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Op welke gronden deze briefî/Waarom nu voorgelegd?
De voortgangsrapportage Feyenoord City is een uitvloeisel van het raadsbesluit op 6 
juli 2017 waarbij Feyenoord City is aangewezen als risicovol project conform de 
Regeling risicovolle projecten Rotterdam 2012. Twee keer per jaar (in april en in 
oktober) rapporteert ons college aan uw raad in het kader van deze regeling. De 
opzet en werkwijze van de rapportages is omschreven in de Basisrapportage 
(november 2017). De rapportages komen in de plaats van andere rapportages zoals 
bijvoorbeeld in het kader van de Monitor Grote Projecten. De eerste rapportage 
hebben wij in april jl. naar uw raad gestuurd. Bijgaand bieden wij u de tweede 
rapportage aan van oktober 2018.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
Aanwijzing Feyenoord City in het kader van de Regeling risicovolle projecten 
Rotterdam 2012 (raad, 6 juli 2017)
Basisrapportage Feyenoord City (B&W, 13 december 2017, 17bb10292)
Raadsbesluit Position Paper Feyenoord City (raad, 11 mei 2017)
1E Voortgangsrapportage Feyenoord City april 2018 (26 april 2018, 18bb3154)

Toelichting:
Bijgaand bieden wij u de tweede voortgangsrapportage over Feyenoord City aan 
sinds het besluit van uw raad op 11 mei 2017 om onder voorwaarden medewerking 
te verlenen aan de ontwikkeling van het project. De looptijd van de rapportage is april 
tot en met september 2018. De opzet en werkwijze van de rapportage is gelijk aan de 
vorige.

De voortgangsrapportage bevat gedetailleerde informatie over de deelprojecten van 
Feyenoord City: gebiedsontwikkeling, stadion, mobiliteit en sociaal-economisch 
programma. Sinds de zomer heeft vooral de stadion-ontwikkeling in de schijnwerpers 
gestaan. In uw raad hebben diverse debatten over dit onderwerp plaatsgevonden. 
Ook de media hebben zich niet onbetuigd gelaten.
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Onderwerp van discussie was onder meer de beoordeling door de International Stadia 
Group (ISG) van de businesscase voor het nieuwe stadion. Ook de door Feyenoord 
aangekondigde aanpassing van de businesscase, de optimalisatie van het ontwerp 
van het stadion (in relatie tot de businesscase en de stijgende bouwkosten) en de 
garantie die Feyenoord Rotterdam NV onlangs eiste over een bijdrage aan het 
spelersbudget, zijn uitgebreid aan bod geweest.

Feyenoord (Stadion Feijenoord NV en Feyenoord Rotterdam NV) heeft aangegeven 
dat men deze drie laatstgenoemde onderwerpen wil oplossen voordat men een 
besluit neemt om door te gaan naar de volgende fase van het project. Dit besluit of, 
en met welke oplossingen, men het project voortzet wordt voor het eind van het jaar 
verwacht. Op dit moment wordt hard aan de oplossingen gewerkt. In de 
voortgangsrapportage is te zien dat deze onzekerheid rond de voortgang van het 
stadion een belangrijke stempel op de beoordelingen drukt. Een positief besluit van 
Feyenoord zal de rapportage (en de cirkeldiagrammen in het bijzonder) een stuk 
positiever kleuren, omdat de insteek van Feyenoord is dat de oplossingen binnen de 
gemeentelijke randvoorwaarden blijven.

Over de voortgang van de andere onderdelen van Feyenoord City zijn we positief 
gestemd. Met de gebiedsontwikkeling zijn grote stappen gezet. Er is een consortium 
geselecteerd, de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas is opgericht en de 
eerste overeenkomsten zijn getekend. Met de gunning van Parkstad-Zuid wordt de 
eerste deelontwikkeling concreet voorbereid. De gesprekken over verwervingen 
verlopen over het algemeen positief, al blijft het tempo een belangrijk aandachtspunt. 
Het mobiliteitscontract is getekend en het eerste actieplan is vastgesteld. De eerste 
maatregelen (verkeersplan Veranda en bewaakte fietsenstalling) zijn succesvol en 
hebben een positieve invloed op de samenwerking met de omgeving, ook omdat 
Feyenoord blijk geeft snel te kunnen aanpassen op basis van signalen. Het sociaal- 
economisch programma is verder uitgewerkt in een concreet programma, waar wij 
met tevredenheid naar kijken. Op dit moment wordt de bijbehorende 
basisovereenkomst met alle bindende afspraken afgerond.

Planning
De voortgangsrapportage geeft inzicht in de actuele planning van het project. De 
planning is aangepast aan het uitgestelde besluit van Feyenoord om met de fase van 
definitief ontwerp te starten en de daarmee samenhangende deelprocessen.
Ondanks dat Feyenoord enige maanden extra tijd neemt, blijft de uitvoeringsplanning 
voor het stadion binnen de overallplanning in de Basisrapportage (november 2017).
De planning is wel krapper geworden. Veel van de bufferruimte is verbruikt. Het 
aanvragen van de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion en de verwerving 
en uitplaatsing van bedrijven zitten op het kritieke pad. De planning is nog steeds 
haalbaar, maar behoeft optimale samenwerking tussen alle partijen.

