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01 INLEIDING 

01.01 Doel second opinion 

De initiatiefnemers van Feyenoord City hebben diverse (gebieds)ontwikkelingsvarianten opgesteld voor de 

realisatie van een nieuw stadion voor Feyenoord en de omliggende gebiedsontwikkeling en transformatie van de 

Kuip. Op basis van deze varianten is een voorkeursvariant bepaald: Veranda West/De Strip.  

 

In de afgelopen maanden heeft Feyenoord City dit plan verder uitgewerkt en is er veel afstemming geweest met 

gemeente Rotterdam. Het plan is op te delen in een drietal onderdelen: 

 

► Ontwikkeling van een nieuw multifunctioneel voetbalstadion. 

► Transformatie en behoud van de Kuip. 

► Gebiedsontwikkeling van het omliggende gebied. 

 

Deze drie onderdelen zijn ook (deels) met elkaar verweven of hebben een (financiële) relatie met elkaar.  

Feyenoord City (hierna: FC) heeft gemeente Rotterdam gevraagd om mee te investeren om zo de plannen mogelijk 

te maken. Voor de bestuurlijke besluitvorming heeft gemeente Rotterdam Brink Management / Advies (hierna: 

BM/A) gevraagd om een second opinion uit te voeren op deze deelexploitaties, waarbij aandacht is voor: 

 

1 Controle op juistheid, gangbaarheid, volledigheid en integriteit van de financiële modellen voor de 

businesscase/grondexploitatie. 

2 Inhoudelijke beoordeling en validatie van de gehanteerde parameters in de business case van FC en daaraan 

ten grondslag liggende businesscases. 

3 Toets op de parameters met betrekking tot de financiering. 

4 Beoordeling van de gehanteerde risicovoorziening en de door de initiatiefnemers aangeleverde risicoanalyse. 

 

Doel is gemeente Rotterdam het comfort te kunnen geven, dat de uitgangspunten van FC reëel zijn en om 

eventuele omissies of risico’s in de plannen tijdig te kunnen signaleren. Op basis van onder andere deze second 

opinion moet gemeente Rotterdam met een goed gevoel een keuze kunnen maken of en hoe zij haar medewerking 

gaat verlenen aan de plannen van FC.  

 

In deze rapportage gaat BM/A in op haar belangrijkste bevindingen op de verschillende onderdelen en doet zij 

aanbevelingen aan gemeente Rotterdam, hoe voor de gemeente tot een verantwoorde investeringsbeslissing te 

komen.  
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01.02 Doorlopen proces 

Het doorlopen proces om te komen tot deze second opinion zag er als volgt uit: 

► FC heeft haar (concept)business cases voor de drie deelexploitaties, inclusief (een deel van) de documenten, 

ter onderbouwing overhandigd aan BM/A. 

► BM/A heeft deze documenten geanalyseerd en zelf deelstudies verricht of kengetallen bepaald. 

► Overleg geweest met FC en gemeente Rotterdam om inhoudelijke (verduidelijkings)vragen van BM/A voor te 

leggen. 

► FC heeft aanvullende informatie beschikbaar gesteld en antwoorden gegeven op vragen. 

► BM/A heeft haar conceptbevindingen opgesteld en gedeeld met gemeente Rotterdam en FC. 

► FC heeft gereageerd op de conceptbevindingen (principe van hoor – wederhoor) en op basis daarvan de 

definitieve business cases voor de drie deelexploitaties overhandigd. 

► BM/A heeft haar definitieve bevindingen en rapportage opgesteld. 

 

Gedurende het proces bleek, dat FC op een groot aantal onderdelen nog bezig was met de planvorming en op te 

stellen (financiële) uitgangspunten. Daarnaast was het afsprakenkader, dat werd voorgesteld aan gemeente 

Rotterdam, niet altijd volledig of eenduidig, wat daarmee de beoordeling van de documenten bemoeilijkt.  

In algemene zin geldt, dat op veel onderdelen door FC nadere uitwerking en invulling dient plaats te vinden (op 

onderdelen, die op dit moment nog niet helder zijn), die er mogelijk ook voor kunnen zorgen dat de huidige 

documenten of het afsprakenkader in een ander daglicht komen te staan. 

 

Volgens BM/A kan daarom op dit moment door gemeente Rotterdam alleen een ‘principebesluit’ worden gedaan, 

waarbij de gemeentelijke rol/inbreng onder voorwaarden kan plaatsvinden, maar nog niet definitief is. Daar is 

volgens BM/A op dit moment nog onvoldoende zeker over in de plannen van FC. In voorliggende rapportage heeft 

BM/A de belangrijkste aandachtspunten benoemd om voor de gemeente Rotterdam tot een definitief besluit te 

kunnen komen.  

01.03 Disclaimer 

De voorliggende rapportage betreft een openbare versie van de 2nd opinion die BM/A voor de gemeente 

Rotterdam heeft uitgevoerd. De openbare versie heeft dezelfde structuur en bevat dezelfde conclusies en 

aanbevelingen. In de openbare versie zijn echter bepaalde inhoudelijke passages weggelaten, danwel 

veralgemeniseerd. Hierbij moet onder meer maar niet uitsluitend gedacht worden aan informatie die: 

► de aanbesteding van de (bouw)werkzaamheden kan beïnvloeden; 

► het proces van grondverwerving kan beïnvloeden; 

► het arrangeren van de financiering kan beïnvloeden. 
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02 NIEUW STADION 

In dit hoofdstuk wordt de second opinion voor wat betreft de realisatie en exploitatie van het nieuwe stadion 

toegelicht. Eerst wordt (kort) de gevraagde rol van de gemeente toegelicht. Daarna wordt achtereenvolgens 

ingegaan op de investeringskosten, de stadionexploitatie, resultaatsverdeling en de financiering. 

02.01 Gevraagde rol gemeente 

Bij de totstandkoming van het nieuwe stadion wordt de volgende rol van de gemeente gevraagd: 

► Aankoop van de grond onder het stadion á € 60 miljoen (prijspeil 2016). 

► Verpachting van de grond onder het stadion aan ‘Nieuw stadion Exploitatie BV’. 

► Investering van maximaal € 40 miljoen als aandeelhouder in het nieuwe stadion. 

02.02 Algemeen 

Feyenoord City heeft een rekenmodel van de stadionexploitatie opgesteld. Het opgestelde rekenmodel is naar het 

oordeel van BM/A naar behoren opgesteld, gestandaardiseerd qua opmaak en inhoud naar algemene richtlijnen en 

voldoende flexibel om scenario’s te kunnen doorrekenen. BM/A heeft geen noemenswaardige fouten in het model 

ontdekt. 

 

Verschillende externe partijen (Repucom, S+M, Hypercube, Van Spronsen) hebben (voor eerdere plannen voor een 

nieuw stadion of voor de vernieuwbouw van de Kuip) onderbouwingen en validaties uitgevoerd op een aantal 

specifieke onderwerpen (bezoekersaantallen, horeca-omzet, units en seats, etc.). FC heeft geen externe validaties 

uitgevoerd op het huidige plan. FC verwijst naar deze eerdere rapportages als onderbouwing voor de door haar 

gehanteerde uitgangspunten en kengetallen. Op een aantal onderdelen heeft Feyenoord City de onderbouwing van 

deze partijen ook overgenomen, maar op een aantal onderdelen lijkt een eigen afweging gemaakt of is de 

aansluiting met deze eerdere validaties moeilijk te vinden. Dit wordt vervolgens door FC verklaard, doordat het plan 

van FC afwijkt van de eerdere plannen en daarmee de validaties. Het is voor BM/A echter niet goed te beoordelen 

of de eerdere validaties ook gebruikt kunnen worden voor de huidige plannen. In paragraaf 02.05 gaat BM/A nader 

in op deze punten. 

 

Voorgestelde structuur 

In Figuur 1 is schematisch de voorgestelde eigendoms- en organisatiestructuur voor het nieuwe stadion weergeven. 

 

De voorgestelde service-VOF is een entiteit om fiscaal de exploitatie te optimaliseren. Op basis van (fiscale) 

adviezen is Feyenoord City tot deze organisatiestructuur gekomen. Naar het oordeel van BM/A heeft deze 

organisatiestructuur geen nadelige consequenties, mits de zeggenschap over deze VOF door ‘Nieuw stadion BV’ 

voldoende geborgd is. Deze Service VOF dient aangestuurd te worden door (en zeggenschap af te leggen aan) 

‘Nieuw Stadion BV’ om daarmee de belangen van de aandeelhouders (risicodragende investeerders) te borgen. 

Logischerwijs heeft Feyenoord BVO ook belang bij het goed functioneren van deze Service VOF, maar Feyenoord 

BVO investeert niet en loopt daarmee geen risico. Figuur 1 geeft deze relaties weer. 
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Figuur 1: financiële stromen tussen de verschillende entiteiten  
 

Vooralsnog is niet duidelijk gemaakt, hoe deze aandeelhoudersverhoudingen tot uiting komen in de zeggenschap 

en stemverdeling tussen de aandeelhouders. BM/A acht het voor gemeente Rotterdam van belang dat zij 

voldoende inspraak heeft om tegenwicht te kunnen bieden aan de ‘Feyenoord familie’ en daarmee haar belangen 

te kunnen borgen. Dit is een aandachtspunt in de nadere uitwerking van de structuur. 

