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Motie ‘Hand in hand met de metro’
De gemeenteraad, in verqadering bijeen op donderdag 11 mei 2017 ter bespreking van Feyenoord City,

Overweqende dat:
o Een nieuw stadion met 63.000 zitplaatsen veel publiek trekt;
0 De locatie aan de Maas verder van de uitvalsweqen ligt dan de Kuip en dus moeilijker bereikbaar

is voor autoverkeer;
o Omliqgende wijken, en vooral De Veranda, goed bereikbaar moeten blijven tijdens wedstrijden en

evenementen in het nieuwe stadion;
0 De stad in de komende decennia verder zal qroeien en verdichten;
o Voor het tegengaan van de vervoersarmoede op Zuid grote maatregelen nodig zijn;
o Eerder studies zijn qemaakt van een mogelijke metroverbinding tussen Kralinqse Zoom en het

nieuw te bouwen stadion, die echter uitqingen van een nieuw stadion op Varkenoord en niet van
de nu gekozen locatie ten noorden van de Veranda;

Spreekt als zijn meninq uit dat:
o Voor een optimale bereikbaarheid van het stadion, een qoede toegankelijkheid van De Veranda

én het verbeteren van de algehele bereikbaarheid van de wijken op Zuid hooqwaardig openbaar
vervoer noodzakelijk is;

Draaqt het college on om:
0 De studie uit 2011 naar tracévarianten voor hoogwaardig openbaar vervoer tussen Kralinqse

Zoom en Zuidplein te actualiseren, met inachtneminq van de nieuwe locatie van het nieuw te
bouwen stadion:

o Daarbij aan te geven welke haltes op die tracés zouden moeten komen en hoe de omliggende
wijken daarvan profiteren.

0 De kosten van elk van die varianten in kaart te brenqen.
0 De uitkomsten hiervan uiterlijk in het najaar van 2017, in aansluiting op het OV-plan en de MlRT-

studies, aan de raad te sturen,
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