
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Werkzaamheden Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Projectgebied = Planvorming (2016)
- Tramhalte Stadionweg x x x x = Uitvoering gereed (2016)
- Aanlegsteiger Piet Smitkade (motie natuurvriendelijke oevers) x x x x = Uitvoeringsplanning maart 2017
- Herprofileren Olympiaweg Noord x x x x x = Raming mei 2017
     - Fietspad westzijde x x x x
     - Voetpad spoorzijde x x x x
     - Op/uitstapplekken busvervoer x x x x
     - Afsluiten gratis parkeren
- Aansluiting langzaamverkeerbrug op Strip Olympiaweg ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
- Tijdelijke brug Stadionweg ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
- VRI + regelscenario's x x x x
- Borden en bewegwijzering x x x x
- Tijdelijke verkeersmaatregelen ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
- Looproutes x x x x
Veranda
- Nieuwe ontsluiting Verandagarage x x x x
- Herinrichting parkeerterrein naast Verandagarage x x x x x x x x
- Maatregelen buitenruimte (moties 24, 25 en 26 t.a.v. Veranda) x x x x x x x x
Colosseumwegzone
- Langzaamverkeerbrug over het spoor x x x x
- Opgang langzaamverkeerbrug Coloseumwegzijde trap/lift (motie luie fietsverbinding) x x x x
- Opgang langzaamverkeerbrug Olympiawegzijde trap/lift x x x x
- Fietsparkeerplaatsen C-zijde en O-zijde -rekening houden met-
- Tramhalte Laan op Zuid ter vervanging halte op viaduct (motie circulair slopen) x x x x
- Tramhalte Putselaan x x x x
- Verbindingsboog tram Putselaan/Beijerlandselaan x x x x
- Herinrichten kruising Putselaan/Laan op Zuid/Rosestraat met toegang tot stadion
- Doortrekken Colosseumweg voor auto, fiets en voetganger ri. Rosestraat x x x x
- Herprofileren Colosseumweg x x x x
     - Voetpad langs busparkeerplaatsen x x x x
     - Sanitaire voorzieningen x x x x
     - Keermogelijkheid bussen x x x x
- Tijdelijke verkeersmaatregelen ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
- Looproutes x x x x
Derden (spoor)
- Verwerven sporen Colosseumweg x x x x
- Opgangen trap/lift naar langzaamverkeerbrug x x x x
- Toegangspoortjes NS
- Overkapping bestaande perron -haalbaarheid onderzoeken- (motie energieneutraal) x x x x
- Sanering bestaande supportersroute van station naar de Kuip (motie circulair slopen)? = NIET GENOEMD ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
- Afstemming m.b.t. ontmanteling rangeerterrein ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
- Afstemming m.b.t. HOV-knooppunt, Intercitystation ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
- Afstemming m.b.t. verbinding met Kralingse Zoom, stadsbrug (OV-studie/MIRT) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Derden (vervoer over water)
- Aanlegsteiger Rivium Capelle aan den IJssel incl. afspraken parkeercapaciteit x x x x
- Aanlegsteiger Stormpolder Krimpen aan den IJssel incl. afspraken parkeercapaciteit x x x x
Projecten elders in de stad
- Keerlus tram Kop van Zuid x x x x
- Keerlus Beukendaal x x x x
- Aanpassing tramhalte en looproutes P+R Beverwaard x x x x
- Uitbreiding parkeercapaciteit P+R Beverwaard (motie P+R)
- Aanlegsteiger Nesserdijk x x x x
- Optimaliseren gebruik trampendel Maashaven-Lombardijen (ook afspraken capaciteit metro met RET)
- Afspraak RET aanpassing stroomvoorziening tram (evt. nieuwe trafo)
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ID Kaartjes Thema Cluster Maatregel Thema Actiehouder Genoemde partners Status Planning Mobiliteitsplan Planning maart 2017 Stavaza zomer 2017 (fase) Stavaza zomer 2017 Budget allocatie (2017)
01.01 Gedrag Aanbieden combi-tickets i.c.m. handhaving via Service en 

Tickets
Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Deadline planvorming maart 2017. Invoeren 

pilot plannen koppeling ticket/vervoer per juli 
2017.

01.01.01 Water Gebruik vervoer over water supporters/zakelijk Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Deadline planvorming januari 2017. 
Invoeren pilot vervoer over water per juli 
2017.

01.01.02 Gedrag Pilot keuze vervoerswijze bij verlenging seizoenskaart Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Start april 2017 en elk volgend seizoen 
minimaal t/m 21/22

01.02 Gedrag Inzet mobiliteitsfee in aanloop naar nieuwe stadion ter 
bekostiging extra inzet bussen/trams, mtrgln. actieplan

Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Beprijzingspilot goed gedrag per januari 
2018.

02.00 Bus Georganiseerd busvervoer Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Deadline planvorming mei 2017. Invoeren 
pilot busvervoer in oktober 2017.

02.01 Bus Busvervoer koppelen aan entreebewijzen Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Deadline planvorming mei 2017
02.02 Bus Samenwerking amateurpartners m.b.t. opstapplekken Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Amateurverenigingen Deadline planvorming mei 2017
02.03 Bus Doelgroepen benaderen i.v.m. busvervoer Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Deadline planvorming mei 2017
02.04 Bus Partij inschakelen met ervaring busvervoer (en 

waterbusvervoer) evenementen
Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Externe partij busvervoer Deadline planvorming mei 2017

02.05 Bus Dagarrangementen busvervoer Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Deadline planvorming mei 2017
03.01 Trein Langere openingstijden treinstation en extra 

frequentie/materieel vanaf station
Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord NS Deadline planvorming juli 2017. Start pilot 

per juli 2018.
03.02 Tram,

Bus
Extra frequentie/materieel tramvervoer, aangepaste lijnvoering 
bussen

Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord RET en 
busconcessiehouders

Deadline planvorming juli 2017. Start pilot 
per juli 2018.

03.02.01 Gedrag, 
Tram, 
Bus, 
Metro, 
Trein

Optimalisatie ov-gebruik Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Deadline planvorming juli 2017. Start pilot 
per juli 2018.

04.01 Gedrag Positieve beïnvloeding mobiliteitsgedrag (mobiliteit als service) 
incl. monitoring effecten en verder uitwerken actieplan

Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Elk seizoen tellingen en metingen 
vervoersstromen (plan geautomatiseerd per 
juli 2017, pilot geautomatiseerd per oktober 
2017).

04.01.01 Gedrag Nulmeting huidige mobiliteit (o.a. parkeerdruk wijken, 
parkeerterreinen, capaciteit wegennet, ov-gebruik, vervoer over 
water, fiets, aankomsttijden parkeren)

Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Start aanvang seizoen 2016/2017

04.01.02 Gedrag Ontwikkelen mobiliteitsdraaiboek scenario's en maatregelen Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Start september 2016 t/m minimaal seizoen 
21/22. Presenteren concept draaiboek aan 
diverse doelgroepen in juli 2019. Per juli 
2020 een jaar proefdraaien met concept 
draaiboek. Juli 2021 vaststellen 
maatregelen draaiboek.