02.03 Investeringskosten nieuwe stadion 

De geraamde investering van het nieuwe stadion bedraagt circa € 365 miljoen (prijspeil 2016). In dit 

investeringsbedrag zit de realisatie van het stadion, inclusief inrichting (fitout), bijzondere voorzieningen (pier, talud 

nieuwe Maaszijde), de parkeergarage en het urban concourse. 

 

De investeringskosten van alleen het stadion + fitout zijn (teruggerekend naar een investering per zitplaats), 

vergelijkbaar met andere (grote) stadions in Europa, zoals de Allianz Arena en de Stade de Bordeaux. Op 

onderdelen van de investeringskosteraming heeft BM/A andere inzichten dan de overlegde raming. Echter in dit 

stadium van de ontwikkeling is het investeringsbedrag naar het oordeel van BM/A voldoende robuust om tot een 

modern, multifunctioneel voetbalstadion te kunnen komen. Op dit moment ligt er nog geen uitgewerkt ontwerp en 

daarmee is er ook nog in voldoende mate te sturen in het ontwerp en daarmee de investeringskosten om binnen 

deze investeringssom tot een volwaardig stadion te komen. 

 

Naast het stadion en de fitout zijn de urban concourse, parkeergarage en een aantal bijzondere voorzieningen 

(vanwege de ligging van het stadion) in de raming opgenomen. Op een aantal onderdelen ziet BM/A 

aandachtspunten c.q. risico’s ten aanzien van de investeringskosten. Dit heeft deels te maken met het feit dat het 

voorgestelde kwaliteitsniveau op onderdelen niet overeenkomt met de opgestelde ramingen. Het gaat daarbij 

onder andere om de te realiseren pier, aanvaarbeveiliging en de urban concourse. BM/A adviseert om rekening te 

houden met een mogelijk hoger investeringsniveau op deze onderdelen. Bij de nadere uitwerking van het ontwerp 

kan hier nog in gestuurd worden.  
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02.04 Grondaankoop en uitgifte in erfpacht 

Feyenoord City vraagt aan gemeente Rotterdam om voor € 60 mln. de grond onder het stadion te verwerven en 

vervolgens in erfpacht aan ‘Nieuw Stadion BV’ uit te geven. Het erfpachtinstrument vergroot de financierbaarheid 

en rentabiliteit van het stadion. 

 

Het uitgangspunt voor de hoogte van de koopsom van de grond onder het stadion is gebaseerd op de resultante 

van de grondexploitatie uit fase 1. Deze kostenbenadering van de grondwaarde acht BM/A reëel, wanneer: 

► Deze hoger ligt dan de residuele grondwaardebepaling (opbrengstenbenadering vanuit de stadionexploitatie). 

► De omvang van de gebiedsontwikkeling/grondexploitatie (en grondkosten) in directe relatie staat tot het 

stadion zelf.  

 

Voor een voetbalstadion is de residuele grondwaarde moeilijk te bepalen, omdat het incourant vastgoed betreft en 

het risicoprofiel relatief hoog is. Een andere benaderingswijze zou zijn om de alternatieve aanwendbaarheid van de 

gronden te bepalen op basis van bijvoorbeeld woningbouw. BM/A acht deze waarde echter lager dan de 

grondwaarde van € 60 mln. Dit betekent dat de waarde op basis van de kostenbenadering conform de 

grondexploitatie hoger ligt. 

 

De benodigde investeringen voor fase 1 lijken een directe relatie te hebben met het mogelijk maken van het nieuwe 

stadion. Daarmee acht BM/A de benaderingswijze van de grondprijs onder het nieuwe stadion als resultante van de 

grondexploitatie fase 1 reëel. 

 

Risico bij faillissement 

Zolang ‘Nieuw stadion BV’ aan haar reguliere verplichtingen kan voldoen, ontvangt gemeente Rotterdam haar 

jaarlijkse canon. De situatie kan echter ontstaan, dat op enig moment ‘Nieuw stadion BV’ niet meer aan haar 

verplichtingen kan voldoen. Gemeente Rotterdam heeft gesteld dat in de erfpachtafspraken tussen de gemeente en 

“Nieuw stadion BV” wordt vastgelegd, dat de gemeente (als grondeigenaar) bij een eventeule executoriale verkoop 

van het stadion een preferente positie heeft tot een bedrag van de voor de erfpacht geldende grondwaarde. Dit 

betekent dat bij een eventueel faillisement de verkoopopbrengst (liquidatieverkoop) van de grond en het opstal 

wordt aangewend om als eerste de gemeente terug te betalen (tot maximaal de grondwaarde). Het (eventuele) 

restant komt ten goede aan de aflossing van de externe financiers en daarna de eigen vermogen verschaffers. 

 

Dit betekent voor de gemeente, dat bij een verkoopopbrengst van minimaal € 60 mln. de oorspronkelijke 

investering in de grond is geborgd. BM/A acht de kans groot dat de verkoopwaarde op enig moment de € 60 mln. 

overschrijdt, aangezien dit slechts circa 15% is van de investeringskosten. In de praktijk zullen de financiers mogelijk 

een faillissement proberen te voorkomen en tot een oplossing komen, waarbij de gemeente alsnog haar canon 

krijgt uitbetaald. Onder deze condities acht BM/A het risicoprofiel voor de gemeente relatief laag. 

02.05 Exploitatie nieuwe stadion 

De belangrijkste aandachtspunten aan de opbrengstenzijde van de stadionexploitatie zijn: 

► Aantal bezoekers voor voetbalwedstrijden en evenementen. 

► Aantal te verhuren business seats en units. 

► Exploitatie van het (dagdagelijkse) horeca programma. 

► Aantal rondleidingen. 

 

De business case sluit voor wat betreft het totaal aantal bezoekers (voetbalwedstrijden, evenementen, etc.) aan op 

de onderzoeken van Repucom, S+M en Hypercube. Het bezoekersaantal is echter in grote mate afhankelijk van het 

(sportieve) succes van Feyenoord BVO. Ook door de onderzoeksrapportages wordt dit als aandachtspunt gesteld. 
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Indien Feyenoord bijvoorbeeld structureel geen Europees voetbal of bekerwedstrijden thuis speelt, of het 

Nederlandse Elftal geen wedstrijden in het nieuwe stadion speelt, heeft dit direct een aanzienlijk negatief effect op 

de exploitatie (ticketverkopen en horecaomzet). Dit resulteert in een jaarlijkse omzetreductie van circa 5%. 

 

De verwachte omzet uit de verhuur van business seats stijgt ten opzichte van de huidige situatie met circa 45%. 

Voor business units stijgt de omzet zelfs met 100%. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijging in het aantal 

seats en units (en niet zozeer de prijsstelling). Het gehanteerde omzetniveau in de business case voor de seats  

en units ligt 5 tot 7% onder de onderbouwing van S+M en Repucom (o.b.v. eerdere nieuwbouwplan en 

vernieuwbouwplan van de Kuip). Repucom stelt dat de toename van het aantal seats en units erg ambitieus is, maar 

dat gelet op de huidige bezetting, deze te rechtvaardigen is. Hypercube stelt dat het potentieel aanwezig is, maar 

dat dit afhankelijk is van de sportieve prestaties van Feyenoord én dat een groter aanbod niet persé een grotere 

vraag oplevert. S+M heeft een benchmark gepresenteerd waaruit blijkt, dat vergelijkbare stadions (qua capaciteit) 

in Duitsland gemiddeld 5-6% zakelijke stoelen hebben. In de base case wordt door Feyenoord City uitgegaan van 

bijna 11% zakelijke stoelen. 

 

Ondanks dat FC circa 5% lagere omzet hanteert dan in de eerdere externe onderzoeksrapporten (op basis van 

andere plannen) is getoetst, acht BM/A op basis van de oordelen in de onderzoeksrapportages, dat niet zonder 

meer kan worden uitgegaan van de ingecalculeerde omzetstijgingen en dat het risico bestaat, dat (structureel) 

minder seats en units worden verhuurd dan in de business case is voorzien (of een lagere prijs).  

 

Het horecaprogramma in het nieuwe stadion is een belangrijk onderdeel van de stadionexploitatie. Ten aanzien 

van dit programma signaleert BM/A de volgende risico’s c.q. aandachtspunten: 

► Lagere gemiddelde besteding bij voetbalwedstrijden Feyenoord. FC gaat uit van een structureel hogere 

besteding voor de drank- en foodcounters dan in de door FC aangeleverde externe rapporten is aangegeven. 

