
Aanwezig:
, Wilco Verhagen, 

Gast bij 1e agendapunt: 

1. 1e Voortgangsrapportage
Besproken is de ‘old school’ versie 1.1 (17 maart 2018):
· Ontbrekende onderdelen overall (managementsamenvatting en/of categorie overig). Actie: Wilco/
· Extra aandacht nodig voor de risico-paragrafen. Actie: Wilco/
· Updaten en aanvullen overzichten in de bijlagen (position paper, moties, toezeggingen, etc). Actie: 
· Cirkels inkleuren: Actie: Wilco/
· Teksten inhoudelijk checken. Actie: allen

Presentatie ‘new school’ klikbare pdf (1e versie van 19 maart) door 
· Opmerkingen verwerken. Actie: 
· Inhoud landingspagina vs openingspagina klikbare pdf definiëren. Actie: Wilco/
· Document naar coördinatieteam sturen met verzoek om opmerkingen uiterlijk donderdag door te geven aan

Actie:  Is verstuurd na afloop van de vergadering
· Moment van omklappen bepalen van wordt-document naar klikbare pdf. Actie: 

2. Participatie
Niet besproken bij afwezigheid van 
· Overzicht van  opnieuw verspreiden. Actie: Is verstuurd na afloop van de vergadering.

3. Terugkoppeling gesprek met RVC’s en MIPIM
RVC’s
· Terugkoppeling door Wilco die aanwezig was bij het gesprek dat Adriaan Visser op 14 maart heeft gehad met

Cees de Bruin en Gerard Hoetmer over de onrust in de omgeving en gebrek aan voortgang.
· Was goed en open gesprek. Feyenoord heeft oog voor de kritiek. Huidige organisatie heeft nog teveel

beperkingen. Bezig met opstellen van een 9 punten plan ter verbetering van de beeldvorming rond het project
en een ‘elevator pitch’ over het project.

· Intentieovereenkomst (voorcontract) SIC en mobiliteitscontract worden deze maand nog getekend door
Feyenoord.

Actie: 9 punten plan verspreiden ( . Is verstuurd na afloop van de vergadering samen met deze actielijst

MIPIM
· Er lijken zich twee (en misschien zelfs) drie consortia af te tekenen

4. Svz mobiliteitscontract en SIC
· Beide documenten zijn definitief en worden naar alle waarschijnlijk nog deze maand door Feyenoord
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· Daarna bestuurlijk besluitvorming door College op 3 april. Trajecten goed afstemmen. Actie: 
· Gezamenlijk persbericht voorbereiden met  en Monique de Jong. Actie: Wilco

5. Actielijst vorige keer
Besproken en bijgewerkt (zie hieronder)

6. Wvttk

REPLIJST

6 maart 2018
· Eind van de week geredigeerde versie voortgangsrapportage rondsturen (Wilco). Is gebeurd
· Spoorboekje opstellen voor afronding NvU Stadion
· Uitzoeken of de welstandsparagraaf door de raad wordt vastgesteld en de Welstandskamer door B&W .

Is gebeurd. Aannames waren correct. De bestuurlijke besluiten moeten door het projectteam (en dus niet
secretariaat welstand) worden georganiseerd

· Overige reacties op notitie naar (Allen). Is gebeurd
· Nieuwe versie notitie maken (Wilco en ). Is gebeurd. Wilco heeft nieuwe versie ontvangen. Zal hij bekijken

en verder verspreiden
· Participatie-overzicht van voor eind van de week aanvullen vanuit de deelprojecten (Wilco, 

). Nog geen reacties ontvangen

20 februari 2018
· Voorcontract SIC langslopen op relatie met gebiedsontwikkeling ( ). Is gebeurd. Reactie ligt bij Wilco
· Doel verkennende studie Collosseumwegzone aanscherpen ). Is gebeurd. Geen aanpassing

document. Wordt wel rekening mee gehouden. Actie afvoeren

23 januari 2018
1. Terugblik raadscie BWB op 17 januari 2018

· Bijstelling planning meenemen en motiveren (‘wijkt weliswaar af van de Position Paper, maar schaadt
de belangen van de gemeente niet’) in eerste voortgangsrapportage in april (Wilco/ )

· Voor de volgende keer levert iedereen de bijgestelde streefplanning met marge voor zijn/haar
deelproject (allen). Is gebeurd. Bijdrage aan voortgangsrapportage is geleverd

2. Kick off stadion: masterplan en VO
· Volgende keer participatie-overzicht bespreken (