04.01.03 Gedrag Mobiliteitsenquete onder bezoekers Kuip en inspelen op 
uitkomsten

Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Deadline mei 2017 en elk volgend seizoen 
minimaal t/m 21/22

04.01.04 Gedrag Optimalisatie inzet nieuwe mobiliteitstechniek en tools Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Deadline planvorming juli 2017. Start pilot 
per juli 2018.

04.02 Gedrag Omgekeerde tarifering (korting gunstige aankomst/vertrektijden) Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Experiment Beprijzingspilot goed gedrag per januari 
2018.

04.03 Gedrag Advertenties verblijfsactiviteiten Veranda in stadion Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Ondernemers (Veranda) Experiment Deadline planvorming mei 2017. Start pilot 
per oktober 2017.

04.04 Gedrag Korting op merchanise bij reizen zonder auto Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Experiment Beprijzingspilot goed gedrag per januari 
2018.

04.05 Gedrag Activiteiten rond stadion op wedstrijddagen Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Experiment Deadline planvorming mei 2017. Start pilot 
per oktober 2017.

04.06 Gedrag, 
Parkeren

Parkeerkaarten met tijdslot Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Experiment Beprijzingspilot goed gedrag per januari 
2018.

04.07 Gedrag, 
Fiets

Beheer fietsenstallingen door horecaonderneming Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Horeca Experiment Deadline januari 2018?

04.08 Gedrag Afstemming activiteiten topsporthal, sportcampus Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Experiment Deadline planvorming mei 2017. Start pilot 
per oktober 2017.

04.09 Gedrag, 
Parkeren

Evenemententarief omliggende wijken Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Experiment Beprijzingspilot goed gedrag per januari 
2018.

04.10 Gedrag Tickets koppelen aan aankomsttijd Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Experiment Beprijzingspilot goed gedrag per januari 
2018.

04.11 Gedrag, 
Tram, 
Bus, 
Metro

Superpromoters (bv. ervaring oud-speler) Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Experiment Deadline planvorming mei 2017. Start pilot 
per oktober 2017.

04.12 Gedrag Gereduceerd tarief auto's 3 of meer inzittenden Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Experiment Beprijzingspilot goed gedrag per januari 
2018.

04.13 Gedrag Happy hour 2 uur voor en na evenementen Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Experiment Beprijzingspilot goed gedrag per januari 
2018.

05.01 Gedrag Kortings- en zakelijke arrangementen t.b.v. peakshaving Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Spido, Pathe Deadline planvorming mei 2017. Start pilot 
per oktober 2017.

05.02 Gedrag Hospitalityruimte 12.000 bezoekers Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Ontwerp stadion Ingebruikname nieuwe stadion
06.00 - Projectge

bied
Inrichting routes en ruimtes voetgangers op diverse plekken 
rondom het stadion

Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Gemeente Afhankelijk van planning diverse 
maatregelen.

2020

07.00 1 Trein, 
Fiets

Colosseu
mweg

Nieuwe en bredere voetgangersverbinding 
(langzaamverkeersbrug) over het spoor

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente ProRail, NS Start planvorming augustus 2017. Januari 
2019 deadline herprofileren C-weg. Juni 
2020 deadline aanpassingen station.

relatie met: onderzoek ProRail opheffen 
rangeersporen (start 2018), 
buitendienststelling spoor (voorkeur voor 
zelfde periode als Urban Bridge)
Planontwikkeling: 03/04/20 - 03/07/20
Voorbereiding: 03/07/20 - 02/04/21
Uitvoering: 02/04/21 - 31/12/21

visiefase crowdmanagement onderbouwing breedte 
brug en opgangen, gebruikersgroepen 
bepalen, motie luie verbinding onderzoeken

2020

08.00 2 Trein, 
Fiets

Projectge
bied

Aansluiting voetgangersverbinding met Strip, over Olympiaweg Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente? ProRail, NS Ontwerp stadion Start planvorming augustus 2017.

09.00 3 Trein, 
Fiets

Colosseu
mweg

Opgang zijde Collosseumweg (lift en trap) - verbinding 
wijken/FC

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente ProRail, NS Start planvorming augustus 2017. Januari 
2019 deadline herprofileren C-weg. Juni 
2020 deadline aanpassingen station.

relatie met: onderzoek ProRail opheffen 
rangeersporen (start 2018), 
buitendienststelling spoor (voorkeur voor 
zelfde periode als Urban Bridge)
Planontwikkeling: 03/04/20 - 03/07/20
Voorbereiding: 03/07/20 - 02/04/21
Uitvoering: 02/04/21 - 31/12/21

2020

09.00.01 Trein, 
Fiets

Colosseu
mweg

Fietsparkeerplaatsen Collosseumweg/Olympiaweg Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente ProRail, NS Start planvorming augustus 2017. Januari 
2019 deadline herprofileren C-weg. Juni 
2020 deadline aanpassingen station.

10.00 4 Trein Derden 
(spoor)

Brede opgang naar perrons (lift en trap) Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente ProRail, NS Start planvorming augustus 2017. Juni 2020 
deadline aanpassingen station.

relatie met: onderzoek ProRail opheffen 
rangeersporen (start 2018), 
buitendienststelling spoor (voorkeur voor 
zelfde periode als Urban Bridge)
Planontwikkeling: 01/10/20 - 01/01/21
Voorbereiding: 01/01/21 - 01/10/21
Uitvoering: 01/10/21 - 31/12/21

2020

10.00.01 Trein Derden 
(spoor)

Toegangspoortjes NS Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente ProRail, NS Start planvorming augustus 2017. Juni 2020 
deadline aanpassingen station.

11.00 5 Trein, 
Fiets

Colosseu
mweg

Opgang zijde Olympiaweg (lift en trap) Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente ProRail, NS Start planvorming augustus 2017. Juni 2020 
deadline aanpassingen station.

relatie met: onderzoek ProRail opheffen 
rangeersporen (start 2018), 
buitendienststelling spoor (voorkeur voor 
zelfde periode als Urban Bridge)
Planontwikkeling: 03/04/20 - 03/07/20
Voorbereiding: 03/07/20 - 02/04/21
Uitvoering: 02/04/21 - 31/12/21

2020

12.00 6 Trein Derden 
(spoor)

Overkapping bestaande perron - onderzoeken haalbaarheid Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente ProRail, NS Start planvorming augustus 2017. Juni 2020 
deadline aanpassingen station.

bij voorkeur zo snel mogelijk om comfort 
huidige reiziger al te verbeteren, maar 
relatie met brug lijkt in uitvoering eveneens 
wenselijk
Planontwikkeling: 03/07/20 - 02/10/20
Voorbereiding: 02/10/20 - 02/07/21
Uitvoering: 02/07/21 - 31/12/21

visiefase in samenhang met andere spoorse zaken 
samen met Prorail mogelijkheden 
verkennen, 1e gesprek, cofinanciering

2020

13.00 7 Trein, 
Fiets

Projectge
bied

Voetgangersbrug (tijdelijk) Stadionweg naar Strip-Noord 
(tijdelijk vanaf station over Stadionweg heen?)