Volgens FC zijn deze externe rapporten deels gebaseerd op andere horecaconcepten en horeca voorzieningen, 

waarmee de potentie in die plannen lager was. Of de door FC gehanteerde toename van de horecabestedingen 

gerealiseerd kan worden, is erg afhankelijk of de verblijfsduur van de bezoekers daadwerkelijk verlengd kan 

worden. Ten opzichte van de huidige Kuip (met al haar beperkingen rondom het horecaprogramma) wordt een 

toename gerealiseerd van ruim 100%. In een nieuw stadion zijn de mogelijkheden om een verbeterd 

horecaconcept te realiseren aanwezig, maar impliciet vraagt dit van de gemiddelde stadion bezoeker ook een 

verdubbeling van het bestedingspatroon. Of het algemene wedstrijdpubliek ook daadwerkelijk meer kan en wil 

besteden, moet nog blijken. FC heeft ook geen informatie aangeleverd waaruit blijkt, dat het gehanteerde 

bestedingsniveau elders al wordt gerealiseerd. BM/A voorziet daarom een risico of de bestedingen, zoals door 

FC opgenomen, kunnen worden gerealiseerd. 

► Lagere partijomzet uit feesten, partijen, zaalverhuur (Feyenoord City hanteert een stijging van circa 100%. 

Gelet op de toename van zakelijke gebruikers van 50% (die in de huidige situatie met name gebruikmaken van 

deze voorzieningen) acht BM/A een te verwachten toename van 50% vanuit het oogpunt van voorzichtigheid te 

preferen. 

► Het niet doorgaan van volgende fasen in de gebiedsontwikkeling (realisatie De Strip), waardoor aanloop voor 

het dagdagelijkse horecaprogramma afneemt. De consequenties hiervan zijn in de definitieve versie van de 

business case door FC verwerkt. 

► Een belangrijk onderdeel van het nieuwe stadion is de exploitatie van dagelijkse horeca. Op basis van 

onderzoeksrapporten is deze potentiële omzet onderbouwd. Het exploiteren van deze nieuwe 

horecaconcepten vergt veel kennis en kunde van de organsiatie (de VOF). BM/A acht het een risico dat de 

stadion VOF onvoldoende geëquipeerd is om deze dagdagelijkse horeca te exploiteren, danwel dat uiteindelijk 

dit aan een derde partij moet worden uitbesteed. Dit heeft naar verwachting een negatief effect op deze 

horecaomzet van circa 10%. 
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Tot slot vormt ook het aantal rondleidingen/stadiontours een belangrijk onderdeel van de stadionexploitatie. 

Feyenoord verwacht bij de ingebruikname van het stadion 350.000 bezoekers voor de verschillende onderdelen.  

► Het aantal stadionrondleidingen in de eerste periode is in vergelijking met bijvoorbeeld de Amsterdam Arena te 

verantwoorden. Na de initiële periode van vijf jaar bestaat echter het risico, dat structureel minder 

rondleidingen worden gegeven dan de door FC gehanteerde aantallen. 

► De Sightseeing Tour (toegang tot stadion, dak, exclusief attractie) is bedoeld voor een brede doelgroep, 

bestaande uit toeristen, dagtripjes, geïnteresseerden in architectuur en landmarks. Het aantal bezoekers wordt 

echter niet/beperkt door FC onderbouwd. 

► De attractie is gericht op een combinatie van verschillende doelgroepen en in aanvulling daarop een 

avondprogramma in het stadion gericht op het uitgaanspubliek. De inhoud van de attractie is bij BM/A 

onbekend en kan derhalve niet worden beoordeeld. Een belangrijk aandachtspunt is dat een dergelijke 

attractie ook periodiek vernieuwd moet worden om een blijvend aantal bezoekers te trekken. Voor de attractie 

lijken geen kosten te zijn opgenomen. FC stelt dat de attractie door derden wordt gefinancierd. 

 

BM/A acht de te realiseren omzet uit het aantal rondleidingen en bezoekers risicovol. De attractie vormt een 

substantiële bijdrage aan de business case, terwijl bij BM/A geen verdere onderbouwing bekend is. Daarmee is dit 

ook niet te beoordelen.  

 

Ten aanzien van de kostenstructuur acht BM/A als belangrijk aandachtspunt het gehanteerde onderhoudsbudget 

en daarmee samenhangend de gehanteerde (rest)waarde van het stadion. Feyenoord hanteert in de eerste 25 jaar 

van de exploitatie naar het oordeel van BM/A een te laag onderhoudsbudget van circa € 2 mln. per jaar.  

Tevens geldt dat een substantieel deel van de vervangingsinvesteringen in de voorgelegde business case vanuit de 

beschikbare kasstroom worden betaald en (indien nodig) extern moeten worden gefinancierd. In de definitieve 

business case is een beperkte jaarlijkse reservering voor onderhoud opgenomen. De overige geplande 

herinvesteringen worden in de business case gedekt met behulp van de beschikbare kasstroom en gaan in dat jaar 

ten kosten van het dividend en prestatievergoeding voor Feyenoord BVO. Daarmee bestaat het risico, dat er 

vroegtijdig geld naar Feyenoord BVO vloeit, terwijl er mogelijk later onvoldoende middelen zijn om het onderhoud 

te kunnen bekostigen.  

 

Daarnaast is het volgens BM/A ook nodig om rekening te houden met functionele herinvesteringen om langjarig 

competitief te blijven als venue location en voetbalstadion en daarmee de aandeelhouderswaarde te behouden. 

Voor voetbalstadions is het gebruikelijk (en noodzakelijk) om eens per circa 20 jaar een aanzienlijke functionele 

herinvestering te doen om de ontwikkelingen in het voetbal en de evenementenbranche bij te houden.  

 

In de business case van FC is uitgegaan van een levensduur van het stadion van 100 jaar, waarbij is gesteld dat in de 

restwaarde van het stadion na 25 jaar rekening is gehouden met een functionele herinvestering op dat moment. 

 

Uit een analyse van BM/A naar verschillende Nederlandse en Duitse stadions blijkt een gemiddelde levensduur van 

circa 70 jaar. BM/A acht, mede vanuit het oogpunt van voorzichtigheid, een verwachte economische en functionele 

levensduur van een voetbalstadion van 50 tot 75 jaar reëel.  

 

BM/A acht de langere levensduur in de business case daarmee een risico. Daarbij komt ook dat er in de huidige 

business case en resultaatsverdeling geen voorziening wordt getroffen om functionele herinvesteringen te kunnen 

betalen. Dit betekent dat te zijner tijd extra financiering moet worden aangetrokken om deze investeringen te 

betalen. 
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De verwachte rendementsvergoeding wordt in de huidige business case voor een aanzienlijk deel door de 

restwaarde bepaald. BM/A acht het daarom van belang om niet te opportunistisch de lange termijnwaarde van het 

stadion op te nemen. 

02.06 Resultaatsverdeling 

In onderstaand figuur is schematisch de opbouw van de door FC voorgestelde resultaatsverdeling (cashflow-

waterval) voor het nieuwe stadion weergegeven. De service VOF ontvangt: 

► Een marge op de ‘handling fee’ (vanwege fiscale redenen). 

► Een vaste voor het ‘aanbrengen’ van bezoekers door Feyenoord BVO. 

► 50% van het resterende resultaat na rente en aflossing van de vreemd vermogen verschaffers en het dividend 

van de cumulatief preferente aandeelhouders. De resultaatsverdeling is nog niet vastgesteld en kan, naar 

gelang de risico’s en definitieve afspraken tussen de gemeente en FC, nog veranderen. 

 

Van het resultaat van de Service VOF vloeit 95% (vanwege fiscale redenen geen 100%) naar Feyenoord BVO en 

vloeit 5% weer naar de Nieuw Stadion BV (maar komt daarmee het volgende jaar via de waterval alsnog bij 

Feyenoord BVO terecht). 

 

 

Figuur 2: cashflow waterval (voorstel FC) 

 

De marge op de handling fee en de vaste prestatievergoeding zijn bedoeld als compensatie voor het netto effect op 

de financiële bedrijfsvoering van de Feyenoord BVO (de opbrengsten gaan immers over naar de nieuwe stadion-

organisatie).  

 

Feyenoord heeft een cijfermatige onderbouwing aangeleverd, waaruit de jaarlijkse totale ‘basisfee’ blijkt. Op 

hoofdlijnen kan deze onderbouwing gevolgd worden, maar BM/A stelt vraagtekens bij enkele onderdelen en kan 

zonder aanvullende gegevens/analyse van de jaarrekening van Feyenoord deze onderbouwing niet toetsen en 

bepalen of dit ook op de juiste wijze in de business case is verwerkt. 
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Bij het bepalen van de ‘basisfee’ voor het overgaan van de economische waarde van de Feyenoord BVO naar de 

stadionexploitatie moet wat BM/A betreft rekening gehouden worden met: 

► Eventueel voordeel dat Feyenoord BVO momenteel geniet, doordat de huidige huisvestinglasten van de Kuip 

relatief laag zijn (grotendeels afgeschreven stadion, lening gemeente etc.) 

