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Allen,
Omdat ik er de komende dagen vrij ben hierbij alvast de voorlopige agenda voor Coördinatieteam op dinsdag 3
april a.s.:
1. Voortgangsrapportage (krijgen jullie uiterlijk donderdag van )
2. Participatieoverzicht (bijlage)
3. Svz Mobcon en SIC (bijlagen tkn)
4. Actielijst vorige keer (bijlage)
5. Wvttk
Graag jullie aanvullingen op de agenda met reply-all plus bijlage.
Fijne Paasdagen.
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.
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Onderwerp:


Mobiliteitscontract Feyenoord City

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?


Op 11 mei 2017 heeft uw raad ingestemd met de gemeentelijke bijdrage aan de ontwikkeling van Feyenoord City en daartoe een Position Paper en een Mobiliteitsplan vastgesteld. In het verlengde van dit besluit heeft Feyenoord (club en stadion) in de afgelopen maanden in nauwe samenwerking met de gemeente gewerkt aan het opstellen van een mobiliteitscontract. Dit contract legt de basisafspraken vast omtrent de mobiliteit ten behoeve van Feyenoord City en is daarmee de uitwerking van de gemeentelijke voorwaarden op het vlak van mobiliteit die zijn opgenomen in de Position Paper. Het College heeft op 3 april jl. het mobiliteitscontract Feyenoord City vastgesteld. Parallel aan de bestuurlijke besluitvorming vindt ook definitieve besluitvorming bij Feyenoord plaats. Het contract wordt voor de zomer ondertekend samen met Stadion Feijenoord NV en Nieuw Stadion BV (de al opgerichte entiteit voor het nieuwe stadion) nadat de interne besluitvorming bij alle partijen is doorlopen. Hiermee heeft ook uw raad nog tijd om dit contract desgewenst te bespreken. In dezelfde vergadering hebben wij ook de Intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma met Feyenoord vastgesteld. Hierover wordt u separaat geïnformeerd. 

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


Het College stelt op grond van het mobiliteitscontract voor om de moties 09gr1421, 09gr1422, 09gr1423, 09gr1432 en17bb4118 af te doen alsmede de toezegging 17bb3471. 

Toelichting:


Het mobiliteitscontract ziet er op toe dat de mobiliteitsambities van Feyenoord en de gemeente in relatie tot de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City en de bouw van een nieuw stadion worden nageleefd, zoals vastgesteld in de Position Paper en het Mobiliteitsplan. De overeenkomst bepaalt de inspanningen die beide partijen voor eigen rekening en risico dienen te plegen om de gewenste effecten op het gebied van o.a. doorstroming en het beperken van overlast tijdig te behalen. Conform de voorwaarden in de Position Paper bevat het mobiliteitscontract ook een bonus-malusregeling. 

De doelstelling van het contract is dat, opbouwend naar het moment dat het nieuwe stadion in gebruik wordt genomen, de bezoekers op een prettige manier het stadion kunnen bereiken en een zo gering mogelijke druk leggen op de omgeving. Het mobiliteitsplan steunt op drie pijlers:


1. Het scheiden van de verschillende verkeersstromen.


2. Het spreiden van de aankomst- en vooral de vertrekmomenten van bezoekers: ‘peak shaving’.


3. Het spreiden van bezoekers over verschillende vervoerswijzen: ‘modal split’.


In het contract worden de verplichtingen en de werkwijze vastgelegd. De looptijd van het contract is 10 jaar, waarmee het contract dus nog een aantal jaren na opening van het nieuwe stadion doorloopt. De bijlagen bij het contract bevatten de bedragen van de bonus-malusregeling, de jaarlijks te realiseren mijlpalen, de daarvoor te leveren inspanningen en de wijze van monitoring. 

Zoals bevestigd in uw raad bij de bespreking van de haalbaarheidsstudie Feyenoord City, is het beïnvloeden van het mobiliteitsgedrag een belangrijke opgave. In de komende jaren zal blijken welke maatregelen goed werken om de het mobiliteitsgedrag te veranderen en welke maatregelen bijstelling behoeven. In het contract is daarom afgesproken om ieder jaar een actieplan voor de eerstvolgende twee jaar vast te stellen. Dit gebeurt door de Stuurgroep Feyenoord City waarin Feyenoord en gemeente vertegenwoordigd zijn. Op deze wijze kan met wederzijdse instemming de komende jaren (bij)gestuurd worden op basis van de opgedane ervaringen en lessen. De afgesproken doelstellingen en beoogde effecten blijven daarbij vanzelfsprekend leidend.