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord? ? visiefase onderzoek naar benodigde breedte ihkv 
crowdmanagement

14.01 8 Tram Elders Keerlus tram Kop van Zuid (incl. herinrichting Posthumalaan) Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente RET, MRDH Start planvorming januari 2019. Deadline 
uitvoering januari 2020.

na werkzaamheden maastunnel
Planontwikkeling: 04/04/19 - 04/07/19
Voorbereiding: 04/07/19 - 02/04/20
Uitvoering: 02/04/20 - 31/12/20

ontwerpfase oude tekeningen opzoeken, waar nodig 
aanpassen, cofinanciering regelen, 
afstemming RET en MRDH

2019

14.02 Tram Elders Keerlus tram Beukendaal Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente RET, MRDH Start planvorming januari 2019. Deadline 
uitvoering januari 2020.

eerst frequentiesprong nieuwe pendel 
Maashaven-Kreekhuizen, 2. monitoren, 3. 
opschalen frequentie door deze maatregel
Planontwikkeling: 02/10/22 - 01/01/23
Voorbereiding: 01/01/23 - 02/07/23
Uitvoering: 02/07/23 - 31/12/23

visiefase starten met ontwerpverkenningen, 
afstemmen met RET en MRDH

2021

15.00 9 Tram, 
Parkeren

Elders Aanpassing tramhalte Beverwaard (nabij P+R) incl. looproute Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente RET, MRDH Start planvorming januari 2019. Deadline 
uitvoering januari 2020.

relatie met toename gebruik parkeerplaats 
op afstand Beverwaard
Planontwikkeling: 20/01/19 - 30/04/19
Voorbereiding: 30/04/19 - 29/10/19
Uitvoering: 29/10/19 - 31/12/19
verbeteren looproute van evenementen 
parkeerterrein -via Edo Bergsmaweg - naar 
tramhalte en vice versa
Planontwikkeling: 15/02/18 - 17/05/18
Voorbereiding: 17/05/18 - 15/11/18
Uitvoering: 15/11/18 - 31/12/18

ontwerpfase samen met RET onderzoeken of dit nodig 
en hoe te realiseren
Looproute: ontwerpuitgangspunten 
inzichtelijk, varianten verkennen, 
aandachtspunt is huurcontract AZC en 
dierenasiel. Opletten!

2018

16.00 10 Tram Projectge
bied

Aanpassing (omklappen) tramhalte Stadionweg Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente RET, MRDH ? maatregel heeft al verwacht positief effect 
in huidige situatie, tijd nodig voor 
afstemming planvorming RET en MRDH
Planontwikkeling: 06/11/18 - 05/02/19
Voorbereiding: 05/02/19 - 06/08/19
Uitvoering: 06/08/19 - 31/12/19

ontwerpfase maatregel niet complex, afstemming RET 
en Sandra de Bont (R&W)

2018

17.00 11 Tram Colosseu
mweg

Nieuwe tramhalte (4) Laan op Zuid ter vervanging halte Vark. 
Viaduct

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente RET, MRDH ? pas echt nodig als schaalsprong tram 
noodzakelijk is, dus net voor opening 
nieuwe stadion (tot die tijd keren bij 
Kreekhuizenlaan).
Planontwikkeling: 29/01/22 - 30/04/22
Voorbereiding: 30/04/22 - 29/10/22
Uitvoering: 29/10/22 - 31/12/22

visiefase variantenstudie op niveau van stromen, 
doorrekenen, simuleren, irt doortrekken 
Colosseumweg

2021

18.00 12 Tram Colosseu
mweg

Nieuwe tramhalte (2) Putselaan Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente RET, MRDH ? pas echt nodig als schaalsprong tram 
noodzakelijk is, dus net voor opening 
nieuwe stadion (tot die tijd keren bij 
Kreekhuizenlaan).
Planontwikkeling: 29/01/22 - 30/04/22
Voorbereiding: 30/04/22 - 29/10/22
Uitvoering: 29/10/22 - 31/12/22

visiefase schetsontwerp gereed 2021

19.00 13 Tram Colosseu
mweg

Verbindingsboog tram Putselaan/Beijerlandselaan Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente RET, MRDH ? pas echt nodig als schaalsprong tram 
noodzakelijk is, dus net voor opening 
nieuwe stadion (tot die tijd keren bij 
Kreekhuizenlaan).
Planontwikkeling: 29/01/22 - 30/04/22
Voorbereiding: 30/04/22 - 29/10/22
Uitvoering: 29/10/22 - 31/12/22

visiefase schetsontwerp gereed 2021

20.00 Tram, 
Metro

Elders Afspraak met RET: voldoende capaciteit metro WHP, 
Maashaven

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente RET, MRDH Nvt. Nvt.

20.00.01 Tram, 
Metro

Elders Optimaliseren gebruik trampendel Maashaven-Lombardijen 
t.b.v. extra capaciteit metro

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente RET, MRDH Deadline juli 2017

21.00 Tram Elders Afspraak met RET: aanpassing stroomvoorziening tram niet 
nodig (evt. nieuwe trafo wel in raming)

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente RET, MRDH Nvt. Nvt. Planontwikkeling: 30/10/21 - 29/01/22
Voorbereiding: 29/01/22 - 29/10/22
Uitvoering: 29/10/22 - 31/12/22

inventarisatiefase RET opdracht geven of verhoging van 
tramfrequentie cf Mobiliteitsplan 
aanpassingen aan stroomvoorzieningen 
noodzakelijk maakt. 

2019

22.00 14 Water Projectge
bied

3 aanlegsteigers (6 waterbussen) Piet Smitkade Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente RET, MRDH Start planvorming januari 2017 .Deadline juli 
2017.

mede afhankelijk van de tijd waarop 
Feyenoord intensief gebruik wil maken van 
parkeerplaatsen op afstand die op de 
rechtermaasoever liggen
Planontwikkeling: 15/02/18 - 17/05/18
Voorbereiding: 17/05/18 - 15/11/18
Uitvoering: 15/11/18 - 31/12/18

visiefase exacte capaciteit bepalen/berekenen, 
krachtenveld bepalen, daarna ontwerp

2018

23.00 15 Water Derden 
(water)

Nieuwe aanlegsteiger waterbus Rivium Zuid Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente RET, MRDH, Capelle 
aan den IJssel

Start planvorming januari 2017. Deadline juli 
2017.

meeliften met planvorming en uitvoering 
mobility hub Rivium (trekker: Capelle)
Planontwikkeling: 19/02/18 - 21/05/18
Voorbereiding: 21/05/18 - 19/11/18
Uitvoering: 19/11/18 - 31/12/18

ontwerpfase meeliften met planvorming Riviumknoop 2018

24.00 16 Water Aanlegmogelijkheden watertaxi's en 2 waterbussen kade 
stadion

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord RET, MRDH Ontwerp stadion Ingebruikname nieuwe stadion

25.00 17 Water Derden 
(water)

Nieuwe aanlegsteiger waterbus Stormpolder Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente RET, MRDH, Krimpen 
aan den IJssel

