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1. Terugblik raadscie BWB op 17 januari 2018
Stevig debat nav Gebiedsvisie, Startdocument en Basisrapportage. 

 Brieven moeten voor raadsdebat op 1 februari bij de griffie liggen.
Acties:
· Opstellen wethoudersbrief mobiliteitsmaatregelen Feyenood 
· Opstellen wethoudersbrief MER (Wilco/
· Bijstelling planning meenemen en motiveren 

in eerste voortgangsrapportage in april (Wilco/
· Voor de volgende keer levert iedereen de bijgestelde streefplanning met marge voor zijn/haar

deelproject (allen)
· Procesvoorstel maken voor de eerste voortgangsrapportage (Wilco )

2. Kick off stadion: masterplan en VO
Bijeenkomst op 22 januari besproken. Wel 70 aanwezigen. Veel externe adviseurs. Zijn al gestart voor
definitief brugkrediet. Goede zaak! Veel dwarsverbanden. Komende twee maanden richten op ‘trade-offs’
(funderingswijze, staal of beton, alle commerciële functies wel of niet op één plek, etc). De eerste PSU’s zijn
gestart. Per werkspoor wordt participatie gedefinieerd.
Acties:
· Volgende keer participatie-overzicht bespreken ( )

3. Vooruitblik Gezamenlijke Directieraad op 31 januari
Mogelijke agendapunten besproken adhv voorzet Wilco
Mogelijke gefaseerde bouw van het stadion is aandachtspunt voor  (bouwkosten) en (draagvlak
omgeving). NvU Stadion nog niet agenderen. Is nog te vroeg.
Acties:
· Annotatie bij verzamelagendapunt, de ‘round-up’ (Wilco/ )

4. Nota van Uitgangspunten Stadion
Naar het voorbeeld van . Er worden 11 thema’s benoemd geïllustreerd met een
referentiebeeld en een korte toelichting.
Opmerkingen:
· Moet in lijn zijn met ons eerdere commentaar op het PVE richting Feyenoord
· Aandacht voor relatie stadion – openbaar gebied (fietsenstallingen, afvalopslag, l&l, etc)
· Ankerplaats Steenplaats meenemen in historische beschouwing
· Ook langs Feyenoord voor commentaar en daarna directieraad
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· Nadenken over vaststelling door College en informeren raad. NvU Collectiegebouw is ook niet door
B&W vastgesteld maar door de gebiedsmanager

Wordt gewerkt aan een Welstandsparagraaf en voorstel voor instellen Welstandskamer 
en ?) met enkele leden welstandscommissie en enkele externe experts die planontwikkeling

periodiek toetst aan NvU en welstandsparagraaf
Acties:
· opmerkingen NvU meenemen, concept deze week verspreiden voor verder commentaar en volgende

keer opnieuw agenderen (
· voorstel Welstandskamer agenderen voor de volgende keer ( )

5. Rondvraag