De extra druk op de planning en de kans op vertraging heeft voor de gemeente geen 
schadelijke (financiële) consequenties. Zowel de grondexploitatie van de eerste fase 
gebiedsontwikkeling als de bouw van het nieuwe stadion zijn immers een particuliere 
opgave. Extra tijd nemen in het belang van zaken als zorgvuldigheid, zekerheid, 
kwaliteit of geld achten we in principe belangrijker dan strikt de planning volgen.
Voor de gemeente betekent vertraging dat het aandeel in het Eigen Vermogen pas 
later hoeft te worden verstrekt en de aankoop van de grond onder het stadion en 
aansluitend uitgifte in erfpacht eventueel pas later plaatsvindt.
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Binnen de integrale planning is een aantal deelprocessen optimaler ingericht, zonder 
dat daardoor de totale doorlooptijd verandert. Onder meer het financieringstraject is 
ten opzichte van de planning in de Position Paper (mei 2017) behoorlijk aangepast 
samen met de financiers. Het traject sluit nu beter aan bij de momenten waarop 
financiers geacht worden cruciale beslissingen te nemen. In overleg met de 
financiers is de Financial Close gesplitst in Financial Commitment (eind 2019) en 
Financial Close (2020). Hiermee wordt beter aangesloten bij de terminologie van de 
financier. Op het moment van Financial Commitment moet aan alle voorwaarden in 
de Position Paper zijn voldaan. De enige voorwaarde die daarna voor alle partijen 
resteert, is de onherroepelijkheid van het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning. Met die kanttekening is het Financial Commitment feítelijk 
gelijk aan de Financial Close die ook oorspronkelijk voor 2019 gepland stond. De 
finale toets en het besluit over uiteindelijke deelneming door de gemeente vindt dus 
nog steeds in 2019 plaats, maar dan onder de noemer van Financial Commitment. 
Zodra het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn (naar 
verwachting in 2020) vindt de Financial Close plaats. Er kunnen dan geen wezenlijke 
wijzigingen meer ten opzichte van het Financial Commitment worden aangebracht.

Op verzoek van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en de aangesloten 
consortium partners is besloten om de vaststelling van het masterplan voor de 
gebiedsontwikkeling door uw raad begin 2019 te laten plaatsvinden. Daarmee is een 
betere afstemming met het Voorlopig Ontwerp voor het stadion mogelijk, kunnen de 
resultaten van de milieuonderzoeken beter geïntegreerd worden en is er meer tijd om 
de grondexploitatie op het masterplan te laten aansluiten om de werkelijke realisatie 
van het masterplan met de daarin vervatte ambities beter te kunnen waarborgen. Het 
later vaststellen van het Masterplan heeft geen gevolgen voor de planning van de 
gebiedsontwikkeling. Hierin is het bestemmingsplanproces leidend.

Uitstelbericht diverse raadsmoties
Met deze rapportage en brief informeren wij u ook over de stand van zaken van de 
afdoening van alle uitstaande moties in relatie tot Feyenoord City die uw raad in het 
verleden heeft aangenomen. Onder de knop ‘Bestuurlijke documenten’ treft u alle 
informatie aan over wanneer en op welke wijze wij menen aan de moties te kunnen 
voldoen. Gezien de bijstelling van de planning is de termijn waarop afdoening wordt 
voorzien veelal gewijzigd. Dit betreft alle moties die worden afgedaan in het kader 
van de besluitvorming over het sociaal-economisch programma, het masterplan 
Feyenoord City, afspraken met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en het 
moment van Financial Commitment/Financial Close:
1. Motie Borg de maatschappelijke beloftes (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 31 

december 2018)
2. Motie Feyenoord City Onderwijzer (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 31 december 

2018)
3. Motie Sportparticipatie (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 31 december 2018)
4. Motie Maak Deltaplan Werk voor Rotterdammers (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 

31 december 2018)
5. Motie gecoördineerd programma sportparticipatie (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 

31 december 2018)
6. Motie Altijd wat te doen rondom het Stadionpark (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 31 

maart 2019)
7. Motie Energieneutraal Stadionpark (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 31 maart 2019)
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8. Motie Beng! Vol energie, maar dan neutraal (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 31 
maart 2019)

9. Motie Groen en speelgarantie (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 31 maart 2019)
10. Motie Circulair slopen (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 31 maart 2019)
11. Motie Beperk bouwoverlast Veranda (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 31 maart 

2019)
12. Motie Fiets 'm erin (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 31 maart 2019)
13. Motie Verbind Feyenoord City met Zuid (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 31 maart 

2019)
14. Motie Feyenoord op de straten (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 31 maart 2019)
15. Motie Géén twee naar één (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 31 maart 2019)
16. Motie Natuurvriendelijke oevers langs het nieuwe voetbalstadion 

(afdoeningsvoorstel uiterlijk op 31 maart 2019)
17. Motie Veranda (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 31 maart 2019)
18. Motie Structureel hoeft niet (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 31 december 2019)
19. Motie Meer geld op het veld (afdoeningsvoorstel uiterlijk op 31 december 2019) 
Voor deze moties geldt de voortgangsrapportage als uitstelbericht.