Deadline juli 2020 voor intensiveren gebruik 
POA Stormpolder.

verbinding zoeken met nieuwe concessie 
vervoer over water (huidige concessie 
Aquabus loopt af eind 2021)
Planontwikkeling: 19/02/22 - 21/05/22
Voorbereiding: 21/05/18 - 19/11/22
Uitvoering: 19/11/22 - 31/12/22

ontwerpfase exacte lokatiebepaling, afstemming met 
Krimpen, Waterbus

2018

26.00 18 Water Elders Nieuwe aanlegsteiger waterbus Nesserdijk (P+R Kralingse 
Zoom)

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente RET, MRDH Start planvorming aanlegsteiger augustus 
2017. Deadline juli 2018.

verbinding zoeken met nieuwe concessie 
veer Kralingen-Feijenoord
Planontwikkeling: 20/02/20 - 21/05/20
Voorbereiding: 21/05/20 - 19/11/20
Uitvoering: 19/11/20 - 31/12/20

ontwerpfase exacte lokatiebepaling, afstemming met 
Krimpen, Waterbus

2020

27.00 Parkeren Derden 
(water)

Afspraken parkeercapaciteit Capelle aan den IJssel Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Capelle aan den Ijssel

28.00 Parkeren Derden 
(water)

Afspraken parkeercapaciteit Krimpen aan den IJssel Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Krimpen aan den Ijssel Deadline juli 2020 voor intensiveren gebruik 
POA Stormpolder.

29.00 19 Fiets 5000 gebouwde fietsparkeervoorzieningen Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Ontwerp stadion Ingebruikname nieuwe stadion
30.00 20 Fiets Een of meerdere tijdelijke fietsenstallingen 1500 tot 

gereedkomen Strip
Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Ontwerp stadion Ingebruikname nieuwe stadion

30.00.01 Fiets Stimuleren fietsgebruik Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Deadline planvorming juli 2017. Start pilot 
per juli 2018.

30.00.02 Fiets Plaatsen beveiligde fietsenstalling (zie ook 04.07) Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Deadline januari 2018
31.00 21 Fiets Projectge

bied
Tweerichtingenfietspad westzijde Olympiaweg (zie ook 38.00) Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Deadline juli 2018 visiefase ontwerpuitgangspunten definieren 2018

32.00 22 Fiets Colosseu
mweg

Fietsroute over doorgetrokken Collosseumweg (ri. Rosestraat) 
(zie ook 39.00)

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Deadline januari 2019 2021

33.00 Fiets Monitoring gebruik stallingen, vraag fiets-combitickets (zie ook 
04.01)

Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Start aanvang seizoen 2016/2017

34.00 Fiets Structureel of tijdelijk extra fietsparkeervoorzieningen Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Ontwerp stadion Ingebruikname nieuwe stadion
35.00 25 Bus 60 busparkeerplaatsen Strip Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Ontwerp stadion Ingebruikname nieuwe stadion
36.00 Bus Faciliteren parkeren bussen Piekstraat (ca. 20 plaatsen) Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Ontwerp stadion Ingebruikname nieuwe stadion
37.00 26 Bus Inrichting verblijfsruimte/busparkeren ca. 40-60 tussen stadion 

en Mallegatpark
Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Ontwerp stadion Ingebruikname nieuwe stadion



38.00 23 - Projectge
bied

Herprofileren Olympiaweg Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Deadline juli 2018 Zuid/West:
afhankelijk van actieplan feyenoord, 
koppeling met werkzaamheden 
sportcampus zoeken
Planontwikkeling: 03/04/18 - 03/07/18
Voorbereiding: 03/07/18 - 02/04/19
Uitvoering: 02/04/19 - 31/12/19
Noord:
meeliften met onderhoud warmtetracé
Planontwikkeling: 03/04/17 - 03/07/17
Voorbereiding: 03/07/17 - 02/04/18
Uitvoering: 02/04/18 - 31/12/18

visiefase ontwerpuitgangspunten definieren 2018

38.01 Bus Faciliteren 40 busparkeerplaatsen Olympiaweg (Zuid) Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Deadline juli 2018 ontwerpfase verschillende verkenningen gedaan ihkv de 
Sportcampus

38.02 Bus Projectge
bied

Uitstapplek Olympiaweg-Noord Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Deadline juli 2018 visiefase ontwerpuitgangspunten definieren 2018

38.03 - Projectge
bied

Voetpad Olympiaweg spoorzijde Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Deadline juli 2018 visiefase ontwerpuitgangspunten definieren 2018

39.00 24 - Colosseu
mweg

Herprofileren Colosseumweg Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Start planvorming augustus 2017. Deadline 
januari 2019

afhankelijk van actieplan feyenoord 
Planontwikkeling: 03/07/20 - 02/10/20
Voorbereiding: 02/10/20 - 02/07/21
Uitvoering: 02/07/21 - 31/12/21

ontwerpfase schetsontwerp uitwerken irt Knoop 
Rosestraat

2021

39.01 Bus Faciliteren 40 busparkeerplaatsen Colosseumweg Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Start planvorming augustus 2017. Deadline 
januari 2019

ontwerpfase schetsontwerp uitwerken

39.02 - Colosseu
mweg

Voetpad langs busparkeerplaatsen Colosseumweg Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Start planvorming augustus 2017. Deadline 
januari 2019

ontwerpfase schetsontwerp uitwerken irt Knoop 
Rosestraat

2021

39.03 - Colosseu
mweg

Sanitaire voorzieningen Colosseumweg Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Start planvorming augustus 2017. Deadline 
januari 2019

2021

39.04 Bus Colosseu
mweg

Keermogelijkheid bussen Colosseumweg (?) Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Optioneel? Start planvorming augustus 2017. Deadline 
januari 2019

2021

39.05 Trein Derden 
(spoor)

Verwerving sporen Colosseumweg Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente ProRail 2020

40.00 27 Bus 30 busparkeerplaatsen bezoekende clubs onder stadion Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Ontwerp stadion Ingebruikname nieuwe stadion
41.00 Parkeren Parkeren onder het stadion (750 plaatsen totaal) Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Ontwerp stadion Ingebruikname nieuwe stadion
42.01 Parkeren Huren parkeerplaatsen Verandagarage (Veranda = 600 

plaatsen)
Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Deadline planvorming januari 2017

42.02 Parkeren Veranda Inrichting naastgelegen terrein Verandagarage (Veranda = 600 
plaatsen)

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Deadline planvorming januari 2017 2018/2020

43.00 Parkeren Veranda Shortcut Ernst Happelstraat Veranda Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Deadline planvorming januari 2017 2018
44.00 Parkeren Parkeerplaatsen Strip (950 plaatsen totaal) Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Ontwerp stadion Ingebruikname nieuwe stadion
45.00 Parkeren Gebruik parkeerplaatsen Noorderhelling (600 plaatsen totaal) 

incl. toegang en aanrijdroute
Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Gamma of andere 

ondernemers
Ingebruikname nieuwe stadion

46.00 Parkeren Gebruik parkeerplaatsen Maasstad Ziekenhuis (900 plaatsen 
totaal) incl. toegang en aanrijdroute

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Maasstad Ziekenhuis Ingebruikname nieuwe stadion

47.01 Parkeren Afstemming gebruik parkeerplaatsen 3e schil (Beverwaard, 
Zuiderparkplein (ahoy), Stormpolder, Rivium, Kralingse Zoom, 
Erasmus Universiteit) (ca. 6.000)

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Ahoy, buurgemeenten Deadline planvorming Beverwaard januari 
2017. Pilot Beverwaard vanaf april 2017.