Onderdeel van het contract is de bonus-malusregeling. De malus wordt ingeroepen indien een negatieve afwijking van de mijlpalen van meer dan 25% geconstateerd wordt en Feyenoord de afgesproken inspanningen niet heeft gepleegd. Als de mijlpalen niet worden gehaald, maar Feyenoord heeft de inspanningen gepleegd zoals vastgelegd in het actieplan voor dat jaar en er ligt een actieplan om de achterstand in te halen, zal de malus niet ingeroepen worden. De hoogte van de malus is zodanig dat voorkomen wordt dat Feyenoord maatregelen niet uitvoert na een economische afweging, waarbij blijkt dat het voordeliger is om de malus te betalen in plaats van te investeren in de maatregel. De bonusregeling treedt in werking als Feyenoord extra inspanningen pleegt ten opzichte van hetgeen in het mobiliteitscontract is vastgelegd. De gemeente zal toetsen of de maatschappelijke meerwaarde van de extra inzet in een goede verhouding staat tot de bonusuitkering en op basis daarvan besluiten of zij hiermee instemt en zo ja op welke wijze de dekking hiervan plaats zal vinden. Naar verwachting kan het mobiliteitscontract voor de zomer worden ondertekend nadat de interne besluitvorming bij alle partijen is doorlopen. Hiermee heeft ook uw raad nog tijd om dit contract desgewenst te bespreken. Ondertussen gaat de voorbereiding en uitvoering van de eerste maatregelen gewoon door. 


De basisovereenkomst inclusief bijlagen bieden wij u hierbij aan. 

Afdoening moties 


In de vergaderingen van 14 mei 2009 en 11 mei 2017 heeft de raad de volgende moties aangenomen over de bereikbaarheid van het nieuwe stadion (zie bijlagen bij deze post):


1. Motie De Kleijn e.a: ‘Bereikbaar stadion (09gr1421)


2. Motie Van Muijen e.a: ‘Integrale verkeersstudie Stadionpark’ (09gr1422)

3. Motie Van Muijen e.a: ‘Metro op tijd voor nieuw stadion’ (09gr1423)


4. Motie Hagenaars e.a: ‘Fietsend naar Stadionpark’ (09gr1432)


5. Motie Peksert e.a: ‘Park & sail’ (17bb4118)


Moties uit 2009


Vier van de vijf moties stammen uit 2009 en waren van toepassing op een vorig plan en kunnen om die reden niet (meer) als letterlijke opdrachten van de raad aan het college worden beschouwd. De geest van de moties kan worden samengevat in de volgende onderwerpen:


· het bereiken van een verandering in modal split,


· daarbij voldoende fietsparkeergelegenheid creëren


· het garanderen van voldoende bereikbaarheid van het stadion, met daarbij vermindering van de overlast. 


Deze onderwerpen zijn goed in de Basisovereenkomst mobiliteit Feyenoord City opgenomen. Met de overeenkomst is Feyenoord gehouden aan het behalen van concrete mobiliteitsdoelen en realiseren van bijbehorende maatregelen.

Om de stap naar een nieuw stadion met een grotere capaciteit dan de huidige Kuip (ca. 63.000) zo goed mogelijk te maken, wordt de benodigde mobiliteitstransitie al in de jaren voorafgaand aan de opening van het nieuwe stadion in gang gezet met het nemen van fysieke maatregelen en het stimuleren van gedragsverandering. 


Onderdeel van het mobiliteitscontract is de combinatie van de geleidelijke opbouw van de verkoop van all-in tickets waarbij een stadionbezoek niet meer los van een ov-reis of parkeerkaart kan worden afgenomen, de gemeente strenger handhaaft om parkeren in de wijken bij wedstrijden en evenementen tegen te gaan en de monitoring van hiermee samenhangende overlast. Met het mobiliteitscontract verplicht Feyenoord zich onder meer om een (bewaakte) fietsenstallingen voor minimaal 5.000 fietsen te realiseren. Daarnaast verplicht Feyenoord zich conform de Position Paper tot het maken van afspraken voor 6.400 parkeerplaatsen op afstand (POA) gekoppeld aan pendelvervoer van en naar het stadion met vervoer over water, tram- en busvervoer. In het overzicht van mijlpalen en inspanningen, die als bijlage bij de basisovereenkomst zijn gevoegd, worden alle POA-locaties genoemd die Feyenoord wenst in te zetten.


