
Bijlage behorende bij raadbrief kenmerk BS13/00461 
 
Inleiding 
In de loop van de jaren zijn er rondom de ontwikkeling van het stadionpark meerdere moties en 
toezeggingen ingediend die tot op heden nog niet of onvoldoende konden worden beantwoord en/of 
afgedaan. De voornaamste reden hiervoor is gelegen in de nog voortdurende planontwikkeling voor 
het gebied. Nu deze planontwikkeling binnen afzienbare tijd zal kunnen leiden tot een voorgenomen 
besluit gaat deze bijlage in op de wijze waarop deze moties en toezeggingen aan de orde zullen 
komen. Onderstaand is dit per motie/toezegging toegelicht.  
  
Toezeggingen 
Toezegging Tz20100211-02: nader onderzoek naar mogelijkheden om de bereikbaarheid van het 
Stadionpark te verbeteren door autoverkeer te ontmoedigen en fietsverkeer en openbaar vervoer te 
stimuleren. 
De structuurvisie Stadionpark is in een tweetal masterplannen uitgewerkt: voor het cluster top- en 
breedtesport (Sportcampus) en voor de Feyenoord-complexen. In deze plannen zijn ook de 
mobiliteitsaspecten verwerkt. Feyenoord is gevraagd om een integraal mobiliteitsplan op te stellen 
toegesneden op de verwachte bezoekersstromen naar het gebied. De toegezegde aspecten zijn 
daarin meegenomen. 
 
Toezegging FIB-12029: het treffen van beheersmaatregelen met betrekking tot het parkeren. 
Onderzoek loopt naar het verbeteren van het afsluiten van de wijken Sportdorp en Kreekhuizen tijdens 
het evenementen. Dit onderzoek is uitgezet bij STZ. Het parkeren rondom de Veranda is in middels 
sterk verbeterd en ook de invoeren van betaald parkeren rondom het stadion wanneer er wedstrijden 
worden gespeeld wordt binnenkort ingevoerd. 
 
Toezegging FIB-12035: doen toekomen van concept masterplan sportcampus Stadionpark. 
In het informeel overleg met de comissie FIB en JOCS op 6 december is er een toelichting gegeven 
op het masterplan Sportcampus en Park de twee Heuvels en het mobiliteitsplan van Feyenoord. Op 3 
april 2013 het het masterplan van Feyenoord in een informele commissie aan de commissie FIB en 
JOCS toegelicht. Beide masterplannen zijn beschikbaar gesteld aan de commissie. Na besluitvorming 
in het college van B&W zullen beide plannen vervolgens aan uw commissie en raad worden 
aangeboden voor verdere besluitvorming.  
 
Toezegging R-12069: bij de Feyenoordfamilie op aandringen dat de renovatievariant “Red de Kuip” in 
brede zin serieus zal worden bekeken en beoordeeld. 
Op 9 november 2012 heb ik u met mijn brief met als kenmerk 1068849 aangeven op welke wijze het 
proces rondom het initatief van Red de Kuip verder is uitgelijnd. De initiatiefnemers hebben hun plan 
op 10 december ingeleverd bij de Feyenoord familie voor verdere beoordeling. In een informele 
commissie vergadering van 7 februari 2013 is het plan toegelicht aan de commissie FIB en JOCS en 
heeft de Feyenoord-familie een toelichting gegeven op hun bevindingen rondom dit plan. Deze 
bevindingen inclusief een onafhankelijke second opinion welke in opdracht van de gemeente wordt 
uitgevoerd wordt in de verdere besluitvorming meegenomen. 
 
Toezegging FIB-12048 De wethouder informeert de commissies voor eind 2012 over de stand van de 
plannen voor het Stadionpark 
De commissie FIB, JOCS en EHMV zijn op 6 december 2012 informeel geinformeerd over de plannen 
voor het Stadionpark. 
 