47.02 Parkeren Elders Uitbreiding parkeerplaatsen P+R Beverwaard (ca. 500) Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord? Deadline planvorming Beverwaard januari 
2017. Pilot Beverwaard vanaf april 2017.

contract AZC eindigt medio 2021, leveren 
schoon op cf contract, daarna inrichten als 
evenementen parkeerterrein
Planontwikkeling: 01/01/22 - 02/04/22
Voorbereiding: 02/04/22 - 01/10/22
Uitvoering: 01/10/22 - 31/12/22

ontwerpfase ontwerpuitgangspunten inzichtelijk, varianten 
verkennen, aandachtspunt is huurcontract 
AZC en dierenasiel. Opletten!

47.03 Parkeren, 
Tram, 
Bus

Extra benodigd vervoer van en naar parkeerplaatsen 3e schil 
en op afstand

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Zie 47.04

47.04 Parkeren Afstemming gebruik parkeerplaatsen op grotere afstand 
(Meijersplein, Barendrecht, Lage Zwaluwe)

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Overzicht locaties en beschikbaarheid incl 
vervoer heen/terug in september 2016. 
Concrete afspraken met beheerders half 
november 2016.

47.04.01 Parkeren, 
Tram, 
Bus,
Water

Afsluiting tegengaan gratis parkeren, wijkparkeren 
(Industrieterrein, Stadionboulevard, Olympiaweg etc.) en 
ingebruikname POA locaties, gekoppeld vervoer

Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Deadline planvorming juli 2017. Pilot per 
oktober 2017.

47.04.02 Parkeren, 
Bus

Projectge
bied

Afsluiten gratis parkeren Olympiaweg, openstellen POA 
Erasmus Universiteit, busparkeren Olympiaweg

Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord/
Gemeente

Deadline juli 2018

47.04.03 Parkeren, 
Tram, 
Bus

Intensiveren gebruik POA Ahoy met daaraan gekoppeld 
vervoer

Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord Deadline juli 2019

47.04.04 Parkeren,
Water

Derden 
(water)

Intensiveren gebruik POA Stormpolder Modal shift, peakshaving, gedragsverandering Feyenoord/
Gemeente

Deadline juli 2020

48.00 28 Parkeren Veranda Nieuwe ontsluiting Verandagarage verlengde Bep van 
Klaverenstraat (zie ook 43.00)

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Deadline planvorming januari 2017 doortrekken Bep van Klaverenstraat tot aan 
Ernst Happelstraat
Planontwikkeling: 15/02/18 - 17/05/18
Voorbereiding: 17/05/18 - 15/11/18
Uitvoering: 15/11/18 - 31/12/18

ontwerpfase VO uitwerken, financiering regelen 2018

49.00 29 - Colosseu
mweg

Doortrekken Colosseumweg (ri. Rosestraat) voor auto, fiets, 
voetganger (excl. verwervingen)

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Deadline januari 2019 nadat verwervingen spoor en Shunter iom 
ProRail hebben plaatsgevonden
Planontwikkeling: 04/07/20 - 02/01/21
Voorbereiding: 02/01/21 - 01/01/22
Uitvoering: 01/01/22 - 31/12/22

2021

50.00 30 - Colosseu
mweg

Herinrichting kruising Putselaan/Rosestraat/LoZ (toegang 
nieuwe stadion)

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Start planvorming C-weg augustus 2017. 
Deadline januari 2019

Tegelijk met nieuwe tramhaltes LoZ en 
Putselaan
Planontwikkeling: 03/04/21 - 03/07/21
Voorbereiding: 03/07/21 - 02/04/22
Uitvoering: 02/04/22 - 31/12/22

visiefase variantenstudie op niveau van stromen, 
doorrekenen, simuleren, irt doortrekken 
Colosseumweg

2021

51.00 31 Parkeren Realisatie Strip-parkeergarage (zie ook 44.00) Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord Ontwerp stadion Ingebruikname nieuwe stadion
52.00 32 - Projectge

bied
Herprofileren noordzijde Olympiaweg (zie ook 38.01) Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Deadline juli 2018 2018

53.00 33 Parkeren Herprofileren Korte Stadionweg Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord? Ontwerp stadion Ingebruikname nieuwe stadion visiefase functie in het toekomstige netwerkl bepalen, 
onderdeel van programma van 
uitgangspunten HNS

54.00 34 Parkeren Veranda Herinrichten parkeerterrein naast Verandagarage (zie ook 
42.00)

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente Deadline planvorming januari 2017 2018/2020

55.00 35 Parkeren Elders Uitbreiding parkeerterrein Beverwaard ter hoogte AZC met 500 
plaatsen (zie ook 47.02)

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente? Deadline planvorming Beverwaard januari 
2017. Pilot Beverwaard vanaf april 2017.

56.00 - Projectge
bied

Aanpassingen verkeerslichteninstallaties (VRI) - regelscenario 
A16/JFK

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente ? exacte invulling en duiding van welke 
verkeerslichten volgt na de MER
Regelscenario: idem
Planontwikkeling: 31/12/22 - 31/12/22

inventarisatiefase 2021

57.00 - Projectge
bied

(Dynamische) bewegwijzering en toevoeging borden, camera's, 
inzet vanuit gemeente

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente ? hebben betrekking op het nieuwe stadion, 
vandaar in 2022
Planontwikkeling: 31/12/22 - 31/12/22

inventarisatiefase onderdeel van het programma van 
uitgangspunten HNS

2021

57.00.01 - Sturing bermdrips ontwikkelen Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Feyenoord? Deadline planvorming juli 2017. Start pilot 
per juli 2018.

57.00.02 - Projectge
bied

Tijdelijke verkeersmaatregelen (niet genoemd in Mobiliteitsplan, 
wel in stavaza 2017) -  oa verkeersregelaars?

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente ? inventarisatiefase nadat meer bekend is over bouwfasering

58.00 - Aanstellen fulltime mobiliteitsmanager Overig Feyenoord Sept. 2016 deadline aanstellen t/m minimaal 
seizoen 21/22

58.00.01 - Werkgroep mobiliteit Feyenoord City Overig Feyenoord Opstarten januari 2017 t/m minimaal 
seizoen 21/22.
Per juli 2017 op dagen bij grote 
evenementen actief.

