
Aanwezig:
Wilco

Verhagen, 

1. Basisovereenkomst Mobiliteit
· Medio mei in tijdelijke raadscommissie Fysiek mede afhankelijk van inwerkprogramma.
· Afspraak met  is ingepland om verzoek aan  te bespreken. samen met  benaderen.

2. Intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma
Niet besproken ivm afwezigheid 

3. Voortgang stadion
· VER: volgende week brede bijeenkomst om integrale matrix op te stellen
· ONTWERP: belangrijke ontwerpuitgangspunten worden momenteel bepaald in zgn ‘trade offs’: regendak,

veld (niet uitrijdbaar), seating (business aan weerszijde), bouwen in water, draagconstructie, duurzaamheid
(energie leverend en Breeam excellent), veldafscherming. Landt in conceptueel VO. Presenteren en
bespreken in Coördinatieteam Plus. Actie:  meer betrekken bij ontwerp. Actie: 

· 8 mei is informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde aannemers

4. NVU, Welstandskamer en welstandsparagraaf
· NVU ook voor commentaar naar Feyenoord City gestuurd. . Onze

reacties uiterlijk 26 april bij  en . Actie: Allen
· Stappenplan NVU van  besproken en akkoord bevonden. Toevoegen: bespreken in collegiaal overleg

met welstandscommissie. Actie: 
· Voorstel welstandskamer naar dira op 24 april en aansluitend DOSO. Actie: 

5. Planologische procedures
· De factsheets voor alle deelonderzoeken MER zijn gereed
· Eind april eerste resultaten verkeersonderzoeken gereed
· Planning MER delen met Coördinatieteam. Actie: Wilco

6. Gebiedsontwikkeling
· Op verzoek van Jos Melchers nav het Directieoverleg Gebiedsontwikkeling van vorige week wordt een

afspraak met hem gepland om hem bij te praten met onder meer .
Actie: . (Afspraak is gemaakt voor 24 mei).

· Terugkoppeling  uit Directieoverleg Gebiedsontwikkeling. Twee belangrijke punten: stappenplan (hoge
tijdsdruk, markt vraagt zich af waarom) en (inspanningsverplichting uit 2015 concretiseren).

· Terugkoppeling  over gesprekken met 5 ontwikkelcombinaties.

7. Participatie
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· Er zijn 18 aanmeldingen voor de Klankbordgroep (inclusief supporters en leden van de gebiedscommissie).
Moet een ‘afspiegeling’ worden van de omgeving. Feijenoord is ondervertegenwoordigd.

· Op termijn wordt toegewerkt naar één overkoepelend voortgangsoverleg met daaronder de
klankbordgroepen en werkgroepen.

· Er komt steeds meer inpunt voor de participatiekalender. Zoeken naar wat er aanvullend bovenop reguliere
participatie (bestemmingsplan, MER, etc) nodig is. De kalender is opgenomen in Sharepoint tbv gedeeld
gebruik.

· Aandachtspunt is dat informatie in verschillende systemen is opgeslagen.

8. 1e Voortgangsrapportage
· Volgende week presentatie in college en gesprek met Rapporteur ( ).

9. Terugkoppeling Gezamenlijke Stuurgroep
Niet besproken

10. Actielijst vorige keer
Niet besproken. Wel bijgewerkt (zie hieronder)

REPLIJST

3 april 2018
· Samenwerking en gemeenschappelijk gebruik Querie (schrijf je dat zo?) bespreken met 

(Actie: )
· Afspraak over VER plannen tussen Wilco, ). Actie: 




