Gebiedsontwikkeling
Feyenoord City
Voordelen voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City en de
gemeente Rotterdam zonder nieuw stadion!?
Discussie gemeenteraadsleden 27 November 2019
ter voorbereiding op raadsvergadering 28 November 2019
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Inleiding
In 2016 werd het nieuwe stadion gepresenteerd als aanjager voor de
gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Nu 3 jaar later zijn de eerste ontwikkelingen in het
gebied al zichtbaar, zonder dat het nieuwe stadion hieraan heeft bijgedragen.
Als wij het recente artikel van het AD over het masterplan bekijken dan gaat het de
politieke partijen vooral om de gebiedsontwikkeling, woningbouw, sport & bewegen en
groen!
Er is weinig discussie over de noodzaak voor een impuls voor Zuid, er is echter wel veel
discussie over het nut van een nieuw stadion voor Feyenoord City, de bijdrage van dit
stadion in de gebiedsontwikkeling en de stelling van Feyenoord City dat
gebiedsontwikkeling afhankelijk zou zijn van dit nieuwe stadion. Er zijn inmiddels een
groot aantal argumenten waarbij de gebiedsontwikkeling en gemeente Rotterdam juist
voordeel kunnen hebben bij het niet doorgaan van het nieuwe stadion van Feyenoord
City.
De vraag voor vandaag is daarom:

“Wat zijn de voordelen voor de gebiedsontwikkeling van Feyenoord
City en de gemeente Rotterdam zonder het nieuwe Maas-stadion?”

Stellingname voor discussie
Gebiedsontwikkeling Feyenoord City zonder nieuw stadion heeft de
volgende voordelen voor het gebied en de stad:
●

Ruimte voor 3.000 extra en gedifferentieerde woningen (aan het water)
plus groen en kwaliteit voor sport & bewegen.

●

Mobiliteit is eenvoudiger en goedkoper op te lossen met betere
mogelijkheden voor inpassing oeverbinding en overkluizingen spoor.

●

Het is duurzamer en geen kapitaal vernietiging.

●

Er komen tientallen miljoenen vrij om te benutten voor andere belangrijke
investeringen (onderwijs, zorg, duurzaamheid, etc.).

●

De gemeente loopt minder risico op korte en lange termijn.

●

Een Icoon aan de Maas blijft nog steeds mogelijk.

Belangrijke observaties
●

Bestaande activiteiten (voetbal, events, bioscoop, leisure, etc) worden
enkel verplaatst tegen zeer hoge kosten en risico’s. Er worden nauwelijks
tot geen nieuwe activiteiten (bijv. Onderwijs, cultuur) aan het gebied
toegevoegd. Zonder nieuw stadion wordt hiervoor juist ruimte en budget
vrijgemaakt.

●

Hooggekwalificeerde werkgelegenheid in het gebied met een goed
functionerend laboratorium gaat met de komst van een nieuw stadion zelfs
verloren. Zonder nieuw stadion blijft dit behouden.

Belangrijke vragen voor de discussie
● Op welke onderdelen is de gebiedsontwikkeling/
masterplan Feyenoord City afhankelijk van doorgang
nieuwe stadion?
● Wat gaat er mis in de gebiedsontwikkeling/ masterplan
Feyenoord City als het nieuwe stadion niet doorgaat?
● Welke kansen biedt het niet doorgaan van het nieuwe
stadion voor de gebiedsontwikkeling/ masterplan
Feyenoord City?

Voordelen voor Rotterdam
1.

Mobiliteitsopgave eenvoudiger op te lossen

2.

Meer ruimte voor gedifferentieerd woningbouw, sport & bewegen en
groen

3.

Betere inpassing oeververbinding mogelijk zonder beperkingen

4.

Voorkomt noodzaak herbestemming De Kuip

5.

Showcase voor duurzaamheid

6.

Budget verwervingskosten komt vrij voor andere investeringen, minder
risico

7.

Extra kosten en risico’s technisch complexe locatie worden
voorkomen

8.

Lager risicoprofiel gemeente Rotterdam

Discussie per onderwerp

Voordelen – mobiliteitsopgave
●

Alzijdige ontsluiting ontbreekt, investering van vele miljoenen
noodzakelijk, niet voorzien.

●

Huidige mobiliteitsmaatregelen supporters niet realistisch en
zetten bezettingsgraad en daarmee business case verder onder
druk.

●

Ontwikkeling treinstation Stadion Feyenoord kan meer
betekenen voor Zuid als knooppunt met oriëntatie naar beide
zijdes van het spoor (barrière voor heel Zuid), zeker in
combinatie met een overkluizing.

Voordelen – meer ruimte woningbouw & kwaliteit
●

Nieuwe stadion heeft 2x zoveel ruimte nodig als De Kuip + grote parkeergarages.
Vormt fysieke barrière naar het water voor rest van het gebied.