58.00.02 - Werkgroep Feyenoord intern Overig Feyenoord Opstarten januari 2017 t/m minimaal 
seizoen 21/22

58.00.03 - Werkgroep omgeving Kuip Overig Opstarten april 2017 t/m minimaal seizoen 
21/22

58.00.04 Gedrag Plannen en pilots doornemen, verbeteren en evt. definitief 
vaststellen

Overig Feyenoord Mei 2017 en elk volgend seizoen

58.00.05 - Aanstellen extra fte: medewerker mobiliteit Overig Feyenoord Aanstellen per oktober 2017 t/m minimaal 
seizoen 21/22

59.00 Gedrag Communicatie naar supporters en omgeving 
(communicatieplan per maatregel)

Overig Feyenoord Start pilot communicatie in oktober 2017.

59.00.01 Gedrag Feyenoord app Overig Feyenoord Deadline planvorming mei 2017. Lanceren 
pilot in juli 2017.

59.00.02 Gedrag Communicatie voor, tijdens en na evenementen via social 
media, website, q&a, app)

Overig Feyenoord Deadline planvorming mei 2017

60.00 - Veranda Herinrichtingsmaatregelen Veranda (niet genoemd in 
Mobiliteitsplan, wel in raming 2017)

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente - stelpost van allerlei verkeersmaatregelen 
die momenteel nog niet te definieren zijn
Planontwikkeling: 31/12/20 - 31/12/20

2018/2020

61.00 Trein Derden 
(spoor)

Sanering supportersroute station naar de Kuip? (niet 
tegengekomen in documenten)

Fysieke maatregelen (scheiden en spreiden bezoekersstromen) Gemeente?

Doelstellingen (KPI's) uit Mobiliteitsplan
Gemiddeld 10 georganiseerde bussen met thuissupporters per 
wedstrijd

Vanaf maart 2017

Minimaal 650 auto's op POA Beverwaard Vanaf april 2017
Lanceren Feyenoord app (pilot) Juli 2017
500 extra reizigers vervoer met de RET Vanaf januari 2018
Minimaal 500 voertuigen op POA locatie met vervoer over 
water (Rivium, Ridderkerk, Stormpolder etc.)

Vanaf januari 2018

Gemiddeld 30 georganiseerde bussen met thuissupporters per 
wedstrijd

Vanaf maart 2018

Minimaal 1.000 auto's op POA Beverwaard Vanaf maart 2018
Gemiddeld 50 georganiseerde bussen met thuissupporters per 
wedstrijd

Vanaf januari 2019

500 extra reizigers vervoer met de RET Vanaf januari 2019
Minimaal 800 voertuigen op POA Erasmus Universiteit, 
Stormpolder en Rivium Zuid

Vanaf maart 2019

Minimaal 1.900 auto's op POA Beverwaard en Ahoy Vanaf maart 2019
Gemiddeld 70 georganiseerde bussen met thuissupporters per 
wedstrijd

Vanaf januari 2020

500 extra reizigers vervoer met de RET Vanaf januari 2020
500 extra reizigers vervoer met de NS Vanaf januari 2020
Minimaal 1.300 voertuigen op POA Erasmus Universiteit, 
Stormpolder en Rivium Zuid

Vanaf maart 2020

Minimaal 2.100 voertuigen op POA Beverwaard en Ahoy. Vanaf maart 2020
Gemiddeld 80 georganiseerde bussen met thuissupporters per 
wedstrijd

Vanaf januari 2021

500 extra reizigers vervoer met de RET Vanaf januari 2021
500 extra reizigers vervoer met de NS Vanaf januari 2021
Minimaal 2.000 voertuigen op POA Erasmus Universit, 
Stormpolder, Rivium Zuid en overige vervoer op water locaties.

Vanaf maart 2021

Minimaal 2.300 voertuigen op POA Beverwaard en Ahoy. Vanaf maart 2021
Gemiddeld 85 georganiseerde bussen met thuissupporters per 
wedstrijd

Vanaf januari 2022

500 extra reizigers vervoer met de RET Vanaf januari 2022
500 extra reizigers vervoer met de NS Vanaf januari 2022
Minimaal 2.700 voertuigen op POA Erasmus Universit, 
Stormpolder, Rivium Zuid en overige vervoer op water locaties.

Vanaf maart 2022

Minimaal 2.800 voertuigen op POA Beverwaard en Ahoy. Vanaf maart 2022
Alle infrastructurele maatregelen klaar t.b.v. testen en 
gereedkoming voor opening nieuwe stadion

Juli 2021

Ingebruikname nieuwe stadion Seizoen 22/23
Openstaande moties, amendementen en toezeggingen

Trein, 
Fiets

Colosseu
mweg

motie 12: fiets ‘m er in (luie brugverbinding naar Hillesluis) Luie brugverbinding met Hillesluis, t.b.v. fietsverkeer richting stadion 
ten oosten.

Parkeren Amendement extra parkeerplaatsen 2500 extra parkeerplaatsen 2e en 3e schil t.o.v. position paper (blz 
23 extra voorwaarde actieplan) incl. afstemming hierover.

Water Motie 10: Park & Sail (inventarisatie plekken langs rivier) Oriënteren op braakliggende terreinen t.b.v. Park & Sail 
parkeerplaatsen (bv. Merwevierhaven).

- Motie 8: Aanwijzing risicovolle 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.

Trein, 
Tram, 
Bus,
Metro

Derden 
(spoor)

motie 11: Feyenoord City Intercity (optimale bereikbaarheid per 
spoor, mogelijkheden voor sprinter of IC-station

Oriëntatie naar optimale bereikbaarheid per trein; mogelijkheid 
(directe) verbinding Feyenoord City per sprinter/intercity.

Trein, 
Tram, 
Bus,
Metro

Derden 
(spoor)

Motie 17: Hand in hand met de metro (OV op zuid 2011 
actualiseren en impact op wijken in beeld brengen)

Actualiseren studie 2011 naar HOV Kralingse Zoom-Zuidplein i.v.m. 
locatie nieuwe stadion, waarin: locaties haltes, impact op wijken, 
kosten varianten. Resultaat mee eind 2017 met MIRT, OV-studie.

- Motie 15: 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.

Parkeren, 
Tram, 
Bus

Elders Motie 23: P+R Feyenoord City (verdere vergroting, betere 
ontsluiting, betere tramverbinding naar stadion)

Tijdig onderzoeken (voor gereedkoming stadion) op-afrit A16 naar 
P+R Beverwaard, aanvullende uitbreiding Beverwaard bovenop 500 
plaatsen, vergroten frequentie, capaciteit, snelheid tramverbinding 
naar Beverwaard.

Trein, 
Tram, 
Bus,
Metro

Derden 
(spoor)

motie 28: HOV-knooppunt (onderzoeken hoe ter hoogte van 
NS-station Stadion hoogwaardig OV-knooppunt gerealiseerd 
kan worden)

Onderzoeken hoe HOV-knooppunt ter hoogte NS-station Stadion 
kan worden gerealiseerd voor bus, tram, metro en trein. Uiterlijk 
2018 uitkomst onderzoek.