► Het feit dat een nieuw stadion redelijkerwijs hogere huisvestingslasten met zich meebrengt, maar ook meer 

potentie voor Feyenoord BVO.  

► De mogelijkheid/potentie om als Feyenoord BVO middels de variabele prestatievergoeding meer te verdienen 

in een nieuw stadion. 

► Een vaste basisbijdrage neemt voor Feyenoord BVO het exploitatierisico (dat zij op dit moment volledig draagt) 

weg. Het wegvallen van dit risico vertegenwoordigt ook een waarde. 

► Zuiverheid in de cashflows tussen de stadion BV, service VOF en Feyenoord BVO (denk aan sponsoring, 

contractuele rechten, activiteiten of diensten die om niet worden verleend, et cetera). 

 

BM/A kan op basis van de aangereikte informatie niet toetsen of het huidige voorstel voldoet aan voorgaande 

uitgangspunten. 

 

De verdeling van het verwachte resultaat (50%/50%) na betaling van de preferente aandeelhouders is uitgelijnd op 

de huidige business case met als doel om een reëel rendement te realiseren voor de aandeelhouders.  

Naar oordeel van BM/A dient het afsprakenkader anders te worden vastgelegd om het rendement voor 

aandeelhouders in hogere mate te "garanderen". Hierbij kan worden gedacht aan een bepaalde mate van staffeling 

om het resultaat te verdelen. Het blijft hierbij van belang om te zorgen dat zowel de aandeelhouders als de 

Feyenoord BVO gebaat zijn bij een verbetering van het exploitatieresultaat.  

 

Er zijn verschillende afsprakenkaders denkbaar, waarbij de gemeente als aandeelhouder een hogere “garantie” 

heeft op de rendementsvergoeding: 

► Verlagen van de vaste prestatievergoeding in ruil voor een hoger aandeel in de resultaatsverdeling. 

► Staffelen van de variabele prestatievergoeding, waarbij steeds een hoger deel van het resultaat ten goede 

komt aan de service VOF (eventueel in combinatie met een lagere vaste prestatievergoeding). 

► De uitkering van het dividend aan de aandeelhouders voor laten gaan in de cashflow waterval waarbij alleen 

sprake is van een vergoeding (vast én/of variabel) aan de service VOF, mits het minimale dividend is uitgekeerd. 

De eventuele resultaatverdeling na uitkering van het dividend is nader te bepalen. 

02.07 Financiering nieuwe stadion 

Bij de financiering van het nieuwe stadion wordt door Feyenoord uitgegaan van een structuur, waarbij een deel van 

de financieringsbehoefte met vreemd vermogen wordt ingevuld, een deel door cumulatief preferente aandelen en 

een deel door inbreng van eigen vermogen. 

 

► Een voetbalstadion is incourant vastgoed. Dit betekent dat de exploitatie sterk afhankelijk is van het succes van 

de voetbalorganisatie en het risico voor de vastgoedfinancier relatief hoog is. Immers, wat is de waarde van het 

stadion wanneer de financier haar hypotheekrecht uitoefent op het moment dat de voetbalorganisatie ‘failliet’ 

is. Ook hebben de erfpachtvoorwaarden bij faillissement (gemeente als grondeigenaar gaat voor) 

consequenties voor het risicoprofiel van de financiers. 

Letters of Intent moeten aantonen dat externe financiers vreemd vermogen willen verschaffen onder deze 

voorwaarden.  
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► Feyenoord verwacht cumulatief preferente aandelen bij institutionele beleggers onder te brengen tegen een 

vast dividendrendement. Letters of Intent moeten aantonen dat institutionele beleggers preferente aandelen 

willen kopen onder deze voorwaarden. 

 

De voorcalculatorische rendementsvergoeding is sterk afhankelijk van onder andere: 

► Onzekerheid over de hoogte van de inbreng van het eigen vermogen (tot maximaal € 40 mln.). 

► Het concrete afsprakenkader rondom de resultaatverdeling tussen de VOF en aandeelhouders (50% of andere 

nog te maken afspraken). 

► Eventuele nog te maken afspraken tussen de eigen vermogenschaffers over verdeling van het rendement 

tussen de aandeelhouders. 

► Het optreden van de genoemde risico's in de exploitaitie. 

 

Op basis van de verder nog te maken afspraken moet blijken of het voorcalculatorische rendement marktconform 

is, mede gelet op het feit dat het risicoprofiel van een voetbalstadion hoger is dan regulier courant vastgoed, 

waarmee een hogere rendementsvergoeding niet irreëel zou zijn.  

 

Tot slot geldt dat de financial close voor de financiering een belangrijke mijlpaal is voor de voortgang van de 

planontwikkeling (grondverwerving, RO-procedure, bouwtijd). Op dit moment is onvoldoende duidelijk hoe de 

planning en doorlooptijd van deze onderdelen met elkaar samenhangen en of het kritieke tijdspad kan leiden tot 

ingebruikname van het stadion in het seizoen 2022/2023. 

02.08 Belangrijkste risico’s 

Feyenoord City heeft een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd naar de impact van een lager of hoger 

exploitatieresultaat en lagere of hogere investeringskosten op het verwachte rendement voor de aandeelhouders. 

Deze gevoeligheidsanalyse geeft echter geen indicatie van specifieke risico’s of wat de kans van optreden is van 

deze risico’s. Naar het oordeel van BM/A is de uitgevoerde gevoeligheidsanalyse dan ook onvoldoende voor een 

investeringsbeslissing in deze omvang en met dit op voorhand te verwachten grote risicoprofiel. 

 

BM/A heeft daarom op basis van de door haar genoemde belangrijkste aandachtspunten een indicatie van de 

impact van de belangrijkste risico’s bepaald: 

► Lagere omzet uit units en seats 

► Lagere horecabestedingen; 

► Lager aantal rondleidingen; 

► Hogere onderhoudsbestedingen. 

 

Op basis van deze risico’s in de stadionexploitatie, voorziet BM/A een verslechtering in de basecase van circa € 6,2 

mln. per jaar op EBITDA-niveau (Earnings Before Interest Tax Depreciation Amortization). Op basis van de huidige 

afspraken rondom de resultaatsverdeling leidt een dergelijk risico tot een substantiële vermindering van het 

rendement voor de aandeelhouders.  

 

Naar het oordeel van BM/A dient gemeente Rotterdam met dit lagere resultaat rekening te houden voor haar 

investeringsbeslissing. BM/A adviseert om in de te maken afspraken over de resultaatsverdeling in de definitieve 

afspraken te komen tot een andere verdeling, waarbij: 

► Als uitgangspunt voor de eigen rendementsbepaling een business case te hanteren, waarbij met voornoemde 

risico’s is rekening gehouden. 

► Voor gemeente Rotterdam een minimaal rendement te stellen, waarbij dit kan worden gerealiseerd door: 
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► Tot een andere (bijvoorbeeld gestaffelde) resultaatsverdeling te komen tussen Nieuw Stadion BV en 

Feyenoord BVO 

► Eventueel tot een andere onderlinge resultaatsverdeling te komen tussen de eigen vermogen verschaffers. 

 

Daarnaast ziet BM/A een aantal risico’s met een relatief hoge kans van optreden: 

► Lager aantal bezoekers; 

► Lagere partijomzet; 

► Hogere investeringskosten 

► Lagere restwaarde / kortere levendsduur stadion 

► Lagere horecamarge  

 

Indien alle risico’s met een relatief hoge kans van optreden tegelijkertijd optreden, heeft dit ook een substantieel 

negatief effect op het rendement op het eigen vermogen. 

 

Daarnaast is er nog sprake van reguliere risico’s, zoals deze gepaard gaan met het investeren in vastgoed en met 

het voeren van horeca- en evenementenexploitaties. Daar komt bij dat de exploitatie van het nieuwe stadion sterk 

afhankelijk is van de (sportieve) prestaties van Feyenoord BVO. Indien die sportieve prestaties langjarig 

achterblijven, waardoor bezoekersaantallen dalen, et cetera. heeft dit aanzienlijke consequenties voor de business 

case. Dit risico is in voornoemde analyse niet afgeprijsd. 

 

Faillissementsrisico 

Er ontstaat een faillissementsrisico wanneer het resultaat (langjarig) zodanig tegenvalt, dat niet kan worden voldaan 

aan de betaling van rente en aflossing op de lening bij de vreemd vermogensverschaffers. Deze situatie ontstaat pas 

wanneer: 

► Geen dividend kan worden uitgekeerd aan de eigen vermogensverschaffers en er ook geen prestatievergoeding 

aan Feyenoord BVO kan worden uitgekeerd. 

► De cumulatief preferente aandeelhouders ook geen dividend krijgen uitbetaald (conform voorstel FC); 

 

Het punt, waarop niet aan de verplichtingen van de vreemd vermogensverschaffers kan worden voldaan, ontstaat 

wanneer alle hierboven genoemde risico’s (hoge kans en relatief hoge kans) optreden en er daarnaast nog eens een 

verslechtering optreedt van de EBITDA van circa € 9,0 mln. per jaar. In dit scenario ontvangen zowel de 

aandeelhouders (regulier en preferent) geen dividend en de BVO geen (variabele) prestatievergoeding.  

