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Onderwerp:
Business Case Nieuw Stadion

Op welke gronden deze briefî/Waarom nu voorgelegd?
Stadion Feijenoord zal nadere uitleg verschaffen over de bijdrage aan het 
spelersbudget van Feyenoord uit de exploitatie van het nieuwe stadion

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
Position Paper Feyenoord City (november 2017)

Toelichting:
Op donderdag 21 februari hebben wij u informatie over de geactualiseerde 
businesscase van het nieuwe stadion gestuurd, zoals ontvangen van Feyenoord. In 
uw raad zijn vragen gerezen over de vergoeding aan de BVO. Feyenoord is 
voornemens hierover de bijgevoegde aanvullende informatie op de website van 
Feyenoord City te plaatsen. Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord hebben ons 
verzekerd dat voor hen duidelijk is dat alle afspraken binnen de randvoorwaarden van 
de Position Paper moeten worden uitgewerkt en dat dat wat hen betreft ook mogelijk 
is. De precieze uitwerking zal richting Financial Commitment plaatsvinden, in overleg 
met de andere financiers. Zoals afgesproken wordt nu eerst de onafhankelijk toets 
uitgevoerd, waarna dit onderwerp in de commissie MPOF kan worden besproken.

De verstrekking van de geactualiseerde business case aan uw raad is wat ongelukkig 
verlopen. Uit informatie van de griffie blijkt dat de brief aan de raad reeds op RIS was 
gepubliceerd toen de media erover berichtten. Na publicatie op RIS was het 
document echter enige uren niet zichtbaar vanwege een technische onvolkomenheid. 
Dat doet niet af aan het belang dat wij hechten aan het tijdig informeren van uw raad 
alvorens de media in te lichten bij belangrijke kwesties.
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Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Geen

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

Desecretaris, teester,

Roozen A. Aboutaleb

Bijlage(n).
» Hoe zit het nou met die C25 miljoen? (Teksí voor website Feyenoord City)
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