Water,
Parkeren

Projectge
bied

Motie 30: natuurvriendelijke oevers langs het nieuwe stadion Natuurvriendelijke oevers aanleggen bij bouw nieuw stadion 
(mogelijk relevant i.v.m. inrichting, LR)

Trein Derden 
(spoor)

Motie 9: BENG (“Bijna EnergieNeutrale Gebouwen”, ook voor 
2021)

Alle gebouwen gebiedsontwikkeling Feyenoord City laten voldoen 
aan eisen energieprestatie (mogelijk relevant i.v.m. aanpassingen 
station, LR).



- Motie 19: circulair slopen Plan voor hergebruik sloopafval en rapporteren voor aanvang 
eerste sloopactiviteiten (mogelijk relevant i.v.m. sloop (?) tramhalte 
Vark. Viaduct en kleine kunstwerken nabij spoor/Kuip, LR).

- Veranda Motie 24: Groen- en speelgarantie (zo groen mogelijke 
inrichting, tenminste 3 speelplekken, gezinsvriendelijkheid 
meenemen in de Strip) 

Omwonenden (o.a. Veranda) betrekken bij keuzes buitenruimte, 
streven naar groen, minimaal 3 speelplekken waarvan 1 Veranda en 
1 Kuippark, gezinsvriendelijk karakter commerciële invulling Strip 
(NIET relevant t.a.v. mobiliteitsmaatregelen,WEL relevant vanwege 
budget inrichting Veranda, LR).

- Veranda Motie 25: 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;
• 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.

- Veranda Motie 26: 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.

Trein Derden 
(spoor)

Motie 16: Verbind Feyenoord City met Zuid (onderzoek 
ontmanteling spoor, ruimtelijke ontwikkeling vrijkomende 
gronden, bouwen goede verbindingen)

Studie ism ProRail/NS naar (gedeeltelijke) ontmanteling 
rangeerterrein, beschilkbaar maken gronden voor stedelijke 
ontwikkeling, goede verbinding over resterende sporen (bijv. 
overkluizen tussen vark. Viaduct en Lombardijen station).

Trein,
Tram,
Bus,
Metro

Derden 
(spoor)

Motie 09gr1421: Bereikbaar stadion
Afdoen: eind 2017 bij afsluiten Mobiliteitscontract

Motie om in de planvorming voor een nieuw stadion mee te wegen 
dat het stadion vanaf de ingebruikname bereikbaar is per openbaar 
vervoer inclusief een metrolijn

In de collegebrief van 15 december 2009 wordt aangegeven dat 
deze motie pas in een later stadium kan worden afgedaan 
(09GR3967).
Op 27 januari 2010 heeft het college een brief gestuurd over de 
metro op zuid (10GR258) met als bijlage een tracé-verkenning en 
het boekje Halte op Zuid. Zie ook de brieven van oktober 2009 
(09GR2942) en 22 januari 2010 (10GR222) over het  "Stadionpark" 
en de moties die daarover aangenomen zijn.
Op 28 januari 2011 heeft wethouder Laan een brief (11gr220) 
gestuurd, waarin zij aangeeft dat de afdoening van deze motie 
wordt meegenomen in de besluitvorming over het stadionpark en 
het bestemmingsplan.
Zie voortgangsbericht 13gr1715a
Tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2013 heeft besluitvorming 
plaatsgevonden over de Sportcampus. Het voorstel inzake HNS is 
door B&W teruggenomen.
Tussenbericht 18-11-2015: afdoening motie wordt betrokken bij 
vaststelling van de Gebiedsvisie.

Collegebrief 4 april 2017
Het college stelt voor om deze motie bij het afsluiten van het 
mobiliteitscontract met Feyenoord af te doen. Het college deelt de 
motivatie achter de motie dat de bereikbaarheid bij ingebruikname 
van een nieuw stadion op orde moet zijn. In de motie werd nog 
gerept over een metrolijn, waarbij het college op wil merken dat de 
plannen bij de behandeling van de motie uitgingen van een groter 
stadion dan in de huidige plannen. Met het mobiliteitsplan 
Feyenoord City ligt er een plan hoe het huidige plan bereikbaar te 

Parkeren,
Gedrag

Projectge
bied

Motie 09gr1422: Integrale verkeersstudie Stadionpark
Afdoen: eind 2017 bij afsluiten Mobiliteitscontract

Verzoek om 
o De maatschappelijke kosten en baten van meerdere scenario’s 
van de verdeling openbaar vervoer (inclusief langzaam verkeer) – 
autoverkeer in kaart te brengen met een substantieel groter aandeel 
voor het openbaar vervoer binnen het plangebied Stadionpark dan 
momenteel in de gebiedsvisie is opgenomen.
o Hierover voor de structuurvisie wordt vastgesteld aan de raad te 
rapporteren
o In samenspraak met stadion BV en BVO Feyenoord en de 
deelgemeente Feijenoord en IJsselmonde dit najaar met een 
actieplan te komen om de parkeeroverlast van auto’s zoveel 
mogelijk terug te dringen en de grote cultuurverandering “kom op de 
fiets, lopend of met OV naar het stadion” te beginnen in het nieuwe 
voetbal- en evenementenseizoen 2009-2010 geleidelijk te 
stimuleren.

Geschiedenis
In raadsbrief 15 december 2009: In de Structuurvisie wordt invulling 
gegeven aan meerdere bereikbaarheidsscenario’s. Met genoemde 
partijen is overleg gestart om te komen tot maatregelen die een 
cultuurverandering starten. Een cultuurverandering kan overigens 
niet worden bereikt met alleen een actieplan, maar vergt 
voortdurende aandacht. 
Separate wethoudersbrief verzonden op 12/13 januari 2010.

Wethoudersbrief 7 april 2017 BS17/00301
Het college stelt voor om deze motie af te doen bij het afsluiten van 
het mobiliteitscontract met Feyenoord City.
In de raadsbrief d.d. 15 december 2009, kenmerk 09/9653 heeft het 
toenmalige college aangegeven, dat in de Structuurvisie invulling 
wordt gegeven aan meerdere bereikbaarheidsscenario’s. De 
Structuurvisie Stadionpark is 11 februari 2010 vastgesteld  In de 
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Motie 09gr1423: Metro op tijd voor nieuw stadion
Afdoen: eind 2017 bij afsluiten Mobiliteitscontract

Motie om te bevorderen dat de te realiseren metrolijn tijdig gereed 
is voor de ingebruikname van het nieuwe stadion

Op 27 januari 2010 heeft het college een brief gestuurd over de 
metro op zuid (10GR258) met als bijlage een tracé-verkenning en 
het boekje Halte op Zuid. Zie ook de brieven van oktober 2009 
(09GR2942) en 22 januari 2010 (10GR222) over het "Stadionpark" 
en de moties die daarover aangenomen zijn.
Op 28 januari 2011 heeft wethouder Laan een brief (11gr220) 
gestuurd, waarin zij aangeeft dat de afdoening van deze motie 
wordt meegenomen in de besluitvorming over het stadionpark en 
het bestemmingsplan.
Raadsvoorstel inzake borgstelling HNS teruggenomen door B&W 
op 11 juli 2013.
In brief van 18-11-2015 wordt vermeld dat afdoeningsvoorstel 
wordt betrokken bij Mobiliteitsplan (15bb9413)

Collegebrief 4 april 2017
Het college stelt voor om deze motie bij het afsluiten van het 
mobiliteitscontract met Feyenoord af te doen. Het college deelt de 
meerwaarde die een nieuwe metroverbinding kan hebben. Tegelijk 
wil het college niet wachten met de ontwikkeling van het gebied 
totdat er een besluit over een nieuwe metro is. Dit besluit is niet op 
korte termijn te verwachten en de ontwikkeling Stadionpark is een 
impuls voor Rotterdam-Zuid die we zo snel mogelijk willen 
realiseren. Het college is van mening dat met het mobiliteitsplan 
Feyenoord City er een plan ligt hoe het nieuwe stadion, zoals 
opgenomen in de huidige plannen van Feyenoord City, bereikbaar 
te krijgen. De definitieve ijkpunten en toets momenten hierbij leggen 
we eind 2017 vast in het mobiliteitscontract met Feyenoord. Dit lijkt 
het college een goed moment deze motie af te doen.

