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Van:
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 13:43
Aan:
Onderwerp: FW: Antw:  Bestuurlijke stukken Stadionpark - Feyenoord City tbv college op 12

december a.s.

Met vriendelijke groet,

Bestuursadviseur
Gemeente Rotterdam
Bestuurs- en concernondersteuning
Afdeling Bestuursadvies & Public Affairs
Bestuursadvisering
Stadhuis, Coolsingel 40
Postbus 70013 3000 KR Rotterdam
Mobiel 
Website www.rotterdam.nl

Van: Langenberg P.J. (Pex)
Verzonden: zondag 3 december 2017 20:27
Aan: 
Onderwerp: Antw: Bestuurlijke stukken Stadionpark - Feyenoord City tbv college op 12 december a.s.

Dank,
P

Pex Langenberg
wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur
Tel. 010 - 2673427
pj.langenberg@rotterdam.nl

Van: @rotterdam.nl>
Datum: 1 december 2017 om 10:56:39 CET
Aan: Langenberg P.J. (Pex) <pj.langenberg@rotterdam.nl>
Onderwerp: FW: Bestuurlijke stukken Stadionpark - Feyenoord City tbv college op 12 december a.s.

Ha Pex,

Mocht je hier interesse in hebben voor het weekend: het hele pakket aan stukken voor Feyenoord City. Een
agendapost staat op jouw naam: mobiliteitscontract. Stukken zijn voor college 12 december, en komen nog naar jou
toe voor agenderingsfiat volgende week, maar ik stuur je nu alvast maar even. 

Met vriendelijke groet,
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Bestuursadviseur
Gemeente Rotterdam
Bestuurs- en concernondersteuning
Mobiel 
Website www.rotterdam.nl

Van: 
Verzonden: donderdag 30 november 2017 18:28
Aan: @Rotterdam.nl>; @Rotterdam.nl>; 

@rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>; 
@rotterdam.nl>

CC: @rotterdam.nl>; Verhagen W. (Wilco)
@rotterdam.nl>; Hoogerbrugge M. (Marco) <m.hoogerbrugge@rotterdam.nl>

Onderwerp: Bestuurlijke stukken Stadionpark - Feyenoord City tbv college op 12 december a.s.

,

De laatste stand van de bestuurlijke besluitvorming in het college op 12 december a.s. over Stadionpark en
Feyenoord City is als volgt.

We agenderen drie agendaposten:
1. Gebiedsvisie Stadionpark en startdocument bestemmingsplan en MER (raadsvoorstel)

Agendapost en raadsvoorstel zijn gereed. Adviezen zijn binnen. Bijlagen zijn klaar. Muv het def
startdocument dat morgen komt. Voorbereiding ligt op schema.

2. Mobiliteitscontract Feyenoord City (collegebrief)
Agendapost en collegebrief zijn in concept gereed. Er loopt nog een discussie met control over de bonus-
malusregeling. De agpo wacht nog op def advies DBO/BPA. Vaststelling door het college nu, maar
ondertekening pas in maart als Feyenoord haar meerjarenbegroting vaststelt. De concept-contractstukken
komen morgen. Als de financiële consequenties van de bonus-malusregeling bekend zijn wss opnieuw in het
college. Voorbereiding ligt op schema

3. Voortgang, basisrapportage, position paper (collegebrief)
Agendapost en collegebrief zijn in concept gereed. Alle adviezen zijn binnen. Advies BCO/BPA nog niet. De
95% versie van de Basisrapportage is einde vd middag verstuurd naar de begeleidingscommissie (raadsleden
en griffie) en Control ( ). We voegen een besluit toe aan de post om Visser te
machtigen nog laatste wijzigingen aan te brengen. Voorbereidingen liggen op schema

Over het SIC, dat aanvankelijk ook in dit rijtje zat, volstaan we met een voortgangsbericht in de collegebrief bij 3. De
besluitvorming is uitgesteld tot volgend jaar.

De publieke stukken zijn ook kortgesloten en afgestemd met Feyenoord.

DBO bij ons staat klaar om maandag behulpzaam te zijn om de stukken op tijd bij BGS te krijgen.

Bijgaand ontvangen jullie de laatste versies van de agendaposten en het bijbehorend raadsvoorstel of collegebrief.
Graag jullie (laatste) blik op de stukken svp en jullie akkoord als dat nog ontbreekt. Zijn Simons, Langenberg en
Visser inmiddels ook ‘aangelijnd’ en bekend met de stukken? Moet ik daar mss nog iets voor doen?

Eventuele opmerkingen bij de stukken graag uiterlijk dit weekend naar ondergetekende met cc naar Wilco en
Marco.

Groet,

Met vriendelijke groet,
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Projectsecretaris
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Telefoon 
Mobiel 

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.
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