 

In de praktijk kan in een dergelijk scenario nog worden ingegrepen in de exploitatie om voor zover mogelijk bij te 

sturen. Echter doordat Feyenoord BVO ook minder opbrengsten krijgt, kan een negatieve spiraal ontstaan. Er vanuit 

gaande dat de gemeente geen garanties afgeeft aan de vreemd vermogensverschaffers in geval van een 

faillissement, moet bij de financial close blijken of de vreemd vermogensverschaffers, dit faillissementsrisico 

acceptabel vinden, en zo ja, tegen welke voorwaarden. Consequentie van een faillissement is wel dat de gemeente 

als aandeelhouder, haar geïnvesteerd vermogen kwijt is.  

02.09 Conclusies voor gemeente Rotterdam 

Op basis van voorgaande concludeert BM/A ten aanzien van de business case van het nieuwe stadion dat: 

► Het rekenmodel dat ten grondslag ligt aan de business case deugdelijk en naar behoren is opgesteld; 

► De geraamde investeringskosten van het nieuwe stadion voldoende robuust zijn om tot een modern, 

multifunctioneel voetbalstadion te komen met 63.000 plaatsen. 

► De onderbouwingen en validaties van een aantal bepalende factoren voor de opbrengsten in de business case 

op eerdere plannen voor een nieuw stadion of vernieuwbouw van de Kuip zijn uitgevoerd met andere 
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uitgangsssituaties. FC heeft ten behoeve van de huidige plannen daar haar eigen vertaling van gemaakt, maar 

de huidige plannen zijn daarmee niet expliciet gevalideerd.  

► Op een aantal onderdelen voorziet BM/A een ambitie van Feyenoord City die naar het oordeel van BM/A  

beperkt of niet is onderbouwd en daarmee tot een hoog risicoprofiel leidt voor de business case. Naar het 

oordeel van BM/A is het beter om deze ambities als kans te beschouwen om tot een betere exploitatie te 

kunnen komen, maar deze niet al in de huidige business case op te nemen. 

► De voorgestelde structuur (aandeelhouders, Nieuw Stadion BV, Service VOF, Feyenoord Rotterdam NV BVO) 

een goede verdeling van verantwoordelijkheden en zeggenschap kan borgen, mits de juiste afspraken worden 

vastgelegd. 

► Er een opgave ligt om de financiering conform de voorgestelde financieringsstructuur van FC op te halen en dit 

impliciet ook een belangrijke lakmoesproef is ten aanzien van de business case van het nieuwe stadion.  

► Het huidige voorstel van verdeling van resultaat tussen Nieuw Stadion BV en Feyenoord BVO (50/50) 

onvoldoende recht doet aan het belang van de risicodragende investeerders (aandeelhouders) en er naar 

verwachting van BM/A tot een andere verdeling dient te worden gekomen om tot een marktconform 

(voorcalculatorische) rendementsvergoeding te komen. 

► Er is volgens BM/A geen volwaardige risicoanalyse opgesteld van de business case van het nieuwe stadion. 

Volgens BM/A hoort bij een ontwikkeling als deze minimaal een risicoanalyse waarin de kans van optreden en 

de bandbreedte van de impact van de afzonderlijke risico’s inzichtelijk worden gemaakt. Scenario-analyses 

(bijvoorbeeld een worst case business case) of een Monte Carlo-analyse waarbij het risicoprofiel van de 

exploitatie inzichtelijk wordt gemaakt, bieden dit inzicht wel, maar ontbreken op dit moment. 

► BM/A ziet op een aantal onderdelen risico’s en aandachtspunten die van invloed zijn op de benodigde 

investering door de gemeente en de verwachte rendementsvergoeding op de inbreng van het eigen vermogen. 

BM/A is van mening dat de business case én financiële structuur een rendement op het eigen vermogen 

presenteert, waarbij een reële kans bestaat dat het daadwerkelijke rendement lager gaat uitvallen, mede gelet 

op het ambitieniveau van Feyenoord City, de risico’s en aandachtspunten. 

 

Op dit moment zijn nog niet alle afspraken vastgelegd en wordt van de gemeente een voorwaardelijk besluit 

gevraagd. Bij iedere volgende mijlpaal (o.a. financial close, bestemmingsplanwijziging, grondaankoop stadion door 

gemeente, etc.) in de totstandkoming van het stadion dient volgens BM/A het afsprakenkader te worden getoetst 

aan onderstaande basisprincipes.  

► Feyenoord BVO mag profiteren van een nieuw stadion, maar pas wanneer aan de rendementseis van de 

gemeente/aandeelhouders is voldaan.  

► De zekerheid en rendement op geinvesteerd kapitaal wordt op basis van onderstaande volgorde getoetst: 

1. grondeigenaar (gemeente); 

2. vreemd vermogen verschaffers; 

3. preferente aandeelhouders; 

4. reguliere aandeelhouders (waaronder gemeente); 

5. Feyenoord BVO. 

 

Om als gemeente tot een verantwoord besluit te komen adviseert BM/A om: 

1. Eventueel een taakstellend budget vast te stellen voor de realisatie van het stadion + omgeving om daarmee 

de inbreng van het benodigd eigen vermogen en rendement zeker te stellen. 

2. De opbouw van de vaste basisfee van Feyenoord BVO te (laten) toetsen aan de jaarrekening van Feyenoord 

BVO en Stadion Feijenoord NV aan de voorwaarden, zoals door BM/A onder 02.06 gesteld, om de 

daadwerkelijke reële basisfee te bepalen. 

3. Te borgen dat er voldoende wordt voorzien in het langjarig onderhoud van het stadion en ook is geborgd dat 

er voldoende middelen beschikbaar zijn om deze investeringen te zijner tijd te plegen. 
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4. Rekening te houden met een lagere rendementsverwachting dan in de voorgelegde business case is voorzien 

en in de verdere uitwerking van de afspraken en financiering te stellen dat er voor de gemeente 

voorcalculatorisch een marktconforme rendementsverwachting dient te worden behaald.   

5. Een structuur van resultaatsverdeling tussen Feyenoord BVO en ‘Nieuwe Stadion BV’ overeen te komen, 

waarbij meer zekerheid ontstaat over de omvang van het uit te keren dividend aan ‘Nieuw Stadion BV’ 

(bijvoorbeeld door middel van staffeling). 

6. Ten aanzien van de Service VOF zodanige afspraken te maken met Feyenoord BVO dat deze voldoende 

uitdrukking geven aan de belangen van de risicodragende investeerders en een heldere demarcatie vast te 

stellen tussen de geldstromen en verantwoordelijkheden van Feyenoord BVO en de andere Feyenoord 

onderdelen. 

7. In de nog te maken afspraken tussen de aandeelhouders over onder andere stemverdelingen, et cetera. te 

borgen, dat gemeente Rotterdam voldoende tegenwicht kant bieden tegen de ‘Feyenoord-familie’. 

8. Te borgen dat de bekostiging van de inrichting van de ‘urban concourse’ plaatsvindt door de grondexploitant 

en tevens heldere afspraken te maken over het eigendom, beheer en onderhoud van de ‘urban concourse’. 
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03 HERONTWIKKELING KUIP 

03.01 Gevraagde rol gemeente 

Gemeente Rotterdam heeft aangegeven als voorwaarde te willen stellen aan de ontwikkeling van het nieuwe 

stadion dat er de zekerheid is over de herontwikkeling/transformatie en daarmee het behoud van de Kuip. Op basis 

van de overlegde stukken van Feyenoord City is onderstaande rol/relatie met de gemeente af te leiden: 

 

► Verkoop door de gemeente van de gronden, exclusief het omliggende parkeerterrein (P2/P3/P4) onder de Kuip 

aan Stadion Feijenoord NV. 

► (Gegarandeerde) koop van de Sportfaciliteiten in de herontwikkelde Kuip door de gemeente  

► Voor de huidige lening van gemeente aan Stadion Feijenoord NV van € 7,9 mln. dient tussen partijen nog een 

oplossing te worden gevonden. 

03.02 Algemeen 

In onderstaande figuur zijn ter illustratie de huidige relaties tussen gemeente Rotterdam en Stadion Feijenoord NV 

weergegeven: 

 

 

Figuur 3: relatie tussen gemeente Rotterdam en Stadion Feyenoord NV in huidige situatie 

 

► De erfpachtvoorwaarden van de gemeente onder de Kuip voorzien er (aangegeven door de gemeente) in, dat 

de herontwikkelingswaarde van de locatie volledig ten gunste komt aan de gemeente en niet aan de opstal 

eigenaar. Dit betekent dat de waarde, waarvoor een ontwikkelaar de grond en opstal te zijner tijd verwerft, 

volledig ten gunste komt aan de gemeente Rotterdam en Stadion Feijenoord NV zichzelf geen 

verkoopopbrengst kan toe-eigenen. 