●

Deze ruimte kan ook worden benut voor 3.000 extra woningen, voorzieningen voor
sport en bewegen en groenstructuren die zo belangrijk zijn in het masterplan
Feyenoord City en de leefbaarheid van Zuid.

●

Beste plek aan de Maas met hoogste opbrengstpotentie komt vrij, positieve impuls
grondexploitatie. Daardoor meer ruimte voor 2.000 goedkopere middensegment
woningen voor de leraar, brandweerman en ziekenhuismedewerkers.

●

Nog steeds mogelijkheid voor icoon aan de Maas (ipv 2e stadion)

Voordelen – oeververbinding
●

De inpassing van een nieuwe oeverbinding extra complex en
haast onmogelijk zonder de modaliteiten (auto, tram, etc) te
beperken.

●

Nu alleen een fiets- en voetgangersbrug mogelijk omdat hier bij
de eerste ontwerpen geen rekening mee is gehouden.

●

Zonder nieuw stadion is de ruimtelijke inpassing van een
eventuele oeververbinding zonder beperkingen eenvoudiger op te
lossen.

●

Metro en tram veel makkelijker inpasbaar tegen veel lagere
kosten (kan oplopen tot besparing van >€100 miljoen.

Voordelen – herbestemming De Kuip
●

Los van de wenselijkheid (die is er niet!) is de haalbaarheid van de
herbestemming naar een atletiekbaan en bierbrouwerij met enkele
appartementen een groot vraagteken*.

●

Een besluit over het nieuwe stadion nemen zonder sluitende oplossing voor de
Kuip is een extra risico voor de gemeente. Ook hiervoor geldt het ‘Lender of Last
Resort’-principe. De kans dat het probleem van dit gemeentelijke monument in
een later stadium op het bordje van de gemeente komt te liggen is aannemelijk.

(*) Jan van Ballegooijen - Crimson architectural historians - betrokken bij het Crimson onderzoek
“Cultuurhistorische analyse van voetbalstadion Feyenoord, De Kuip” in opdracht van de gemeente
Rotterdam - https://www.crimsonweb.org/spip.php?article140

Voordelen – showcase voor duurzaamheid
●

De gebiedsontwikkeling zonder een nieuw stadion is een stuk
duurzamer.

●

Het mes snijdt zelfs aan twee kanten, een forse ecologische voetprint
van het Maas-stadion wordt namelijk voorkomen en het
doorexploiteren van het monumentale stadion is juist het toppunt van
duurzaamheid. De Kuip kan zelfs een showcase voor duurzaamheid
worden.

Voordelen - verwervingskosten
●

Budget verwervingskosten €60 miljoen
komt vrij voor andere (gewenste)
investeringen in de stad.

●

Geen risico verwervingen, geen
afhankelijkheid verplaatsingen.

●

Duurzaam, geen kapitaalvernietiging.

Voordelen - kosten & risico’s complexe locatie
vermeden
●

Extra kosten door bouwen in het
water, Evides-leidingen,
waterkering en waterweg worden
voorkomen.

●

Onvoorziene risico’s bouw en
exploitatie worden voorkomen 🡪
gemeente ‘Lender of last resort’.

●

Er blijft meer ruimte voor de
Scheepvaart en natuur.

Voordelen – lager risicoprofiel
●

Risicovolle projecten onder vergrootglas.

●

De Rotterdamse rekenkamer heeft zich eerder kritisch uitgelaten en
binnenkort verschijnt hun rapportage over Feyenoord City.

●

Daarnaast verschenen er recent publicaties over oneigenlijke staatssteun.

●

Stadion NV in rode cijfers. Stadions en BVO’s hebben altijd hoog risicoprofiel.

●

Zonder nieuw stadion kan Feyenoord City gerealiseerd worden met een fors
lager risicoprofiel voor de gemeente.

MKBA

MKBA vergelijk
●

MKBA gebiedsontwikkeling zonder nieuw stadion is waarschijnlijk
gunstiger dan huidige MKBA van FC (in de MKBA van FC
ontbreekt nog het effect van de aangepaste BuCa, de worst case
BuCa is tevens niet gepubliceerd. Hierdoor is een update van de
MKBA, inclusief gevoeligheidsanalyse o.b.v. Perfect storm
scenario, nog niet openbaar).

●

Herziening MKBA met vergelijk alternatieven zou besluitvorming
ten goede komen, bijvoorbeeld:
○

Gebiedsontwikkeling met nieuw Maasstadion

○

Gebiedsontwikkeling (woningbouw) met modernisering Kuip

○

Gebiedsontwikkeling (Cultureel icoon + woningbouw) met modernisering Kuip

○

Nulalternatief

Bedankt