Af doen toezeggingen 
Parkeren in de wijken (17bb3470)
Op 12 april 2017 heeft voormalig wethouder MDC toegezegd om de commissie BWB 
in het najaar van 2017 te informeren over het overleg over het parkeren in de wijken 
tijdens wedstrijden/evenementen in het stadion (17bb3470). In het tussenbericht van 
6 juni 2018 (18bb4532) gaf wethouder FOHSMD aan voornemens te zijn de 
toezegging bij de onderhavig voortgangsrapportage af te doen.

In nauwe samenwerking met Feyenoord City is gewerkt aan het organiseren van de 
omgeving (omwonenden, ondernemers en supporters). Voor het onderdeel mobiliteit 
van Feyenoord City heeft dat onder meer geresulteerd in het opzetten van een 
klankbordgroep mobiliteit met bewoners uit de omliggende wijken, ondernemers en 
supporters. De deelnemers aan de klankbordgroep hebben aangegeven over welke 
onderwerpen men wil meepraten. Daarbij is vanzelfsprekend ook het onderwerp van 
de toezegging, parkeren in de wijken tijdens wedstrijden/evenementen in het stadion, 
genoemd. De klankbordgroep is inmiddels twee keer bij elkaar geweest. Besproken 
zijn onder meer het Mobiliteitscontract Feyenoord City, het daaruit voortvloeiende 
eerste tweejaarlijkse actieplan en het Verkeersplan voor de Veranda. Aansluitend op 
de klankbordgroep worden in de periode tot aan opening van het nieuwe stadion ook 
werkgroepen per wijk georganiseerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 
bijgevoegde voortgangsrapportage (Mobiliteit/Participatie). Over de voortgang van 
het overleg met de omliggende wijken willen wij u graag blijvend informeren. Daar 
zullen we onder andere de halfjaarlijkse voortgangsrapportages voor gebruiken.

Tussenstand ProRail - Feyenoord City (18bb5202)
Op 20 juni jl. heeft wethouder FOHSMD toegezegd om uw raadscommissie BWB in 
de volgende voortgangsrapportage Feyenoord City een tussenstand te geven van de 
gesprekken met Prorail n.a.v. de motie Verheij ‘Verbind Feyenoord City met Zuid’.

In het hoofdstuk Mobiliteit/participatie wordt kort stil gestaan bij de gesprekken die tot 
dusverre met ProRail (en andere partijen) zijn gevoerd. Deze partijen hebben 
aangegeven geïnteresseerd te zijn in de mobiliteitsplannen rond Feyenoord City en 
de samenhang tussen de ontwikkeling van Feyenoord City en het vervoersnetwerk.
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Om de samenwerking over de verschillende onderwerpen daadwerkelijk vorm te 
geven, heeft de gemeente een formeel verzoek tot samenwerking aan ProRail en NS 
gedaan. Parallel hieraan zijn de gesprekken gestart om tijdig de randvoorwaarden en 
noodzakelijke organisatorische inbedding in beeld te hebben. Denk hierbij aan het 
organiseren van voldoende interne capaciteit en knowhow en het voorbereiden van 
de noodzakelijke besluitvorming. De gesprekken vinden plaats over benodigde 
wijzigingen in infrastructuur (vanuit gemeente) en vervoerscapaciteit (vanuit 
Feyenoord).

De gesprekken over de mogelijkheden van gebruik van het rangeerterrein (door 
verwijdering of overkluizing) voor de ruimtelijke ontwikkeling zijn ook gestart. De 
mogelijkheden hangen mede samen met de benodigde spoorconfiguratie voor een 
permanent station ter hoogte van het huidige evenementenstation. In de reguliere 
procedure doet de NS eerst een quick scan naar de haalbaarheid qua 
reizigerspotentie. De uitkomst wordt dit najaar verwacht, waarna de verkenning naar 
de ruimtelijke inpassing van het station en de inpassing in de dienstregeling (inclusief 
goederenvervoer) kan starten.

De eerstvolgende stap is de vaststelling van het masterplan dat opgesteld wordt in 
opdracht van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas. Het masterplan zal 
uitspraken doen over de toekomstige bestemming van het in de motie bedoelde 
rangeerterrein. Uw raad zal het masterplan naar verwachting begin 2019 ter 
vaststelling ontvangen. Bij die gelegenheid zal ook een afdoeningsvoorstel voor de 
motie Verbind Feyenoord City met Zuid aan uw raad worden gedaan.

Op grond van het voorgaande stellen wij voor om de toezeggingen 17bb3470 en 
18bb5202 als afgedaan te beschouwen.

Finan juridische consequenties/aspecten:
Geen

V.J.M

De se retains

ozen

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

7

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlage(n):
* 2E Voortgangsrapportage Feyenoord City (oktober 2018)

R
O

T-
B-

02


