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Stadion- en sociale veiligheid

In het startdocument is bepaald dat het thema stadionveiligheid en sociale veiligheid onderdeel vormt van het MER.
Vroeg in het planproces is besloten om een specifiek VeiligheidsEffectRapport (VER) op te stellen voor Feyenoord
City als geheel; en het stadion en haar directe omgeving in het bijzonder. In het VER komen diverse scenario’s die
impact kunnen hebben op de veiligheid aan de orde, zoals brand, externe veiligheid, ordeverstoringen, terrorisme.
Gekoppeld hieraan zijn ook diverse maatregelen beschreven om de risico’s te reduceren en beheersen.
De specifieke maatregelen bij wedstrijden en evenementen die gelden op gebied van mobiliteit en crowd control
liggen vast in het mobiliteitsplan en -contract dat is afgesloten tussen stadion, voetbalclub en gemeente. Deze
afspraken over de verplaatsing van grote groepen mensen van en naar het stadion vormen tevens een belangrijke
waarborg voor de verkeers- en sociale veiligheid tijdens evenementen/ wedstrijden. Een ontruimingsplan voor het
stadion vormt onderdeel van de omgevingsvergunning voor het stadion.
Voor de borging van sociale veiligheid bij de brede gebiedsontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de CPTED
methodiek (crime prevention through environment design). Dit betekent dat in de verdere uitwerking van het
stedenbouwkundig ontwerp aandacht moet zijn voor:
▪
zichtbaarheid: overzichtelijkheid en zichtbaarheid (waaronder verlichting);
▪
eenduidigheid: een eenduidige en duidelijke zonering van gebieden;
▪
toegankelijkheid: toegankelijkheid of juist ontoegankelijkheid;
▪
aantrekkelijkheid: een aantrekkelijke omgeving.
De eerste uitwerkingen hiervan zijn zichtbaar in het masterplan. De verdere uitwerking wordt als opgave meegegeven
aan de ontwikkelaars.
Gelet op de beschikbaarheid van een specifiek VER is ervoor gekozen in dit MER niet apart aandacht te besteden
aan het thema sociale veiligheid en stadion veiligheid, maar hiervoor te verwijzen naar het VER. Voor de aspecten
externe veiligheid, verkeersveiligheid, waterveiligheid maakt het VER gebruik van de informatie die hierover
beschikbaar is in het MER.
Wat betref de alternatieven en varianten die in het MER zijn onderzocht kan gesteld worden dat deze geen
onderscheidende effecten hebben op het thema sociale veiligheid of stadionveiligheid.
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