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Geachte Raad,
Met de ze brie f ge ve n wij u een korte update van de actue le stand van zake n rond de planne n
in he t Stadionpark. Daarbij gaan we ook in op de planning van de ve rschille nde onde rde le n,
met name de stadionontwikke ling, de Sportcampus e n Park de Twe e He uve ls. Te ve ns wille n wij
met de ze brie f ge stand doe n aan de toe ze gging we lke op 15 april jl. in de raadscommissie BWB
aan u is ge daan be tre ffe nde e e n afdoe ningsvoorste l voor alle ope nstaande toe ze gginge n e n
moties be tre ffe nde Stadionpark.
Sport is be langrijk als onde rde e l van e e n ge zonde le ve nsstijl e n als basis voor ve rbinding
tussen Rotte rdamme rs. Sport aís motor voor tale ntontwikke ling, maar ook voor
gebiedsontwikkeling. In he t Stadionpark-ge bie d kome n de ze e le me nte n same n. De ge me e nte
stelt vanuit haar kade rste lle nde rol de ruimte lijke e n programmatische kade rs voor de
ontwikkeling van he t Stadionpark.

Gebiedsvisie Stadionpark
Het huidige ruimte lijk kade r is de Structuurvisie Stadionpark uit 2010. Hie rin was sprake van
een stadion aan de IVIaas e n een grootschalig programma. Actue le inzichte n in re latie tot he t
mogelijke vastgoedprogramma e n de moge lijke stadionlocatie s vrage n om e e n he rijking. De
gemeente is eind 2014 ge start me t he t opstellen van e e n ge bie dsvisie om de juiste kade rs voor
het BAM-plan vastte kunne n ste lle n. Nadat Fe ye noord in maart2015 he t ve rnie uwbouw-traje ct
met de BAM had stopge ze t, is ook de inste e k van de ge bie dsvisie ve rbre e d. Nu op voorhand
niet duide lijk is waar de stadionontwikke ling gaat plaatsvinde n, moe t veel me e r vanuit de ste rkte
en kanse n voor he t ge he le ge bie d worde n ge re de ne e rd e n zulle n de ze kade rs me t e e n bre de r
perspectief moe te n worde n opge ste ld. Wij ve rwachte n me dio de ce mbe r e e n
informatiebijeenkomst met de commissie BWB e n e ve ntue e l ZOCS te be le gge n. Daarin wille n
wij de e e rste aanze t tot de ge bie dsvisie aan u toe lichte n.
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Inhoud gebiedsvisie
Op dit moment is zoals hierboven aangegeven de Structuurvisie Stadionpark het vigerend
kader. Aangezien deze zoals hiervoor beschreven op meerdere gronden verouderd is, wordt
een nieuwe gebiedsvisie opgesteld. De gebiedsvisie biedt het herziene ruimtelijk kader voor de
ontwikkeling van het gebied Stadionpark. Het is een lange termijn perspectief, en kijkt de
komende 25 jaar vooruit. Het kan daarom geen blauwdruk zijn, maar geeft wel de richting aan
waarin het gebied zich volgens de gemeente moet ontwikkelen. Op de wijze waarop de
gebiedsvisie ook juridisch-planologisch de Structuurvisie vervangt komen wij nog bij u terug.
Met de gebiedsvisie wordt het hele gebied weer tegen het licht gehouden. Hierbij wordt zowel
de ruimtelijke opzet opnieuw bekeken, als de wenselijke en realistisch mogelijke
programmatische ontwikkelingen. Uiteraard is het hierbij belangrijk lopende ontwikkelingen niet
te frustreren. Zo blijft de uitvoering van het programma van de sportcampus uitgangspunt, maar
wordt gekeken of het wenselijk is volgende fases ruimtelijk op een andere wijze vorm te geven.
We gaan door op de ingeslagen weg om belangrijke kwalitatieve, programmatische en
maatschappelijk cruciale ingrepen te doen. Daarbij kijken we of we deze een nog grotere
meerwaarde voor de omliggende wijken en Rotterdam aís geheel kunnen geven. Zo wordt bij
de gebiedsvisie gekeken hoe het gebied een grotere recreatieve waarde voor de omgeving kan
krijgen en hoe de Veranda met een op dit moment succesvoí uitgaanscluster verder uitgebouwd
kan worden. Tevens lijkt er een grote kans te liggen om nieuwe woonkwaliteit aan RotterdamZuid toe te voegen door ook woningbouw (groenstedelijk wonen) in het gebied te integreren.
Uiteraard speelt ook de locatie van het stadion een belangrijke rol in de gebiedsvisie. De
gebiedsvisie gaat over meer dan alleen het stadion, maar wel is het stadion een belangrijk
element in de gebiedsvisie. Gekeken is hoe het stadion zoveel mogelijk meerwaarde voor het
gebied kan hebben, maar ook hoe de ontwikkeling van het gebied de realisatie en exploitatie
van een nieuw of vernieuwd stadion zo goed mogelijk kan ondersteunen In de gebiedsvisie zal
aangegeven worden welke locaties vanuit de ambities voor het gebied en Rotterdam(-Zuid)
gewenst zijn en welke minder gewenst zijn. Hierbij wordt ook rekening gehouden met door
Feyenoord geuite wensen met betrekking tot de exploitatie van het Stadion.
Belangrijk onderdeel van de gebiedsvisie zijn ook de programmatische keuzes. Wat is wenselijk
en van meerwaarde voor het gebied en de directe omgeving, wat is minder gewenst vanuit
stedelijk perspectief en het functioneren van gebieden als de Binnenstad en Hart van Zuid.
Afgelopen periode is bekeken wat in dat licht de programmatische mogelijkheden zijn voor het
Stadionpark. In de gebiedsvisie zullen uitspraken gedaan worden over de mogelijkheden voor
woningbouw, leisure en detailhandel in het gebied en waar in het gebied deze het beste tot hun
recht kunnen komen.
In de gebiedsvisie Stadionpark worden ook mobiliteitsuitspraken gedaan. Dit is een belangrijk
onderwerp, met name ook in relatie tot de bereikbaarheid van het stadion. Op basis van de
eerdere trajecten met Feyenoord voor de verschillende stadionvarianten en de daarin opgedane
kennis, wordt een mobiliteitsstrategie voor het stadion opgesteld. In deze mobiliteitsstrategie
spelen optimaliseren van het gebruik van openbaar vervoer, stimuleren van het gebruik van de
fiets en reguleren van het autoverkeer een grote rol. Tevens zal georganiseerd vervoer
(bussen) en parkeren op afstand belangrijk zijn om een groter stadion bereikbaar te krijgen,
terwijl de omliggende functies door kunnen functioneren en de overlast in de wijken beperkt
blijft. Integratie van deze strategie (en de ruimtelijke impact daarvan) en de visie op ruimte en
programma vindt plaats in de gebiedsvisie. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat een
andere locatie van het stadion ook weer net andere infrastructurele maatregelen vraagt.
Afhankelijk van de locatie waar het stadion zal worden gerealiseerd, zullen de onderdelen in het
mobiliteitsplan verder worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.
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