

 De raad uiterlijk in 2018 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek. 

Weth. P. Langenberg 

11-05-2017 Motie 30 J. van der Lee PvdD, 
L. Bruijn PvdA 

Motie Natuurvriendelijke oevers langs het nieuwe voetbalstadion 
Natuurvriendelijke oevers langs het nieuwe voetbalstadion. 

Weth. Eerdmans 

 

 


