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Geachte leden van de commissie,
Hierbij wil ik u informeren over het besluit van Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord om de
volgende stap in de richting van de realisatie van een nieuw stadion te zetten. Bij deze brief
vindt u het persbericht over dit besluit.
Ik ben zeer verheugd met dit besluit, omdat we nu verder kunnen met dit voor Rotterdam
belangrijke project Dit legt een goede basis om komend jaar in goede afstemming aan de
verdere uitwerking te werken. Dat alles vanzelfsprekend binnen de randvoorwaarden die de
gemeente aan de ontwikkeling gesteld heeft voor haar bijdrage zoals vastgelegd in de Position
Paper.
De huidige door Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord gemaakte uitwerking biedt naar mijn
oordeel voldoende uitzicht op een business case die binnen de randvoorwaarden van de
gemeentelijke position paper blijft. Stadion Feijenoord maakt de komende periode de
documenten gereed en geschikt voor verspreiding. Conform mijn toezegging in de commissie
MPOF zullen we deze documenten begin 2019 extern laten beoordelen of deze passen binnen
de relevante randvoorwaarden van de position paper. De formele toets, die op de gehele
position paper ziet, zal bij de zogenaamde Financial Commitment plaatsvinden.
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Uitstelbericht
Nu het besluit van Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord er is, zal ik zo snel mogelijk de
volgende twee toezeggingen aan uw commissie voldoen
1. Businesscase Feyenoord City (18bb10169 De wethouder zal de commissie informeren
over de aangepaste businesscase voor het nieuwe stadion zodra hij hem heeft):
uiterlijk 31 januari 2019.
2. Onafhankelijke toets business case (18bb10170 De wethouder is bereid tot een
onafhankelijke toets op de aangepaste businesscase voor het nieuwe stadion en zal
de commissie raadplegen bij de opdrachtformulering): uiterlijk 28 februari 2019,
3. Respons enquête seizoenkaarthouders Feyenoord - (18bb5204 De wethouder zal de
commissie informeren over de respons op de enquête onder seizoenkaarthouders van
Feyenoord): uiterlijk 31 januari 2019.
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Ik vertrouw erop u met deze brief goed te hebben geïnformeerd over de laatste stand van
zaken aangaande de besluitvorming over het nieuwe stadion.

Met vriendelijke groet,

laan Visser
ìthouder Financiën, Organisatie, Haven en Grote Projecten
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