
Aanwezig:

Wilco Verhagen, 

1. Opening en welkom
 neemt als strategisch adviseur gebiedsexploitaties een aantal taken over van 

Actie:  als nieuw teamlid doorgeven aan 

2. Stadiondriehoek/P&R
Er is onrust ontstaan onder bewoners en ondernemers Veranda over het realiseren van een P&R op het
parkeerterrein naast het Maasgebouw. Vanmiddag is voorstel in college. Drie opties: 1. Doorgaan met P&R gratis
voor OV-reizigers en betaald voor overige parkeerders, 2. Gratis na 18.00u, 3. Afblazen

3. Plan de campagne mobiliteitscontract
Mobiliteitscontract is tkn met de uitnodiging meegestuurd. Inhoudelijke kern wordt gevormd door de mijlpalen en
inspanningen. Jaarlijks wordt dit uitgewerkt in actieplan voor het lopende en volgende jaar. Dag voor de
Gezamenlijke Stuurgroep Feyenoord City meldde Feyenoord nog niet te willen tekenen. Onrendabele top kan niet
gedekt worden en discussie over de juiste volgorde der maatregelen. Komen snelkookpansessies. Wilco stemt af
met Jan van Merwijk en Carl Berg. Gezamenlijk uitgangspunt is ondertekenen voor 1 april 2018.

4. SIC
Vergelijkbaar probleem speelt bij SIC. Inhoudelijk overeenstemming over intentieovereenkomst (‘voorcontract’),
maar geen duidelijkheid over financiering en bemensing door Feyenoord. Vanmiddag overleg bij Adriaan Visser.
College heeft vorige week besloten om mede gezien de matige voortgang bij mobcon en sic een escalatiegesprek
te voeren met de beide voorzitters van de RVC’s.
Actie: Voorcontract langslopen op relatie met gebiedsontwikkeling ( ).

5. Colosseumwegzone
Komende maanden wordt verkennende studie gedaan naar alle ontwikkelingen rond de Colosseumweg. Doel is
tweeledig: 1. inzicht krijgen in het ruimtelijk kader voor het mobiliteitsprogramma (diverse IP’s, luie fietsverbinding,
etc) en 2. Bepalen of het zinvol is om door te gaan op het traject voor gedeeltelijke herbestemming van het
rangeerterrein en het overkluizen van de resterende sporen (irt afdoening motie Verbind Feyenoord City. Korte
Stadionweg wordt niet toegevoegd aan de studie.
Actie: Doel verkennende studie aanscherpen ( ).

6. Voortgangsrapportage
Tweemaal per jaar, in april en oktober, gaan we aan de raad rapporteren over de voortgang met FC nav de
aanwijzing als Risicovol Project. Mogelijk met tussentijdse updates nav besluitvorming in de raad over onderdelen.
Rapportage is een uniek prioduct. In de Basisrapportage uit december aangegeven hoe we gaan rapporteren. Nu
gestart met het voorbereiden van de eerste rapportage. Gaandeweg de werkwijze ontwikkelen en optimaliseren.
Het product is het gemeenschappelijke resultaat van het coördinatieteam. Bijgevoegd is een gedetailleerd
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stappenplan. Meegestuurd is het in te vullen kader voor de rapportage per deelproject (gebied, stadion, mobcon,
sic). Daarnaast wordt ook gerapporteerd over svz moties, toezeggingen en schriftelijke vragen en over particpatie.
Acties:
Vullen format deelprojecten en aanleveren voor 26 februari (allen, met geel gemarkeerde namen ihb)
Resultaten participatie, omgevingsmanagement, etc ook voor 26 februari (

7. Svz financiering (college, raad, media)
Vanmiddag is een raadsbrief in het college om te informeren over voortgang brugfinanciering (
obv brief van Feyenoord. Daarna artikel in FD en spontane media-aandacht.

8. Actielijst 23 januari 2018
Wordt bijgewerkt ). Zie hieronder.
Volgende keer: NVU Stadion en voorstel Welstandskamer ( ) en overzicht participatie ( ).

9. Wvttk



3

REPLIJST

14 februari 2018
Geen actielijst gemaakt

23 januari 2018
1. Terugblik raadscie BWB op 17 januari 2018

· Opstellen wethoudersbrief mobiliteitsmaatregelen Feyenood (Leander/Olav). Is gebeurd
· Opstellen wethoudersbrief MER (Wilco/Olav). Is gebeurd
· Bijstelling planning meenemen en motiveren (‘wijkt weliswaar af van de Position Paper, maar schaadt

de belangen van de gemeente niet’) in eerste voortgangsrapportage in april (Wilco/Olav)
· Voor de volgende keer levert iedereen de bijgestelde streefplanning met marge voor zijn/haar

deelproject (allen)
· Procesvoorstel maken voor de eerste voortgangsrapportage (Wilco/Olav). Is gebeurd. Zie mail 19

februari
2. Kick off stadion: masterplan en VO

· Volgende keer participatie-overzicht bespreken (Theo)
3. Vooruitblik Gezamenlijke Directieraad op 31 januari

· Annotatie bij verzamelagendapunt, de ‘round-up’ (Wilco/Olav). Is gebeurd
4. Nota van Uitgangspunten Stadion

· opmerkingen NvU meenemen, concept deze week verspreiden voor verder commentaar en volgende
keer opnieuw agenderen (Leon)

· voorstel Welstandskamer agenderen voor de volgende keer (Leon)