Moties 
Motie 09GR1421 Verzoek om bij alle verdere plan- en voortgaagsdocumenten een toets op te nemen 
of nog voldaan kan worden aan een gelijktijdige ingebruikname van stadion en OV oplossingen, 
inclusief een nieuwe metrolijn. 
In de planvorming wordt rekening gehouden met een ruimtelijke reservering voor de metrolijn en een 
tram verbinding over het Varkenoordseviaduct. 
Gezien de huidige financiele situatie bij de Rijksoverheid lijkt niet meer opportuun dat een 
metroverbinding aanwezig zal kunnen zijn op het moment dat a.g.v. de hudige planvorming een nieuw 
stadion in gebruik wordt genomen. 
 
Motie 09GR 1422 Intergrale Verkeerstudie Stadionpark 



Verzoek om: 
- De maatschappelijke kosten en baten van meerdere scenario’s van de verdeling openbaar 

vervoer (inclusief langzaam verkeer) – auto verkeer in kaart te brengen met een 
substantieelgroter aandeel voor het openbaar vervoer binnen het plangebied Stadionpark 
dan momenteel in de gebiedsvisie is opgenomen 

- Hierover voor de structuurvisie wordt vastgesteld aan de raad te rapporteren 
- 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 erug 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. 

In het PlanMer als onderdeel van de structuurvisie (2010) is vastgesteld door de raad zijn 
verschillende scenario’sin de invulling van Stadionpark en de verdeling van openbaar vervoer en 
autoverkeer in beschouwing genomen. Aan dit onderdeel van de motie is met het aanbieden van de 
Structuurvisie aan uw raad in 2010 reeds invulling gegeven. 
De uitwerking van scenario’s voor de verdeling openbaar vervoer (inclusief langzaam verkeer) – 
autoverkeer worden nu door Feyenoord verder geconcretiseerd in het bereikbaarheidsonderdeel van 
hun masterplan en in het op te stellen ProjectMer  bij het bestemmingsplan. 
De Feyenoord-familie is voornemens om een deel van de maatregelen al voor uitlopend op de 
ingebruikneming van het nieuwe stadion in te zetten. 
Een eerste aanzet, waarbij de supporters van Feyenoord drie uur voor en nade wedstrijd vrij reizen 
hebben met de RET is inmiddels al ingezet. 
 
Motie 09GR1424: bevorderen dat de financiele risico’s voor de gemeente van het stadionpark worden 
beperkt. 

- Verzoek om een afwegingskader op te stellen voor een moeglijke gemenetelijke bijdrage 
ten behoeve van de grondexploitatie, waarbij uitgangspunt is, dat de gemeentelijke 
bijdrage zo laag mogelijk zal zijn door een maximale inzet van marktpartijen bij de 
gebiedsontwikkeling. 

- Tijdig en vooraf inzicht te geven in de investeringen die vanuit de gemenete noodzakelijk 
zijn om de gebiedsvisie te realiseren met betrekking tot de grondexploitatie en overige 
kosten. 

- Periodiek aan de raad een risico analyse te geven met betrekking tot de kosten en baten 
voor het stadiongebied en deze zo nodig te actualiseren bij ontwikkelingen die daartoe 
aanleiding geven en actief de gemeenteraad hierover blijvend te informeren. 

In de randvoorwaarden voor het ontwikkelen van een nieuw stadion is meegeven dat de financiele 
risico’s voor de gemenete beperkt moeten zijn. Het nu ingediende plan van Feyenoord zal hierop dan 
ook worden getoest. 
 
Motie 09GR1425: bevorderen dat een straatnaam in het stadionpark naar Gerard Meijer wordt 
vernoemd. 
Het beleid binnen de gemeente Rotterdam is dat er geen straten vernoemd worden naar nog in leven 
zijnde personen, met uitzondering voor leden van het Koninklijk huis. Ik verwijs hiervoor naar de 
brochure “Goed op Weg Straatnaamgeving in Rotterdam” uitgegeven in opdracht van de Commissie 
van advies inzake straatnamen.  
 
