
Aanwezig: Wethouder Visser - AV Jos Melchers (SO/Gebiedsontwikkeling) - JM

Wethouder Simons - RS Hermineke van Bockxmeer (MO/Sport en Cultuur) - HvB

Albert Langerak (BCO/BPA) - AL Marco Hoogerbrugge (SO/PMB) - MH

Koen van Laar (BCO/BPA) - KvL Wilco Verhagen (SO/PMB) - WV

Anja Pels (BCO/BPA) - AP Olav Beugels (SO/PMB) - OB

Nicky Kattenbroek (BCO/BPA) – NK

Afwezig: Emile Klep (SO/Stedelijke Inrichting) - EK

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
Geen mededelingen. Agenda wordt vastgesteld.

2. Vaststellen verslag vorige keer
Het concept-verslag van 5 februari jl. wordt ongewijzigd vastgesteld

3. Gebiedsontwikkeling
a. Gehele eerste fase rond stadion

· Het zienswijzerapport startdocument bestemmingsplan en MER is vastgesteld door het college op 5 juni.
Ondertussen druppelen de eerste inhoudelijke resultaten van de MER-onderzoeken binnen. Na de
zomer zullen daar conclusies uit worden getrokken, bijvoorbeeld op het punt van externe veiligheid en
geluid uit het stadion (WV).

· Vandaag is de uiterste termijn voor de biedingen. Er zijn op dit moment twee brede consortia in beeld
voor de eerste fase Feyenoord City.Het gaat om de oprichting van de Stichting Gebiedsontwikkeling die
beheerder en uitvoerder is van de particuliere grondexploitatie eerste fase. Het plangebied betreft
Feyenoord City fase 1 (ten noorden van de Stadionweg). De uitvraag is door de kwartiermakers namens
Feyenoord in de markt gezet. Zij organiseren het selectieproces. De gemeente brengt de Position Paper
in die door elk van de partijen zal moeten worden onderschreven, vast te leggen in een overeenkomst
die de gemeente sluit met elk van de partijen (WV). De gemeente heeft de ontwikkeling doelbewust
(Position Paper) op enige afstand gezet. Er is meegedacht met de te hanteren selectiecriteria en in het
uiterste geval kan de gemeente een veto over een partij uitspreken. In de criteria is ook het SEP stevig
verankerd (MH).

· In de uitvraag is gevraagd om een visie op het sociaal-economische programma, beheer en exploitatie
(hoe laat je het gebied achter?), duurzaamheid en het concept Masterplan voor Feyenoord City. Niet
alleen de visie van partijen op deze aspecten, maar ook de voorwaarden die ze aan de bieding
verbinden zal meegewogen worden (JM).

b. 1e plot Parkstad Zuid
· Parallel aan de uitvraag voor de totale eerste fase is ook een uitvraag gedaan naar drie concrete plots

(Parkstad Zuid/K3, Shunter-locatie en Mediamarkt-locatie). Doel is om de cashflow op gang te brengen.
Parkstad Zuid is vrijgekomen nadat de reservering voor de aanlanding van de derde stadsbrug is
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vervallen. Er zijn drie (kwalitatief goede) biedingen ontvangen die er alle drie ‘veelbelovend’ uitzien
(WV).

· Wilco geeft korte inhoudelijke toelichting op de biedingen en toont enkele artist impressions.
· De biedingen liggen financieel behoorlijk dicht bij elkaar. Ze variëren op zaken als een bonus bij meer

locaties en of het stadion wel of niet doorgaat (MH). Belangrijke beoordelingsfactor zou ook moeten zijn
dat het resultaat “voor mensen” moet zijn. Komen de sociaal maatschappelijke kanten aan de bieding
goed uit de verf (HvB). Dat zie je inderdaad maar ten dele aan de plaatjes en zal de toelichting goed op
nagelezen moeten worden (WV).

4. Raad en commissie
a. Terugblik op technische sessie met cie RO op 7 juni

· Algemene indruk was dat de raadsleden het een geslaagde sessie hebben gevonden. Het programma
kende drie delen. In het eerste deel in het projectbureau heeft de gemeente het kader voor de
ontwikkeling geschetst en de rolverdeling tussen gemeente en Feyenoord. Tijdens het tweede deel
buiten hebben een vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging, twee vertegenwoordigers van
StadionopZuid en enkele bewoners van de Veranda de gelegenheid gehad om voor ‘het kritische geluid
te zorgen’ waar de raadsleden specifiek om gevraagd hadden. De bewoners gingen vooral in op de
mogelijke aanlanding van de derde stadsbrug. In het derde deel presenteerde Feijenoord de plannen
voor het nieuwe stadion (MH).

· Vanwege tijdgebrek werd afgesproken om het mobiliteitscontract in een in te lassen ontbijtsessie op 20
juni aan de orde te stellen en voor het SEP een nieuwe afspraak te maken waaraan tevens een
rondleiding door de Kuip zal worden verbonden (MH).

b. Vooruitblik raadscommissie RO op 20 juni
· Er liggen tal van onderwerpen op de plank die ter sprake kunnen komen: MER, voortgangsrapportage,

mobiliteitscontract, SEP, etc (WV).
· Wij leveren voorafgaand een Q&A aan voor ter voorbereiding van de wethouders (MH). Graag

nauwkeurig informeren over MER en de renovatie van de Kuip irt het advies van de cie mer in het
bijzonder (AV)

· Met de griffie is afgesproken om technische vragen die raadsleden voorafgaand aan de cie hebben,
alvast ambtelijk te beantwoorden (OB).

5. Vooruitblik op Gezamenlijke Stuurgroep op 18 juni
a. Participatie

· Nadat daar in maart en april goede en stevige gesprekken zijn gevoerd met Feyenoord City is het effect
daarvan inmiddels goed merkbaar. Er gebeurt op dit front aanzienlijk meer dan in het verleden.
Feyenoord is een stuk actiever in het opzoeken van partijen. Het is goed om dat ook in de Gezamenlijke
Stuurgroep op 18 juni te bevestigen (MH).

b. Besluitvorming rond de zomer
· De meeste resultaten liggen er voor of aan het begin van de zomer. De besluitvorming is aan het eind

van of kort na de zomer. Qua voortgang zo framen. Planning is en blijft krap. Kwaliteit en zorgvuldigheid
gaan uiteindelijk boven tempo (WV). Ook Feyenoord lijkt zich heel bewust van de (politieke) noodzaak
om tempo te blijven maken. Dat bleek ook bij de wens van Feyenoord om kost wat kost een
basisovereenkomst voor het SEP te presenteren zoals beloofd in de Intentieovereenkomst. De
gemeente moet waakzaam blijven dat voldoende stappen worden gezet. Beide directies hebben op 20
juni afspraak om te bepalen hoe ver de basisovereenkomst is (HvB).

6. Rondvraag en sluiting
· Wethouder Simons stelt een uitnodiging voor de opening van de nieuwe trainingsaccommodatie voor de

profs van Feyenoord op prijs. Op 22 juni wordt door MO/Sport een netwerkevent georganiseerd bij het
CHIO waarvoor de partijen van Feyenoord City worden uitgenodigd. Uitnodiging wordt uit naam van
wethouder Visser verstuurd (HvB).
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Volgende bijeenkomsten:

5 februari 2018 van 13:00 t/m 14:00 uur
11 juni 2018 van 16:00 t/m 17:00 uur
10 september 2018 van 16:00 t/m 17:00 uur
19 november 2018 van 16:00 t/m 17:00 uur