► Gemeente Rotterdam heeft op dit moment een lening uitstaan aan Stadion Feijenoord NV van circa € 7,9 mln. 

(2016). Partijen moeten nog tot een afspraak komen, hoe Stadion Feijenoord NV deze lening terugbetaald.  

► In het te realiseren programma is een verkoopopbrengst opgenomen voor de te realiseren 

atletiek/sportvoorzieningen voor de gemeente. Het is van belang dat het programma van eisen voor deze 

voorzieningen onderdeel uitmaakt van de afspraken, om te borgen dat gemeente Rotterdam voor dit bedrag 

ook de door haar gewenste voorzieningen krijgt. 

► Gelet op de voorwaarde van de gemeente, dat de Kuip behouden blijft en herontwikkeld wordt, dient  

Stadion Feijenoord NV een garantie af te geven richting de gemeente op deze herontwikkeling rond 2023. 

Mocht blijken, dat het te zijner tijd niet lukt om het stadion met de herontwikkelingsopgave te verkopen (dus 

bij een negatieve herontwikkelingswaarde) aan een ontwikkelaar, moet dit tot (financiële) consequenties leiden 

voor Stadion Feyenoord NV om te borgen dat er voldoende prikkel is om deze herontwikkeling mogelijk te 
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maken. Aangezien Stadion Feijenoord NV zelf geen direct financieel belang heeft bij de herontwikkeling van  

De Kuip, maar dit een voorwaarde is om tot realisatie van het nieuwe stadion te komen, is het van belang om 

deze garanties op dit moment te stellen. Aandachtspunten in deze (nog op te stellen) garantie zijn: 

► Voldoende hoog boetebeding (of anderszins) wanneer Stadion Feijenoord NV niet (tijdig) de 

herontwikkeling van de Kuip bewerkstelligd. 

► Of Stadion Feijenoord NV voldoende kapitaalkrachtig is om een eventuele negatieve 

herontwikkelingswaarde (verlies) zelf te betalen om aan de garantie te voldoen en of zij aan de mogelijk op 

te leggen boetes kan voldoen. 

► Mogelijkheden voor Stadion Feijenoord NV om qua programma/invulling van de Kuip af te wijken van het 

huidige plan om een financieel rendabele herontwikkeling mogelijk te maken. 

► Op welke wijze de gemeente inspraak heeft/dan wel Stadion Feijenoord NV een prikkel heeft om een 

hogere verkoopbrengst te realiseren. Immers Stadion Feijenoord NV profiteert in eerste aanleg hier niet in 

mee. 

03.03 Herontwikkelwaarde Kuip 

Feyenoord City heeft aangegeven de grond en de Kuip na realisatie van het nieuwe stadion te willen verkopen aan 

een ontwikkelaar. Om de verkoopwaarde van grond en de Kuip te bepalen, heeft zij een vastgoedexploitatie 

opgesteld om daarmee de waarde residueel te bepalen. De opgestelde berekening is beknopt, maar voldoet naar 

het oordeel van BM/A voor het stadium waarin de plannen zich bevinden.  

 

Het te realiseren programma bestaat uit woningen, (semi)commerciële ruimten en sportvoorzieningen voor 

gemeente Rotterdam. De belangrijkste aandachtspunten in de opgestelde berekening zijn: 

 

► In de investeringskosten was geen of onvoldoende rekening gehouden met verkoopkosten (bijvoorbeeld 

makelaarskosten), aansluitkosten nutsvoorzieningen en de risicovergoeding voor de ontwikkelaar. Naar het 

oordeel van BM/A leidt dit tot hogere investeringskosten. In de definitieve versie van de vastgoedexploitatie 

heeft FC deels een extra kostenpost hier voor opgenomen. Hiermee resteert naar het oordeel van BM/A echter 

nog steeds een aanzienlijke kans op hogere investeringskosten. 

► De gehanteerde verkoopopbrengst van de woningen is naar het oordeel van BM/A relatief laag. BM/A acht een 

hogere verkoopopbrengst mogelijk. Dit wordt ook ondersteund door marktonderzoek van TW3 Makelaars. FC 

heeft in haar definitieve versie de verkoopopbrengsten van de woningen lichtverhoogd. Naar het oordeel van 

BM/A resteert nog steeds potentie op een hogere opbrengstwaarde. 

► Na herontwikkeling is het onderhoud van de verschillende vastgoedonderdelen relatief duurder dan ‘normaal’, 

omdat het onderhoud aan de basis (stalen)constructie relatief duur is. FC heeft in haar raming hier kosten voor 

opgenomen, maar BM/A verwacht dat deze afwaardering te laag is voor de feitelijke meerkosten van dit 

onderhoud.  

 

Op basis van de berekening van Feyenoord City van de herontwikkelwaarde (en daarmee verkoopwaarde) van de 

grond en opstal van De Kuip én bovengenoemde aandachtspunten, wordt de herontwikkelwaarde van de Kuip op 

basis van het voorgestelde vastgoedprogramma, door BM/A als nihil beschouwd. Dit wordt veroorzaakt door: 

► Het (achterstallig)onderhoud/de huidige staat van de Kuip. 

► De structureel hogere onderhoudskosten aan de Kuip na herontwikkeling. 

► Relatief hogere investeringskosten/inefficiëntie om in een bestaand gebouw nieuwe functies onder te brengen. 

 

Omdat het nog tot minimaal 2023 duurt, voordat de Kuip tot herontwikkeling kan worden gebracht, is er naar het 

oordeel van BM/A op dit moment nog geen zekerheid te geven over de precieze verkoopwaarde van de Kuip op dat 

moment (op basis van genoemde te realiseren programma). Aangezien de grondquote zeer laag is, stelt BM/A dat 
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de verkoopwaarde nihil is en mogelijk zelfs negatief. Dit is echter ook afhankelijk van de ontwikkeling van de 

vastgoedmarkt tot 2023, of te zijner tijd bij herontwikkeling de huidige bedachte functies worden ondergebracht en 

op welke wijze de verkoop op de markt wordt gebracht (risico-verdeling, voorverkooppercentages, etc.). 

03.04 Conclusies voor gemeente Rotterdam 

BM/A concludeert ten aanzien van de herontwikkeling van De Kuip dat: 

► Het detailniveau van de opgestelde vastgoedexploitatie om de residuele waarde van de herontwikkeling te 

bepalen, past bij de huidige (vroege) planfase van de ontwikkeling. 

► De herontwikkelwaarde van De Kuip (grond + opstal) nihil is en mogelijk zelfs negatief. Of te zijner tijd tot een 

positieve herontwikkelwaarde kan worden gekomen, hangt af van het te realiseren vastgoedprogramma, de 

ontwikkeling van de (lokale) vastgoedmarkt en de wijze waarop de ontwikkeling ‘in de markt’ wordt gezet. 

► Zolang de herontwikkelwaarde van De Kuip de alternatieve ontwikkelwaarde van de grond onder het stadion 

niet overtreft, komt de herontwikkelwaarde van De Kuip toe aan de gemeente als grondeigenaar. 

 

Om als gemeente op dit moment voldoende zekerheid te krijgen dat de Kuip ook daadwerkelijk conform de huidige 

intenties tot herontwikkeling wordt gebracht, adviseert BM/A om: 

 

1. Garantie tot herontwikkeling met Stadion Feijenoord NV overeen te komen, onder de indicatieve 

voorwaarden, zoals onder 03.02 gesteld en ook zo mogelijk richting Feyenoord BVO een resultaatsverplichting 

vast te leggen t.a.v. de herontwikkeling. 

2. De grond onder het stadion te zijner tijd te verkopen aan Stadion Feijenoord NV tegen een marktconforme 

verkoopprijs, op basis van de residuele waarde van de herontwikkeling, met daarbij de verplichting tot 

herontwikkeling van De Kuip.  

3. Eisen aan de sportvoorzieningen (PvE) en de bijbehorende financiële afspraken eenduidig vast te leggen in het 

te maken afsprakenkader. 
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04 GRONDEXPLOITATIE 

In dit hoofdstuk wordt de second opinion voor wat betreft de grondexploitatie Feyenoord City toegelicht.  

Eerst wordt (kort) de gevraagde rol van de gemeente toegelicht. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op de 

verschillende onderdelen van de grondexploitatie. 

04.01 Gevraagde rol gemeente 

► Verkoop van de benodigde gemeentelijke gronden in fase 1 en 2 aan de grondexploitant. 

► Koop van de grond onder het nieuwe stadion door gemeente Rotterdam voor € 60 mln. (prijspeil 2016). 

► Besluit om medewerking te willen verlenen aan een bestemmingsplanwijziging om het stadion en aanverwante 

functies mogelijk te maken.  

04.02 Algemeen 

► Gemeente Rotterdam heeft gesteld, dat zij op dit moment alleen een beslissing wenst te nemen over fase 1 

(realisatie nieuw stadion) en fase 2 (herontwikkeling De Kuip) van de gebiedsontwikkeling. Over de volgende 

fase (fase 3) van de gebiedsontwikkeling dient te zijner tijd een separaat besluit te worden genomen. 