Een nieuwe metrolijn behoort niet tot de projectscope van Feyenoord City. Op 22 februari jl. heeft uw raad de OV-visie Rotterdam 2018-2040 vastgesteld. Deze OV-visie bevat een lange termijnperspectief op het structureel verbeteren van het openbaar vervoer in Rotterdam-Zuid. Voor de corridor Zuidplein – Stadionpark – Kralingse Zoom wordt ingezet op een HOV-verbinding met railpotentie over een nieuwe oostelijke oeververbindingen. Daarnaast sorteert de OV-visie voor op een metroachtige verbinding gebruikmakend van de bestaande spoorlijn tussen Den Haag en Dordrecht, die ook het Stadionpark aandoet. Dit is afhankelijk van vervolguitwerking met o.a. het Rijk, de MRDH en vervoerders. Met het mobiliteitscontract wordt gegarandeerd dat de gezamenlijke mobiliteitsambitie van de gemeente en Feyenoord voor Feyenoord City en het nieuwe stadion in het bijzonder, met inbegrip van de modal shiftt, ook zonder nieuwe metrolijn wordt behaald.


Samenvattend kan gesteld worden dat met het ondertekenen van het mobiliteitscontract met Feyenoord de mobiliteitsaanpak in een volgende fase komt die past bij de ambities en opdrachten die uit de moties spreken over het terugdringen autogebruik en stimuleren van andere vervoerswijzen. Wij stellen derhalve voor de genoemde moties uit 2009 (09gr1421, 09gr1422, 09gr1423, 09gr1432) als afgedaan te beschouwen.


Motie Park & Sail


In de motie Park & Sail wordt gevraagd (braakliggende) terreinen als parkeerlocatie op afstand te overwegen. Braakliggende terreinen zijn niet geschikt, aangezien we een gedragsverandering van bezoekers vragen. Indien braakliggende terreinen na een paar jaar alsnog worden ontwikkeld moeten bezoekers weer een alternatief zoeken, met als risico dat ze weer ongewenst gedrag als parkeren nabij het stadion gaan vertonen. Braakliggende terreinen zijn mogelijk wel interessant in relatie tot de bouwlogistiek en bijbehorend transport over water naar de bouwlocaties van Feyenoord City. In lijn met de motie is door Feyenoord onderzocht welke vervoerscapaciteit over water realistisch wordt geacht gezien de beschikbaarheid van materieel bij vervoerders (in 2023) en een efficiënte inzet hiervan. Uit dit onderzoek blijkt dat de inzet van vervoer over water waarmee in het Mobiliteitsplan rekening is gehouden, gezien de momenteel beschikbare vaarcapaciteit niet realistisch is. Feyenoord heeft aangegeven ontwikkelingen hierin te zullen blijven monitoren en uitbreiding te overwegen zodra dit bedrijfseconomisch verantwoord kan. Op grond van deze overwegingen wordt voorgesteld de motie ‘Park & Sail’ (17bb4118) als afgedaan te beschouwen. 


Afdoening toezeggingen


In de raadscommissie BWB van 12 april 2017 heeft wethouder MDC de toezegging (17bb3471) gedaan om het mobiliteitscontract ter goedkeuring voor te leggen aan uw raad. Hierbij doe ik u het mobiliteitscontract toekomen in de overtuiging dat hiermee de door uw raad vastgestelde mobiliteitsambities als voorwaarde voor de stadionontwikkeling zijn geborgd. Wij zijn voornemens om  het mobiliteitscontract voor de zomer, of zoveel eerder als mogelijk, te ondertekenen. Hiermee heeft ook uw raad nog tijd om dit contract desgewenst te bespreken. Wij stellen voor om de toezegging als afgedaan te beschouwen met de ontvangst van dit mobiliteitscontract. 

