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Onderwerp:
Voorstel afdoening motie Van der Lee (PvdD) e.a: "Geen voetbalstadion zonder hoogwaardig 
OV-knooppunt” (17bb4135) (bijlage 2)

Op welke gronden deze briefî/Waarom nu voorgelegd?
Op 11 mei jl. heeft uw raad de motie Van der Lee e.a. "Geen Voetbalstadion zonder 
hoogwaardig OV-knooppunt” (17bb4135) aangenomen. Met deze motie heeft u ons college 
verzocht om:

- Te onderzoeken hoe een hoogwaardig OV-knooppunt ter hoogte van het huidige NS- 
station Rotterdam Stadion kan worden gerealiseerd, waar bus, tram, metro en trein 
samenkomen;

- De raad uiterlijk in 2018 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder aangenomen 
moties en gedane toezeggingen:

- Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2017 - 2030+

Toelichting:
Over de uitvoering van de motie is het volgende te zeggen:

Ten behoeve van de aan de raad ter consultatie aangeboden OV-visie en gerelateerd aan de 
motie is onderzoek gedaan naar een hoogwaardig OV-knooppunt ter hoogte van het huidige 
NS-station Rotterdam Stadion, met:

- Een volwaardig station Rotterdam Stadionpark (Feyenoord City), met intercitystops 
i.c.m. met een metroachtige verbinding tussen Den Haag en Dordrecht met een 
frequentie tot 12xZuur per richting;

- Een HOV-verbinding Zuidplein - Rotterdam Stadionpark - Kralingse Zoom, deze kan 
gefaseerd worden ontwikkeld door te beginnen met een HOV-busverbinding op de 
genoemde relatie en deze vervolgens uit te bouwen tot railverbinding.
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Blad: 2/2

Voor de specifieke onderzoeksresultaten verwijzen wij u naar de tabel in bijlage 1.
Verder verwijzen wij u naar onze brief aan u inzake de aanbieding van de OV-visie Rotterdam 
(consultatieversie) 17bb8914.

Wij stellen u voor de genoemde motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
n.v.t.

Bijlage(n):
1. Overzicht onderzoeksresultaten
2. Motie Van der Lee e.a: Geen voetbalstation zonder hoogwaardig OV-knooppunt
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