Fiets Projectge
bied, 
Coloseu
mweg

Motie 09gr1432: Fietsen naar stadionpark
Afdoen: eind 2017 bij afsluiten Mobiliteitscontract

Motie om voldoende fietsvoorzieningen te realiseren in het 
Stadionpark

In tekst en plankaart van de structuurvisie is aan deze motie invulling 
gegeven. De verankering daarvan in volgende planfasen moet nog 
plaatsvinden. Zie ook voortgangsbericht 13gr1715a.
In brief 18-11-2015 (15bb9413) wordt voorgesteld de afdoening 
van de motie te betrekken bij het Mobiliteitsplan.

Collegebrief 4 april 2017
In de gebiedsvisie Stadionpark en het mobiliteitsplan Feyenoord 
City zijn de ambities geformuleerd voor fietsgebruik, de gewenste 
fietsbereikbaarheid en veilige fietsparkeerplaatsen. Het college is 
van mening dat hier een goede ambitie is geformuleerd, maar dat 
de ambitie met betrekking tot de fiets altijd zo hoog mogelijk gelegd 
dient te worden. In de uitwerking van alle plannen voor de 
deelgebieden voor het Stadionpark nemen we dit mee. Het college 
stelt voor deze motie af te doen bij het afsluiten van het 
mobiliteitscontract met Feyenoord, waarin de concrete afspraken 
met betrekking tot fietsgebruik en fiets parkeren in Feyenoord City 
worden vastgelegd.

Trein,
Tram,
Bus,
Metro

Derden 
(spoor)

Toezegging 17bb2955 Het college komt met een brief over de openstaande moties met 
betrekking tot het nieuwe stadion/Feyenoord City, waarin specifiek 
ingegaan wordt op de metro op zuid

Parkeren Projectge
bied

Toezegging 17bb3470
BS17/00346

Parkeren in de wijken – De wethouder zal de commissies in het 
najaar informeren over de resultaten van het overleg over het 
parkeren in de wijken tijdens wedstrijden/evenementen in het stadion

- Toezegging 17bb3471 
BS17/00347

Mobiliteitscontract – Het college zal het mobiliteitscontract ter 
goedkeuring voorleggen aan de raad.

- Toezegging 17bb4270 De wethouder stuurt bij de voorjaarsnota een brief met de stand van 
zaken Feyenoord City waarin hij ingaat op de aangenomen moties 
en amendementen

Trein Derden 
(spoor)

Toezegging 17bb4271 De wethouder zegt een scan toe en rapporteren over 
tussenresultaten (nav motie 16)

- Toezegging 17bb4272 De wethouder zal twee keer per jaar rapporteren over de voortgang 
van de onderdelen van de position paper

Voorwaarden in Position Paper
- De gemeente stelt als voorwaarden:

• Uiterlijk eind 2017 is een mobiliteitscontract tussen
gemeente en Feyenoord afgesloten met daarin
mijlpalen en een bonus-malusregeling; Het oogmerk
van de bonus-malusregeling is voor de gemeente
het naleven van de mobiliteitsafspraken. Eventuele
financiële opbrengsten zullen in het omliggende gebied
worden geïnvesteerd.
• Uitwerking mobiliteitsplan in een jaarlijks te actualiseren
programma, waarin de eerstvolgende twee jaar
concreet zijn uitgewerkt
• Uitwerking van een incentive-regeling, waarbij het
niet halen van mijlpalen en niet uitvoeren van het
jaarlijks programma verbonden wordt met de uitkering
aan de BVO. Zolang er geen sprake is van een
organisatiestructuur met een uitkering aan de BVO
dienen hier andere afspraken over gemaakt te worden
• Feyenoord maakt op de verschillende aspecten van het
mobiliteitsplan waarbij de kennis niet evident in huis is
afspraken met professionele partijen met ervaring op
het betreffende aspect over hun betrokkenheid bij de
voorbereiding en/of uitvoering van de maatregelen.
• Tijdig, doch uiterlijk voor start realisatie van het stadion,
heeft Feyenoord afspraken met vervoerders over de
beschikbare capaciteit, die benodigd is voor het nieuwe
stadion
• Feyenoord stelt een of meerdere terugvalscenario’s
op, zodat in het geval de gedragsverandering niet
geheel bereikt wordt, de exploitatie van het stadion
niet in gevaar komt en de overlast in de omgeving
beperkt is. Hierbij hoort ook de mogelijkheid om meer
paarkeerplaatsen in de omgeving te organiseren

- Buiten de maatregelen in het gemeentelijk
maatregelenpakket, zijn ook in de businesscases van het
stadion en Feyenoord City fysieke maatregelen genomen.
Feyenoord City heeft hiermee de verplichting deze ook
daadwerkelijk te realiseren. De gemeente zal toezien dat dit
vastgelegd is in overeenkomsten met betreffende partijen,
waarbij een realisatieplicht voor het gehele pakket bereikt
moet zijn bij start bouw van het nieuwe stadion.

Trein,
Tram,
Bus,
Metro
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(spoor)

Eind 2017 wordt het Masterplan Feyenoord City definitief
vastgesteld, en geeft input voor het op te stellen
bestemmingsplan.
Bij de vervolmaking van het Masterplan wordt een volledig
DPO als onderbouwing opgesteld, wordt de veiligheid
integraal opgenomen, worden uitspraken gedaan over de
demarcatie openbaar en privéterrein, en worden ruimtelijke
reserveringen voor toekomstige infrastructurele projecten
als een stadsbrug en een sprinterstation opgenomen

Trajecten met impact op scope en planning
PvE, Ontwerp, Aanbesteding en Contract Stadion
Masterplan gebiedsontwikkeling
Bestemmingsplan incl MER, Veiligheid
Verwervingen
Afspraken (financieel) met MRDH, ProRail
Stedelijke programma's (MIRT, OV-plan)
Afspraken Feyenoord (gedragsverandering, software, 
monitoring etc.), toetsen
Afspraken derden (parkeren, vervoerders), toetsen
Mobiliteitscontract met Feyenoord
Mobiliteitsprogramma: onderhoud, k&l, projecten elders
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