Op 7 september 2017 heeft wethouder SOI uw raad een brief toegezegd (17bb7452) hoe in overleg met Feyenoord het parkeren wordt opgelost als de parkeerplekken op de Noorderhelling tijdelijk worden opgeheven. In de Basisrapportage (17bb10294) die wij u op 13 december jl. hebben aangeboden, wordt aangegeven dat de toezegging niet met het mobiliteitscontract wordt afgedaan zoals eerder aangekondigd, maar op een afzonderlijk moment in maart 2018. Vanwege het belang van een goed overleg met onder meer BewonersBelangen de Veranda Rotterdam, voorheen de Stadion Werkgroep Veranda (SWV), en de Ondernemersvereniging Stadionweg, is er meer tijd nodig om tot een definitieve en gedragen oplossing te komen. Uw raad wordt derhalve in mei geïnformeerd. Dat is (nog steeds) ruim op tijd voordat de werkzaamheden aankomende zomer starten.


Financiële en juridische consequenties/aspecten:


De afspraken in het mobiliteitscontract zijn in lijn met de vigerende jurisprudentie omtrent staatssteun en er wordt in de overeenkomst geanticipeerd op een eventuele optredende onvoorziene situatie hierbij.


De kosten voor de gemeente die voortvloeien uit de in het contract opgenomen inspanningen zijn gedekt binnen de gemeentebegroting en maken onderdeel uit van het pakket aan mobiliteitsmaatregelen welke uw raad op 11 mei 2017 heeft vastgesteld en waarvoor destijds een kredietaanvraag heeft plaatsgevonden. 

Bonussen worden uitgekeerd als er sprake is van extra inspanningen van Feyenoord die leiden tot een verhoging van de prestatie met minimaal 25% ten opzichte van de mijlpalen in het contract en alleen als deze inspanningen voorafgaand door de Gezamenlijke Stuurgroep van gemeente en Feyenoord zijn geaccordeerd. Momenteel zijn geen inspanningen voorzien die tot een bonus zouden kunnen leiden. Zodra een voorstel hiertoe de financiële beleidsvrijheid van betreffende wethouder(s) overschrijdt zal dit eerst aan uw raad worden voorgelegd. De bonus-malusregeling is opgesteld in lijn met de Europese regelgeving in het kader van staatssteun. 

		Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,






		De secretaris,


C.M. Sjerps



		De burgemeester,


A. Aboutaleb





Bijlage(n):

1. Basisovereenkomst Mobiliteit Feyenoord City (definitief concept)

2. Bijlage: Hoogte bonus-malus 


3. Bijlage: Mijlpalen en acties

4. Bijlage: Monitoring


5. Aanbiedingsbrief van Feyenoord NV, Stadion Feijenoord NV en Nieuw Stadion BV


6. Motie De Kleijn e.a: ‘Bereikbaar stadion (09gr1421)


7. Motie Van Muijen e.a: ‘Integrale verkeersstudie Stadionpark’ (09gr1422)


8. Motie Van Muijen e.a: ‘Metro op tijd voor nieuw stadion’ (09gr1423)


9. Motie Hagenaars e.a: ‘Fietsend naar Stadionpark’ (09gr1432)


10. Motie Peksert e.a: ‘Park & Sail’ (17bb4118)
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Onderwerp:

Intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City



Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?

Uw raad heeft op 11 mei 2017 de plannen met betrekking tot Feyenoord City vastgesteld. Uw raad heeft het college verzocht, in een vijftal moties (hierna genoemd), de plannen van Feyenoord, de gemeente en andere partners op gebied van sociaaleconomische ontwikkeling op elkaar aan te laten sluiten en concrete afspraken te maken over verantwoordelijkheid voor en borging van inspanningen en financiële dekking. Hiervoor werkt de gemeente samen met Feyenoord aan een social impact contract. Middels deze brief informeren we uw raad over de voortgang met betrekking tot de basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City (ook wel genoemd het Social Impact Contract) en de hiertoe nu aangegane intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City. 
Met de basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City zorgt Feyenoord voor een vitalisering van Zuid. Feyenoord laat met het Sociaal Economisch Programma Feyenoord City zien een substantiële bijdrage te willen leveren op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, sport en gezonde leefstijl. Geen voetbalclub in Nederland levert een maatschappelijke bijdrage van een dergelijke omvang. 



