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De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 juni 2022 ter bespreking van het 
agendapunt ‘Een nieuwe start voor plangebied Feyenoord City Rotterdam’, 
 
Constaterende dat: 
 

ú Op donderdagmiddag 21 april 2022 de statutaire directie van Feyenoord bij monde van 
Algemeen directeur Dennis te Kloese en Financieel directeur Pieter Smorenburg in een 
persconferentie hebben aangegeven dat Feyenoord BVO besloten heeft niet door te gaan 
met de stadionplannen tot de bouw van een nieuw stadion; 

ú De Raad van Commissarissen en de directie van Feyenoord stelden in de persconferentie 
vast dat de bouw van een nieuw stadion onhaalbaar is; 

ú Feyenoord in het persbericht behorende bij de persconferentie aangeeft dat de focus 
terug kan en moet op het voetbal;  

 
Overwegende dat: 
 

ú Het college van B&W oorspronkelijk bij de start van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City 
de verantwoordelijkheid op zich zou nemen voor de realisatie van in de nodige 
infrastructuur zoals 

o het doortrekken van de metroverbinding via Zuid naar de Es/Capelle ad IJssel,  
o het laten aanladen op of onder de grond van een derde oeververbinding op Zuid,  
o het ontwikkelen van een stop/intercitystation op Zuid (zie Feyenoord XL), een 

gebied van de omvang van een stad als Eindhoven; 
ú Het college van B&W ingezet heeft op een Masterplan Feyenoord City, op het willen 

bouwen van een nieuw stadion, op het maken van een nieuw bestemmingsplan, op het 
verwerven van grond, op landaanwinning en dergelijke maar helemaal niet bezig is 
geweest met de corebusiness van een gebiedsontwikkeling en dat is het realiseren van de 
juiste infrastructuur. 
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Draagt het college op: 
 

Een Masterplan ‘infrastructuur op Zuid’ te ontwikkelen en daar een topprioriteit van te maken in 
de realisatie van de plannen. 
 
  

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
 

 	 	  
Ellen Verkoelen     Mieke Megawati Vlasblom 
50PLUS Rotterdam    BIJ1 Rotterdam 


