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Geachte heer Van der Burg

Dank voor uw rapport ‘Het Maasstadion van Feyenoord dat u op 17 juni jl. naar het College 
van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam stuurde. U verzocht daarbij om een reactie. 
Ajs portefeuillehouder van dit dossier namens de gemeente Rotterdam zend ik u hierbij een 
reactie. Omdat u het rappod ook aan de gemeenteraad van Rotterdam heeft aangeboden, zal 
ik dat ook met mijn reactie op uw rapport doen en een kopie van deze brief naai de raad 
sturen.

Ik heb uw rapport met belangstelling gelezen. Het gaat uitvoerig in op eventuele financiële 
risico’s die de gemeente loopt met het realiseren van een nieuw stadion door Stadion 
Feiienoord NV. U concludeert dat de meuwbouwplannen veel te ambitieus zijn en acht 
renovatie van de Kuip voordeliger voor de gemeente dan nieuwbouw.

Vanuit mijn betrokkenheid bij dit project namens de gemeente herken ik mij niet in de door u 
opge'ekende kritiek. Stadion en Feyenoora hebben in 2016 een uitgebreiae 
haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. De resultaten van deze haalbaarheidsstudie en de 
bijbehorende uitvoerige onderbouwingen zijn in het najaar van 2016 aan de gemeente 
Rotterdam aangeboden met een verzoek tot gemeentelijke ondersteuning. De gemeente heeft 
deze informatie getoetst en daarvoor tevens externe second opinions laten uitvoeren. Op 
basis hiervan heeft de gemeenteraad op 11 mei 2017 een weloverwogen besluit genomen bij 
te willen dragen aan de realisatie van het nieuwe stadion-project en daaraan randvoorwaarden 
veroonden in de door de gemeenteraad van Rotterdam vastgestelde Position Paper.

Ik erken dat er risico’s zijn bij een dergelijk complex project. Dat kan bij dit soort projecten ook 
nooit worden uitgesloten. Wel ben ik van mening dat de randvoorwaarden uit de Position 
Paper een gewenste kwaliteit en een beheersbaar (financieel) risico voor de gemeente 
borgen. College en raad zullen dan ook vasthouden aan oe voorwaarden uit de Position 
Paper De wijze waarop Stadion en Feyenoord het project voorbereiden getuigt er eveneens 
van dat zij zich zeer bewust zijn van de risico’s die met een groot project zijn verbonden.

5



Blad: 2/2

Hetzelfde geldt voor de bij de financiering betrokken partijen. Zo heeft u wellicht ook vernomen 
dat Stadion en Feyenoord onlangs bekend hebben gemaakt dat de International Stadia Group 
(ISG), een bekende en gerenommeerde internationale partij als het gaat om het ontwikkelen 
van sportstadions, de business case voor het nieuwe stadion heeft beoordeeld. ISG, die haar 
werkzaamheden verricht ten behoeve van de financiers van het stadionplan, noemt het plan 
haalbaar en weloverwogen.

Ik ben blij met deze positieve beoordeling en daarmee de bevestiging van de uitgevoerde 
haalbaarheidsstudie. Het is een belangrijke stap in de goede richting voor het project.

In het verlengde daarvan hebben Stadion en Feyenoord aangekondigd de komende maanden 
te gebruiken voor de verdere optimalisatie van de business case op basis van het advies van 
ISG het voorlopig ontwerp, de bouwkostenraming en de financieringsopzet. Ik verwacht dat zij 
mij daar in november nader over kunnen informeren. Ik onderschrijf de zorgvuldige manier, 
zoals ook uit deze aanpak blijkt, waarop Feyenoord te werk gaat in deze.

Het spreekt voor zich dat de gemeente de-ontwikkelingen van het project nauwgezet volgt. 
Conform de Position Paper beoordeelt het college van B&W bij de financial close van het 
project of integraal is voldaan aan de voorwaarden zoals door de gemeenteraad van 
Rotterdam zijn gesteld. Conclusies trekken vooruitlopend op dit moment, terwijl de 
planontwikkeling aan de zijde van Stadion en Feyenoord nog in volle gang is, is dan ook 
prematuur.

Tot besluit van mijn reactie wijs ik u er, wellicht ten overvloede, op dat ik van de zijde van 
Feyenoord heb vernomen dat er sprake is van een aantal onvolkomenheden en onjuistheden 
in uw rapport. Ik zou het op prijs stellen als u daarover met Feyenoord het gesprek wilt voeren 
zodat uw conclusies in ieder geval zijn gebaseerd op complete en correcte gegevens. 
Uiteraard voor zover de bedrijfsvertrouwelijke aard van de door Feyenoord te verstrekken 
informatie dit toelaat.

Met vrį e groet,

riaan Visser
Wethouder Financiën, Organisatie, Haven en Grote Projecten