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

Met de intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City spreken partijen de intentie uit om in de volgende fase een basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City aan te gaan. De wijze waarop deze basisovereenkomst tot stand komt, en welke inhoud daarin moet worden opgenomen, is in de nu voorliggende intentieovereenkomst benoemd. Gekoppeld aan het aangaan van deze basisovereenkomst in juni/juli 2018, zullen de hieronder genoemde moties met een afdoeningsvoorstel aan worden voorgelegd:

· motie 17bb4110 ‘gecoördineerd programma sportparticipatie’

· motie 17bb4114 ‘maak Deltaplan Werk voor Rotterdammers’

· motie 17bb4122 ‘sportparticipatie’

· motie 17bb4123 ‘Feyenoord City OnderWijzer’

· motie 17bb2129 ‘borg de maatschappelijke beloftes’



Daarnaast zijn de volgende relevante beleidskaders van toepassing:

· Gemeentelijk Position Paper (Gebiedsontwikkeling Feyenoord City)

· Geldende beleidskaders op beleidsterreinen Sport, Welzijn, Onderwijs, Cultuur, Economie, Werkgelegenheid, NPRZ.



Toelichting:

De gemeente Rotterdam verleent haar medewerking aan het project Feyenoord City onder de door uw raad vastgestelde voorwaarden die beschreven zijn in het gemeentelijk position paper Feyenoord City. Voor de gemeente Rotterdam is de maatschappelijke meerwaarde die Feyenoord wil realiseren op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en sportdeelname een  belangrijke reden om Feyenoord City te faciliteren in de realisatie van al haar plannen en daarbij ook actief te participeren. Onderdeel van de plannen van Feyenoord City is het eveneens vastgestelde bijbehorende Sociaal Economisch Programma Feyenoord City: ‘Feyenoord City: brengt Rotterdam in beweging’. 



Het college geeft invulling aan deze moties door middel van het vastleggen van samenwerkingsafspraken tussen Feyenoord, gemeente en overige partners in een basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City. Met als belangrijke doelen:

1. het (financieel) commitment van Feyenoord aan hun sociaal economisch programma voor meerdere jaren te borgen; én:  

2. te stimuleren dat de expertise van alle betrokken gemeentelijke clusters voldoende wordt benut, in aansluiting op het voorgenomen beleid;

3. waar mogelijk partners aan te laten sluiten.



De betrokken partijen hebben het proces om te komen tot de basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City in drie delen opgeknipt:

1. februari / april  2018: een intentieovereenkomst voor de periode 2018/2019 ondertekend door Feyenoord en gemeente Rotterdam.

2. juni / juli 2018: basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City (smal) voor de periode 2018-2022, ondertekend door Feyenoord en gemeente Rotterdam.

3. december 2018 basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City (breed) voor de periode 2018-2022, mede ondertekend door overige partners (zoals bijvoorbeeld NPRZ, onderwijsinstellingen, etc.).






Toelichting intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City

De intentieovereenkomst heeft een inhoudelijke onderlegger. In deze inhoudelijke onderlegger worden naast de ambities op de einddoelen ook een stappenplan met mijlpalen, concrete inspanningen van Feyenoord en inzet van gemeente in het voetbalseizoen 2018/2019 per project vastgelegd. Daarnaast bevat de onderlegger een procesvoorstel om te komen tot de basisovereenkomst in juni/juli 2018. Uitgangspunt is dat de initiërende partijen Feyenoord Rotterdam N.V., Stadion Feijenoord N.V. voor eigen rekening en risico hun programma opstellen en uitvoeren. De intentieovereenkomst bevat als harde voorwaarde dat Feyenoord voor de te overeenkomen basisovereenkomst in juni/juli 2018 haar projectorganisatie en een gedekte meerjarenbegroting op orde moet hebben.



De ambities op de beleidsvelden sport, werk en onderwijs zoals verwoord in het Sociaal Economisch Programma van Feyenoord zijn afgelopen periode getoetst op haalbaarheid. De MKBA Feyenoord City is daarbij gehanteerd. Dit heeft er toe geleid dat: 



· De ambitie met betrekking tot de sportdeelname naar beneden is bijgesteld van 32.500 nieuwe sporters wekelijks in 10 jaar tijd, naar 15.000 nieuwe sporters wekelijks (jong en oud) in 10 jaar tijd*.

· De ambitie op gebied van werkgelegenheid is de realisatie van 1500 fte nieuwe banen gedurende bouw en exploitatie fase van Feyenoord City; hiervan is een-derde netto nieuwe banen bedoeld voor laag- en ongeschoold werk voor Rotterdammers op Zuid.

· De onderwijs ambitie is om vanaf 2020 structureel 500 stageplaatsen te bieden, erkend door opleidingen. 

· De schoolsport plus ambitie van beweegonderwijs is op 100 scholen (65 PO en 35 VO scholen) over een periode van 10 jaar gemeten buiten de wettelijke verplichte uren aan gymonderwijs ca.1400 extra kinderen structureel wekelijks te laten sporten, die dit voorheen niet structureel wekelijks deden.

