
	
	
	
Aan	het	College	van	Burgemeester	en	Wethouders	Coolsingel	40	
3011	AD	Rotterdam		
Schriftelijke	vragen	ex.	art.	30	van	het	Reglement	van	Orde	Betreft:	Vervolgvragen	samenwerking	
supporters	Feyenoord	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Rotterdam,	9	augustus	2016	
Geacht	College,	
	
Met	veel	belangstelling	volgen	wij	de	planvorming	rond	het	stadion	van	Feyenoord.	Op	19	februari	van	
dit	jaar	stelden	wij	schriftelijke	vragen	over	de	samenwerking	tussen	Feyenoord	en	supporters	rondom	
de	stadionontwikkeling.	In	uw	antwoorden	van	29	maart	2016	en	in	de	randvoorwaardenbrief	heeft	u	
aangegeven	dat	Feyenoord	de	supporters	dient	te	betrekken	en	daartoe	een	voorstel	dient	te	
ontwikkelen.	Wij	waren	erg	blij	met	deze	berichten,	omdat	het	betrekken	van	de	supporters	kan	zorgen	
voor	een	beter,	veiliger	en	sfeervoller	stadion.	Dit	is	ook	van	groot	belang	voor	de	gemeente,	
bijvoorbeeld	omdat	een	slim	stadionplan	en	goede	betrokkenheid	van	supporters	er	voor	kan	zorgen	dat	
er	minder	politie-inzet	nodig	is.		
	
Via	de	supportersvereniging	FSV	ontvangen	wij	echter	alarmerende	signalen	waardoor	wij	de	indruk	
krijgen	dat	het	betrekken	van	supporters	onvoldoende	uit	de	verf	komt.	Zo	geven	zij	bijvoorbeeld	aan	dat	
de	FSV	informatie	veelal	via	de	media	en	informele	kanalen	ontvangt,	en	niet	op	een	gestructureerde	
manier	van	de	projectorganisatie.	Ook	geeft	de	FSV	aan	dat	de	formele	klankbordgroep	met	supporters,	
waar	de	FSV	deel	van	uitmaakt,	nog	maar	één	keer	bij	elkaar	is	gekomen.	De	indieners	van	deze	vragen	
maken	zich	door	deze	signalen	zorgen	en	daarom	hebben	wij	een	aantal	vervolgvragen.			
	

1. Hoe	beoordeelt	het	College	het	door	de	FSV	geschetste	beeld?				
2. Kunt	u	aangeven	hoe	de	betrokkenheid	van	supporters	en	supportersverenigingen	door	

Feyenoord	City	de	afgelopen	periode	is	vormgegeven?	Kan	de	gemeenteraad	inzage	krijgen	in	het	
voorstel	waarover	u	in	uw	antwoorden	van	29	maart	schrijft?	Zo	nee,	waarom	niet?		

3. Kunt	u	daarbij	aangeven	wat	voor	verschillende	fases	er	in	het	participatietraject	zijn,	welke	
partijen	aan	zet	zijn	bij	verschillende	beslissingen	(locatiekeuze,	pve	stadion,	etc.),	en	welke	
stakeholders	daar	bij	betrokken	worden?		

4. Kunt	u	aangeven	hoe	het	participatietraject	er	de	komende	periode,	tot	besluitvorming	in	de	
gemeenteraad,	uitziet?		

5. Hoe	beoordeelt	het	College	het	participatietraject	als	geheel?		
	
Hoogachtend,	
	 	 	
	
	
Jos	Verveen	 	 Robin	de	Roon	Stefan	Kroon	 	 Luuk	Wilson	 	 	
D66	Rotterdam	 D66	Rotterdam	 D66	Rotterdam								 Leefbaar	Rotterdam	 	
	
	
	
	
Lars	Sörensen		 Sven	de	Langen		
Leefbaar	Rotterdam	CDA	Rotterdam	
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Rotterdam

Rotterdam, 9 augustus 2016
Geacht College,

Met veel belangstelling volgen wij de planvorming rond het stadion van Feyenoord. Op 19 februari van
dit jaar stelden wij schriftelijke Vragen over de samenwerking tussen Feyenoord en supporters rondom
de stadionontwikkeling. In uw antwoorden van 29 maart 2016 en in de randvoorwaardenbrief heeft u
aangegeven dat Feyenoord de supporters dient te betrekken en daartoe een voorstel dient te
ontwikkelen. Wij waren erg blij met deze berichten, omdat het betrekken van de supporters kan zorgen
Voor een beter, veiliger en sfeervoller stadion. Dit is ook van groot belang Voor de gemeente,
bijvoorbeeld omdat een slim stadionplan en goede betrokkenheid van supporters er Voor kan zorgen dat
er minder politie—inzet nodig is.

Via de supportersvereniging FSV ontvangen wij echter alarmerende signalen waardoor wij de indruk
krijgen dat het betrekken van supporters onvoldoende uit de verf komt. Zo geven zij bijvoorbeeld aan dat
de FSV informatie veelal via de media en informele kanalen ontvangt, en niet op een gestructureerde
manier van de projectorganisatie. Ook geeft de FSV aan dat de formele klankbordgroep met supporters,
waar de FSV deel van uitmaakt, nog maar één keer bij elkaar is gekomen. De indieners van deze Vragen
maken zich door deze signalen zorgen en daarom hebben wij een aantal Vervolgvragen.

1. Hoe beoordeelt het College het door de FSV geschetste beeld?
2. Kunt u aangeven hoe de betrokkenheid van supporters en supportersverenigingen door

Feyenoord City de afgelopen periode is vormgegeven? Kan de gemeenteraad inzage krijgen in het
voorstel waarover u in uw antwoorden van 29 maart schrijft? Z0 nee, waarom niet?

3. Kunt u daarbij aangeven wat Voor verschillende fases er in het participatietraject zijn, welke
partijen aan zet zijn bij verschillende beslissingen (locatiekeuze, pve stadion, etc.), en welke
stakeholders daar bij betrokken Worden?

4. Kunt u aangeven hoe het participatietraject er de komende periode, tot besluitvorming in de
gemeenteraad, uitziet?

5. Hoe beoordeelt het College het participatietraject als geheel?

Hoogachtend, _ -
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