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Geachte raadsleden,
Op 11 mei jl. heb ik u toegezegd (17bb4271) ten aanzien van het rangeerterrein Feyenoord
City een scan te laten uitvoeren en over de tussenresultaten aan u te rapporteren, mede naar
aanleiding van motie 16 (17bb4125) Verbinding Feyenoord City met Zuid.
In deze motie wordt het college opgedragen om in samenwerking met NS en ProRail te komen
tot een studie naar:
» de (gehele of gedeeltelijke) ontmanteling van het rangeer terrein,
» het beschikbaar maken van de vrijkomende gronden voor stedelijke ontwikkeling
* het bouwen van goede verbindingen over de resterende sporen, bijvoorbeeld door het
geheel of gedeeltelijk overkluizen van de sporen tussen het Varkenoordse viaduct en
stadion Lombardijen.
Voor de scan is het noodzakelijk om gesprekken over de mogelijkheden en onmogelijkheden
met Prorail te voeren. Deze gesprekken worden op dit moment opgestart. Parallel daaraan
worden de verkenningen voor de ruimtelijke mogelijkheden uitgevoerd. Geluid en externe
veiligheid spelen hier een belangrijke rol in. Om de scan zo efficiënt mogelijk te doen, maken
we gebruik van de milieuonderzoeken ten behoeve van bestemmingsplan Feyenoord City
waarmee in januari wordt gestart. Het streven is om gelijk met het aanbieden van het
Masterplan Feyenoord City uw raad te informeren over de voortgang in deze
onderhandelingen over de toekomst van het rangeerterrein. Naar verwachting zal ik u hierover
omstreeks 1 juli 2018 uitsluitsel geven.
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
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