· De ambitie van sporten in de openbare ruimte is jaarlijks 200.000 bezoekers gebruik te laten maken van sportmogelijkheden in de publieke ruimte en 3600 structureel wekelijkse sporters activeren. 

· De multisportclub wordt ontwikkeld.

· Er wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de Sportexperience en de invulling van Sport & Healthstyle Campus (broedplaats).





* Deze verlaging is verdisconteerd over alle onderdelen die een bijdrage leveren aan het     

   bereiken van deze doelstelling.









Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Met deze intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City spreken partijen de intentie uit om opvolgend een basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City hiertoe aan te gaan in juni/juli 2018. 

De wijze waarop de basisovereenkomst tot stand komt en welke inhoud daarin moet worden opgenomen, is in de intentieovereenkomst benoemd. Uitgangspunt is dat de initiërende partijen van Feyenoord (Feyenoord Rotterdam N.V., Stadion Feijenoord N.V. )voor eigen rekening en risico hun programma opstellen en uitvoeren. 









Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,



		De secretaris,







C.M. Sjerps



		

		De burgemeester,







A. Aboutaleb









Bijlage(n):

· Intentieovereenkomst + inhoudelijke onderlegger

 









Aanwezig:

Rogier van der Sluis, Pieter Smeets, Leander Rommelse, Wilco Verhagen, Olav Beugels

Gast bij 1e agendapunt: Jef Pfaff en Chris Nieuwstraten

1. 1e Voortgangsrapportage

Besproken is de ‘old school’ versie 1.1 (17 maart 2018):


· Ontbrekende onderdelen overall (managementsamenvatting en/of categorie overig). Actie: Wilco/Olav

· Extra aandacht nodig voor de risico-paragrafen. Actie: Wilco/Ed

· Updaten en aanvullen overzichten in de bijlagen (position paper, moties, toezeggingen, etc). Actie: Olav 


· Cirkels inkleuren: Actie: Wilco/Olav

· Teksten inhoudelijk checken. Actie: allen

Presentatie ‘new school’ klikbare pdf (1e versie van 19 maart) door Jef


· Opmerkingen verwerken. Actie: Jef/Inge

· Inhoud landingspagina vs openingspagina klikbare pdf definiëren. Actie: Wilco/Chris/Olav

· Document naar coördinatieteam sturen met verzoek om opmerkingen uiterlijk donderdag door te geven aan Jef. Actie: Olav. Is verstuurd na afloop van de vergadering

· Moment van omklappen bepalen van wordt-document naar klikbare pdf. Actie: Olav

2. Participatie

Niet besproken bij afwezigheid van Theo


· Overzicht van Theo opnieuw verspreiden. Actie: Olav. 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 (Olav). 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 ondertekend

· Daarna bestuurlijk besluitvorming door College op 3 april. Trajecten goed afstemmen. Actie: Rogier/Olav

· Gezamenlijk persbericht voorbereiden met Chris Nieuwstraten 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 (Leon).


· Uitzoeken of de welstandsparagraaf door de raad wordt vastgesteld en de Welstandskamer door B&W (Olav). Is gebeurd. Aannames waren correct. De bestuurlijke besluiten moeten door het projectteam (en dus niet secretariaat welstand) worden georganiseerd

· Overige reacties op notitie naar Leon (Allen). Is gebeurd

· Nieuwe versie notitie maken (Wilco en Leon). Is gebeurd. Wilco heeft nieuwe versie ontvangen. Zal hij bekijken en verder verspreiden

· Participatie-overzicht van Theo voor eind van de week aanvullen vanuit de deelprojecten (Wilco, Leon, Leander, Martine). Nog geen reacties ontvangen

20 februari 2018

· Voorcontract SIC langslopen op relatie met gebiedsontwikkeling (Pieter). Is gebeurd. Reactie ligt bij Wilco

· Doel verkennende studie Collosseumwegzone aanscherpen (Leander). 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/Olav)


· 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 (Theo)


Stadsontwikkeling














Steller:	Olav Beugels


Email:	ojmk.beugels@rotterdam.nl


Telefoon	06-51074524
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Coördinatieteam


Feyenoord City











ACTIELIJST

















20 maart 2018








PAGE  

2




106064
Getypte tekst
171