Aangezien er in het door Feyenoord City aangeleverde materiaal een relatie is tussen beide grondexploitaties, 

worden beide exploitaties wel beschouwd, maar ligt de nadruk op fase 1 en 2. 

► Uit de marktstudie van Bureau Stedelijk Planning komt naar voren, dat het lastig is om een forse toevoeging 

van winkelmeters te verantwoorden. Het geprognosticeerde vastgoedprogramma is geen netto toevoeging 

voor Rotterdam, maar betekent in aanzienlijke mate een verschuiving van functies vanaf de nabijgelegen 

Veranda of elders in Rotterdam of regio. Dit betekent dat als gevolg van deze gebiedsontwikkelingen (met 

name fase 3, maar ook al in fase 1) elders in Rotterdam leegstand, etc. kan ontstaan. 

► Het is op dit moment niet duidelijk, welke partij voor eigen rekening en risico bereid is de grondexploitatie voor 

fase 1 en 2 te voeren. Het is daarmee ook niet duidelijk: 

► wat er gebeurd, wanneer geen partij wordt gevonden die op basis van de voorgestelde grondexploitatie 

bereid is het risico te nemen; 

► of er een partij bereid is de garantie te geven, dat de benodigde gronden voor het nieuwe stadion tijdig 

worden verworven ten behoeve van het nieuwe stadion. 

► Het voorgestelde kwaliteitsniveau in de plannen en schetsen van Feyenoord City komt op onderdelen niet 

overeen met de gehanteerde uitgangspunten in de onderliggende raming (bijvoorbeeld type 

parkeeroplossingen of landschappelijke kwaliteit). Daarmee bestaat het risico dat het voorgestelde  

kwaliteitsniveau niet wordt gerealiseerd.  

► In de grondexploitatie voor fase 1 en 2 is een koopprijs opgenomen voor de gemeentelijke gronden. De 

koopprijs is door de gemeente bepaald op basis van de alternatieve aanwendbaarheid (o.a. woningbouw) van 

de gronden. Naar het oordeel van BM/A dient deze koopsom, gelet op het feit dat alle grondkosten in de 

grondexploitatie zijn opgenomen, minimaal de waarde van de gronden op basis van de huidige 

bestemming/functie te bedragen. BM/A heeft inhoudelijk de verkoopwaarde niet beoordeeld, maar deze lijkt 

hoger te liggen dan de waarde op basis van de huidige bestemming.  

04.03 Grondkosten en grondopbrengsten 

► Voor de verwervingskosten is door FC aansluiting gezocht bij de door de gemeente Rotterdam opgestelde 

verwervingsraming. Daarnaast is een tweede verwervingsraming opgesteld door een externe partij, die iets 
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hoger uitkomt. Volgens BM/A is in de grondexploitatie geen rekening gehouden met overdrachtsbelasting, die 

door de grondexploitant moet worden betaald. Volgens FC voorziet zij zelf lagere verwervingsprijzen dan de 

opgestelde verwervingsraming, waaruit vervolgens de overdrachtsbelasting betaald zou kunnen worden.  

BM/A stelt dat er sprake is van een risico dat het de grondexploitant niet lukt om voor de verwachte 

verwervingsprijzen de noodzakelijke gronden allemaal tijdig te verwerven, waarmee de ontwikkeling van het 

nieuwe stadion onder druk komt te staan. Mogelijk is het onteigeningsinstrument van de gemeente nodig om 

te kunnen zorgen dat de gronden tijdig en voor een reële prijs kunnen worden verworven. Dat betekent dat er 

afspraken dienen te worden gemaakt over de inzet van dit instrument, waarbij de gemeente zelf geen risico 

loopt over de hoogte van het verwervingsbedrag.  

► BM/A acht de grondkosten (bouwrijp en woonrijp maken) in de opgestelde grondexploitaties op onderdelen 

relatief laag, gelet op het voorgestelde kwaliteitsniveau en het binnenstedelijke karakter van de opgave.  

Het risico bestaat dat dit ten koste gaat van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. 

► Op aangeven van BM/A heeft FC de grondopbrengsten voor het woningbouwprogramma in fase 1 + 2 naar 

boven bijgesteld. Op basis van deze bijgestelde grondopbrengsten acht BM/A de grondopbrengsten van het 

woningbouwprogramma reëel.  

► De gehanteerde grondopbrengsten van het woningbouwprogramma in fase 3 acht BM/A eveneens reëel. 

Daarnaast zijn er volgens BM/A mogelijkheden gelet op de nog relatief lange periode tot ontwikkeling, om te 

zijner tijd tot een andere (stedenbouwkundige) invulling te komen om deze grondopbrengsten te realiseren. 

► De grondopbrengsten van het commerciële programma in fase 1 en 2 zijn volgens BM/A te laag. Dit wordt 

mede veroorzaakt, doordat in de marktwaardeberekening lagere huren worden gehanteerd dan in de 

onderbouwing is aangeleverd. Hetzelfde geldt voor de grondopbrengsten van het commerciële programma in 

fase 3.  

04.04 Parkeren 

Ten aanzien van het parkeren geldt dat er, mede gelet op de verschillende fases in de ontwikkeling en de 

verschillende parkeersituaties, een complexe samenstelling van (tijdelijke) parkeeroplossingen en daarmee ook 

financiële geldstromen is ontstaan. Daarbij geldt ook dat de grondexploitant en Nieuw Stadion BV verschillende 

financiële belangen hebben, waardoor eenduidige geldstromen en verantwoordelijkheidsverdelingen vooraf 

noodzakelijk zijn. 

 

BM/A concludeert dat in haar ogen deze financiële relaties en resultaten, zoals in de opgestelde grondexploitatie is 

voorzien, niet accuraat is en naar haar oordeel in de nadere uitwerking anders dient te worden ingevuld, waardoor 

de financiële resultaten mogelijk anders worden. FC stelt zelf ook dat op dit vlak nog een nadere uitwerking dient 

plaats te vinden.  

04.05 Planning 

Fase 1 en 2 van de grondexploitatie lopen tot en met 2024. Ten aanzien van de planning ziet BM/A de volgende 

aandachtspunten: 

► De gemeentelijke gronden worden in de opgestelde grondexploitatie relatief laat door de exploitant verworven 

(betaald). BM/A stelt dat de gemeentelijke gronden net als de overige te verwerven gronden, door de 

grondexploitant voor uitgifte aan derden dienen te worden verworven (en betaald).  

► De planning lijkt (theoretisch) te zijn geoptimaliseerd om daarmee het benodigde risicodragende geïnvesteerd 

vermogen door de grondexploitant te beperken. Zo zijn onder andere de verwervingskosten relatief laat in de 

planning opgenomen en de uitgifte van gronden relatief vroeg. BM/A verwacht dat de benodigde financiering 

tijdelijk aanzienlijk hoger is dan nu in de grondexploitatie voorzien. Dit kan daarmee de rentabiliteit van de 

grondexploitatie onder druk zetten.  
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Uitgaande van het uitgangspunt dat de nog op te richten ontwikkelentiteit deze grondexploitatie en de 

bijbehorende risico’s overneemt, is dit echter geen risico voor de gemeente.  

04.06 Rendementsvergoeding grondexploitant 

De marktconformiteit van de rendementsvergoeding in de grondexploitatie hangt af van de risico’s voor de 

exploitant. Deze zijn onder andere afhankelijk van de nog te maken afspraken over: 

► Te bieden zekerheid over tijdige verwerving van de gronden ten behoeve van het nieuwe stadion en de 

eventuele mogelijkheid om te faseren. 

► Geboden zekerheid (en moment van) de afname van de grond onder het stadion door de gemeente. 

► De robuustheid van de grondexploitatie. 

 

Uitgaande, dat de grondexploitant voor eigen rekening en risico de grondexploitatie voert, waarbij er op voorhand 

geen zekerheid is over de afzet van het te realiseren vastgoedprogramma, acht BM/A de gehanteerde 

voorcalculatorische rendementsvergoeding in de grondexploitatie reëel. 

04.07 Conclusies voor gemeente Rotterdam 

BM/A concludeert ten aanzien van de grondexploitatie voor fase 1 + 2 dat: 

► Het opgestelde rekenmodel voldoet aan de minimale vereisten die aan een grondexploitatie van deze omvang 

worden gesteld. Het rekenmodel is echter wel foutgevoelig, beperkt flexibel en is niet opgesteld conform 

standaardnormen voor business cases (waar de business case van het nieuwe stadion wel aan voldoet).  

► Het kwaliteitsniveau in de plannen van FC ten aanzien van de openbare ruimte en ingrepen in het gebied geven 

op onderdelen een hoger kwaliteitsniveau aan dan waar in de ramingen in de grondexploitatie mee is rekening 

gehouden. 

