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AANGENOMEN P+R Feyenoord City
De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 mei 2017, ter
bespreking van de gemeentelijke positie ten aanzien van betrokkenheid bij
Feyenoord City,

constaterend dat

— het mobiliteitsrapport waarmee de plannen voor Feyenoord City mede wordt
onderbouwd uitgaat van een zeer forse afname van het aandeel Feyenoord-
bezoekers dat met de auto komt;

overwegend dat

— het, hoewel voornoemde ambitie Iovenswaardig is, zeker voor bezoekers van
buiten Rotterdam allerminst vanzelfsprekend is dat dit ook daadwerkelijk
gebeun;

— het onwenselijk is dat dit verkeer door de stad rijdt en in wijken rondom het te
bouwen stadion zou moeten parkeren;

— een aanzienlijk deel van de bezoekers van wedstrijden van Feyenoord
afkomstig is uit gebieden ten zuidoosten van de stad Rotterdam (Barendrecht,
Ridderkerk, Drechtsteden, Brabant en verder);

— dit verkeer grotendeels gebruik maakt van de rijkswegen A15 en A16, die vlak
langs de reeds bestaande P+R Beverwaard lopen;

— dit verkeer dan ook zoveel mogelijk naar de P+R Beverwaard dient te worden
geleid, teneinde het autoverkeer buiten de stad te houden;

verzoekt het college

— te onderzoeken of het mogelijk is om een op- en afrit aan te leggen in de A16
om verkeer direct vanaf de rijksweg naar de P+R Beverwaard te leiden;

— te onderzoeken of en in hoeverre de P+R Beverwaard — bovenop de reeds
aangekondigde 500 extra plaatsen — kan worden uitgebreid om het extra
autoverkeer op te vangen;

— te onderzoeken of de capaciteit, snelheid en frequentie van de huidige
tramverbinding tussen P+R Beverwaard en Feyenoord City kan worden
vergroot om een eventuele extra verkeersstroom ten gevolge van
bovenstaande aanpassingen op te vangen;

— deze onderzoeken tijdig af te ronden zodat te nemen maatregelen
gerealiseerd kunnen worden voor de oplevering van het nieuwe stadion
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en gaat over tot de orde van da.
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