Motie 09GR1426: bevorderen dat er altijd een activiteit is in en om Stadionpark. 
Het leveren van een voorstel om een levendig gebied rondom het Stadionpark te realiseren door 
middel van een diversiteit aan programma, waaronder horeca en recreatieve en culturele 
voorzieningen. 
Deze motie is ingediend in de periode dat het stadion aan de Maas werd gedacht. Ook in de 
gewijzigde planopzet met het Masterplan Sportcampus en Park de twee Heuvels en het Masterplan 
Feyenoord wordt erop ingezet, dat ook op de zogenaamde “niet voetbaldagen”voldoende activiteiten 
zijn in deze gebiedsontwikkeling. Hieraan is invulling gegevene doordat in de masterplannen ruimte te 
bieden aan diverse recreatieve voorzieningen en in beperkte mate aan retail en horeca. 
Ook zal het nieuwe stadion vervolgens de business case commerciele functies herbergen. Daarnaast 
zal de sportcampus met de onderwijsvoorzieningen zorgen voor een constante bezoekerstroom. 
 
Motie 09GR1427: benutten ecologische kansen Stadionpark 



- Een inventarisatie van de al aanwezige flora en fauna in en rond het gebied van 
stadionpark te (laten) maken. 

- Een plan te maken om de ecologische kansen in en rond het Stadionpak optimaal te 
benutten samen met de Rotterdamse Milieucentrum, Bureau Stadsnatuur en de 
Vogelbescherming 

Deze motie is op 30 maart 2011 afgedaan..  
 
Motie 09GR1432: voldoende fietsvoorzieningen realiseren in het Stadionpark. 

- Verzoek om in dit stadium een hogere ambitie te formuleren voor fietsgebruik, de 
gewenste fietsbereikbaarheid en veilige fietsparkeerplaatsen en deze uiterlijk eind 
september 2009 ter toetsing voor te leggen aan de raad. 

- Verzoek deze ambitie en de daaruit te onderzoekn en in de uitwerking van de 
structuurvisie en bestemmings- en bouwplannen stevig en zichtbaar te verankeren. 

Is als randvoorwaarden meegegeven in de ontwikkeling van het stadion en is meegnomen in het 
masterplan Sportcampus. 
 
Motie 10GR506; onderzoeken of Stadionpark volledig energieneutraal gerealiseerd kan worden. 

- Te onderzoeken of het mogelijk is om het stadionpark volledig energieneutraal te 
realiseren 

- De uitkomsten van dit onderzoek te gebruiken in de nadere uitwerking van de plannen 
voor het Stadionpark 

Dit onderdeel is meegnomen in het duurzaamheidsplan wat de Feyenoord familie samen met de 
plannen rondom de nieuwbouwbouw heeft ingediend bij de gemeente. 
Voor de ontwikkelingen in het Stadionpark zijn hoge eisen op het gebied van duurzaamheid 
(BREEAM-excellent) gesteld. Deze gelden zowel voor de gemeentelijke complexen als voor de 
complexen van Feyenoord. Of daarmee een volledige energieneutraliteit kan worden bereikt kan nu 
nog niet worden gezegd.  
 
Motie 10GR508: Geen luchtkasteel op Zuid 

- Voor het najaar van 2010 een integrale afweging voor te leggen aan de gemeenteraad, 
waarin niet alleen de financiering van een mogelijk nieuw stadion aan de ordeis, maar ook 
de fiinanciele onderbouwing van het Stadionpark als geheel en het al dan niet doorzetten 
van de visie in zijn huidge vorm afgewogen tegenover alternatieve 
investeringsmogelijkheden op Rotterdam-zuid 

In de Midterm review rondom de LTIP middelen zal deze integrale afweging worden meegenomen.  
 
Motie 10GR510: inzetten op een forse bijdrage van het Rijk voor uitvoering van de planontwikkeling 
Stadionpark. 
Door het wegvallen van grootschallige evenementen, zoals het WK 2018, kan er niet meer op worden 
gerekend dat er subsidie wordt toegekend voor de ontwikkeling van het Stadionpark.  
Mijn voorstel is om deze motie  als afgedaan te beschouwen. 
 
Motie 11GR207: inzicht kosten renovatie Stadion Feyenoord. 
Feyenoord zal als onderdeel van haar plannen ook een aantal renovatievarianten meenemen. Naast 
de renovatievariant van Red de Kuip, zal Feyenoord ook een uitwerking leveren van een “kleine” en 
“grote” renovatievariant. Voor alle renovatievarianten zullen zowel de investeringen als de exploitatie 
worden uitgewerkt.  

 