► In de grondexploitatie zit op het commercieel programma mogelijk nog de potentie om tot hogere 

grondopbrengsten te komen, echter de kosten zijn op een aantal onderdelen ook laag. BM/A acht de omvang 

van de potentiele meerkosten hoger, dan de potentiele meeropbrengsten. BM/A acht daarom de 

grondexploitatie reëel vanuit het perspectief van de gemeente, omdat de grondexploitatie niet te negatief is 

opgesteld en daarmee de verkoopprijs van de grond onder het nieuwe stadion, als resultante van de 

grondexploitatie, niet te hoog is.  

► De financiële relaties ten aanzien van het parkeren acht BM/A op onderdelen niet correct en volgens BM/A 

moeten in de nadere uitwerking duidelijke afspraken worden gemaakt over deze relaties en de 

verantwoordelijkheden ten aanzien van het parkeren tussen de verschillende betrokken entiteiten. 

► Het op dit moment nog niet duidelijk is, welke partij/entiteit de grondexploitatie gaat voeren en of er daarmee 

een partij is, die voor rekening en risico deze grondexploitatie wil voeren en er voor zorgdraagt, dat tijdig de 

benodigde gronden voor het nieuwe stadion zijn verworven. Dit is daarmee een risico voor de ontwikkeling van 

het nieuwe stadion.  

 

Om als gemeente voldoende zekerheid te krijgen over haar deel in de ontwikkeling, adviseert BM/A om: 

1. Als voorwaarde te stellen dat er op korte termijn zekerheid moet komen van FC, welke partij of entiteit, die 

ook voldoende geëquipeerd is (o.a. financieel, kennis en kunde), de grondexploitatie voor eigen rekening en 

risico gaat voeren en daarmee ook de contractpartner wordt waarmee gemeente Rotterdam de afspraken 

overeenkomt. 

2. Eventueel een uiterlijke termijn te stellen wanneer de gronden ten behoeve van fase 1 + 2 verworven zijn om 

daarmee ook een uiterlijke termijn voor medewerking van de gemeente te stellen. Daarnaast eventueel 

voorwaarden overeen te komen, waaronder de gemeente bereid is het onteigeningsinstrument in te zetten om 

tot tijdige verwerving te komen. 
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3. Vooraf heldere afspraken over een te komen over het verkoopmoment en verkoopwaarde van de 

gemeentelijke gronden aan de grondexploitant. 

4. Vooraf een vaste grondprijs overeen te komen voor de gemeentelijke gronden, tegen minimaal de waarde op 

basis van de huidige bestemming en deze grondprijs niet afhankelijk te stellen van het daadwerkelijke 

gerealiseerde resultaat van de grondexploitatie. 

5. Als voorwaarde te stellen, dat eventuele negatieve fiscale consequenties voor gemeente Rotterdam ten laste 

komen van de grondexploitatie. 

6. Het kwaliteitsniveau van te realiseren vastgoed en de openbare infrastructuur (bijvoorbeeld op basis van het 

Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte of in een beeldkwaliteitsplan) als uitgangspunt vast te leggen met FC. 

7. Te borgen dat de gemeente voldoende zekerheid heeft dat het stadion en de omliggende gebieden (waaronder 

de inrichting van het concourse) worden ontwikkeld conform het afgesproken kwaliteitsniveau én dat de 

gevolgen bij een tussentijds faillisement van de grondexploitant voor de gemeente zo beperkt mogelijk zijn 

(bijvoorbeeld door middel van een nabetaling van een deel van de koopsom van de grond). 

8. Een heldere demarcatie over een te komen, welke partij, welke investering pleegt en wie verantwoordelijk is 

voor het onderhoud en beheer van openbare ruimte (bijvoorbeeld het urban concourse en het verhoogde 

maaiveld). 

9. Ten aanzien van de parkeerbalans en bijbehorende geldstromen met FC tot heldere (proces)afspraken te 

komen, waarbij als voorwaarde voor de afspraken geldt: 

► eenduidige splitsing van de belangen en geldstromen tussen Nieuw stadion BV en grondexploitant; 

► heldere opgave (verplichting) voor de grondexploitant om voldoende parkeerplaatsen te garanderen; 

► de door FC gehanteerde uitgangspunten en geldstromen ten aanzien van het parkeren zoals in de huidige 

grondexploitatie opgenomen niet bij voorbaat als vastgestelde uitgangspunten voor de nadere afspraken 

te stellen. 
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BIJLAGE 1: ONTVANGEN INFORMATIE 

De volgende ontvangen documenten en rekenmodellen zijn in deze 2nd opinion beoordeeld. 

 

Ter beoordeling Auteur Datum Toelichting 

Concept    

Business case nieuw stadion Feyenoord City 7-10-2016 Concept 

Business case transformatie 'De Kuip' Feyenoord City 7-10-2016 

Concept 

Op 17-10 is ook het bewerkbare 

Excelbestand ontvangen. 

Commerciële grondexploitatie "The 

Strip" 
Feyenoord City 7-10-2016 Concept 

Parkeerexploitatie "The Strip" Feyenoord City 7-10-2016 Concept 

Haalbaarheidsstudie (versie A) Feyenoord City 7-10-2016 Concept 

 

Definitief 
   

Commerciële grondexploitatie "The 

Strip" 
Feyenoord City 10-11-2016 Definitief 

Business case transformatie 'De Kuip' Feyenoord City 15-11-2016 Definitief 

Business case nieuw stadion Feyenoord City 16-11-2016 Definitief 

Tabel 1: beoordeelde stukken 

 

De onderstaande informatie is op verschillende momenten gedurende het traject aangeleverd en gebruikt ter 

onderbouwing van de verschillende onderdelen van de hierboven genoemde stukken. Op verschillende momenten 

gedurende het traject is er contact geweest tussen BM/A en Feyenoord City (overleg/e-mail). De antwoorden en 

toelichting in antwoord op vragen zijn verstrekt, zijn niet expliciet in het overzicht opgenomen. 
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Ter onderbouwing Auteur Datum Ontvangen 

Grondverwerving    

Raming verwervingskosten Stadionlocaties Gemeente Rotterdam 07-01-2016 07-10-2016 

Quick Scan verwervingskosten locatie Veranda Oost Gemeente Rotterdam 
Oktober 

2015 
07-10-2016 

Geveltaxatie/schadeloosstelling Veranda West en 

Stadiondriehoek 

Heesakker 

Vastgoedadvies 
Juni 2016 20-09-2016 

Quick Scan raming verwervingskosten 2e Rosestraat 10 Gemeente Rotterdam 24-03-2016 07-10-2016 

    

Kostenramingen    

SSK-raming Feyenoord City Royal HaskoningDHV 07-10-2016 07-10-2016 

Kostenramingen van varianten voor stadionlocatie Gemeente Rotterdam 28-10-2015 07-10-2016 

Kostenramingen Stadionpark Feyenoord City Gemeente Rotterdam 24-10-2016 27-10-2016 

    

Programma/algemeen    

(Markt)behoefte Retail & Leisure Feyenoord City 
Bureau Stedelijke 

Planning 
28-9-2016 05-10-2016 

Markstudie beoogde woonprogramma Feyenoord City TW3 Makelaars 05-10-2016 07-10-2016 

Masterplan Feyenoord City OMA 05-10-2016 07-10-2016 

    

Nieuw stadion    

Marktvalidatie Horeca Feyenoord City Rotterdam 
Van Spronsen & 

Partners 
26-09-2016 29-09-2016 

Verslag expertise interview live entertainment Feyenoord City 12-09-2016 29-09-2016 

Considerations regarding Concerts & Other Arena Events 
Lagardere Unlimited 

Stadium Solutions 
21-03-2013 29-09-2016 

Second Opinion Commerciële Aannames (v2.1) Hypercube 14-05-2013 13-10-2016 

Validatie Business Case Het Nieuwe Stadion Repucom Okt 2014 13-10-2016 

Development of a profitable and sustainable “De Nieuwe 

Kuip” 
Sport+Markt AG 09-08-2010 13-10-2016 

Aanvullende informatie over bezettingsgraad, aantal 

stoelen en gerealiseerde prijs, en onderbouwing 

grondslag vaste prestatievergoeding 

Feyenoord City 25-10-2016 25-10-2016 

Brief KNVB: intentie tot samen/-medewerking KNVB 18-03-2013 20-09-2016 

Memo onderbouwing publiekscatering Feyenoord City Feyenoord City 16-11-2016 16-11-2016 

B63B12 onderbouwing bezoekers stadion Feyenoord City 17-11-2016 18-11-2016 

    

Fiscaal/juridisch    

Financiële gevolgen Feyenoord City Zeker Fiscaal 13-09-2016 05-10-2016 

Toelichting (financiële) structuur t.b.v. Brink Groep Feyenoord City 20-09-2016 20-09-2016 

Fiscale gevolgen van de herontwikkeling van de huidige 

Kuip 
KPMG / Meijburg & Co 20-09-2016 17-10-2016 

Tabel 2: Aangeleverde onderbouwing 

   


