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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Voor u ligt de dummy-versie van het Investeringsmemorandum ten behoeve van (potentiële) 

participanten in het eigen vermogen van Stadion Feijenoord N.V. (hierna: “Stadion Feijenoord”) ten 

behoeve van de financiering van Nieuw Stadion B.V. (hierna: “Nieuw Stadion”). Dit ter realisatie van een 

nieuw en modern multifunctioneel stadion in Rotterdam met als hoofdbespeler Feyenoord Rotterdam 

N.V. (hierna: “Feyenoord”). Deze dummy-versie verschijnt om de gemeenteraad van de gemeente 

Rotterdam in de gelegenheid te stellen een beeld te vormen van de informatie die zij voorafgaand aan 

haar financieel commitment ontvangt. In dit verband dient dit Investeringsmemorandum in samenhang 

te worden bezien met de verantwoordingsrapportage ‘Invulling voorwaarden Position paper Feyenoord 
City’.  In deze verantwoordingsrapportage rapporteren Stadion Feijenoord en Feyenoord Rotterdam als 

initiatiefnemers over de wijze waarop wordt voldaan aan de voorwaarden die de gemeente Rotterdam 

heeft gesteld aan haar bijdrage aan de realisatie van het nieuwe stadion.  

1.2 Uitgever van Investeringsmemorandum 

Het Investeringsmemorandum is een uitgave van Stadion Feijenoord en haar dochteronderneming 

Nieuw Stadion. Dit Investeringsmemorandum is in nauwe samenwerking tot stand gekomen met 

Feyenoord Rotterdam. 

 Stadion Feijenoord N.V./Nieuw Stadion B.V.  

Stadion Feijenoord N.V. is een in 1935 opgerichte naamloze vennootschap die zich richt op het in stand 

houden en optimaal exploiteren van Stadion Feijenoord in Rotterdam, beter bekend als De Kuip. Ten 

behoeve van de exploitatie wordt dienstverlening aangeboden in vier verschillende segmenten: 

vastgoedexploitatie, horecaexploitatie, beveiligingsactiviteiten en hospitality-activiteiten.   

Met het oog op de voorbereidingen voor het nieuwe Stadion voor Feyenoord, is in oktober 2017 Nieuw 

Stadion B.V. opgericht. Nieuw Stadion B.V. is een 100% dochter van Stadion Feijenoord N.V. en is 

opgericht ten behoeve van de totstandkoming, de financiering, de bouw en na oplevering de exploitatie 

en het beheer van het nieuwe Stadion. 

In het definitieve Investeringsmemorandum lichten wij de juridische structuur van Stadion 

Feijenoord/Nieuw Stadion nader toe en geven inzicht in de samenstelling van het bestuur van en 

toezicht op de onderneming.  

 Feyenoord Rotterdam N.V.  

De betaaldvoetbalorganisatie (BVO) Feyenoord ontstond in 1908, als een vriendenclubje dat in een café 

op Rotterdam-Zuid besloot om voortaan wat minder vrijblijvend de voetbalschoenen aan te trekken dan 

tot dat moment was gebeurd. Dik honderd jaar later is de vriendenclub uitgegroeid tot een 

internationaal vermaard instituut in de vorm van een naamloze vennootschap.  

In het definitieve Investeringsmemorandum lichten wij de juridische structuur van Feyenoord 

Rotterdam nader toe en geven inzicht in de samenstelling van het bestuur van en toezicht op de 

onderneming.  

1.3 Status Investeringsmemorandum 

Deze uitgave betreft een dummy-versie om inzicht te geven in de vorm en inhoud op hoofdlijnen van 

het te verschijnen Investeringsmemorandum.  De eerste versie van het Investeringsmemorandum 
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verschijnt in aanloop naar de mijlpaal van Financial Commitment, waarbij alle investeerders en bancaire 

financiers zich committeren aan de financiering van het project.  Inherent aan het verschijnen van dit 

memorandum vóór de datum van financial commitment is dat alle definitief ondertekende afspraken 

nog niet kunnen zijn opgenomen in het gepubliceerde document. Uitgangspunt voor de informatie in 

het te verschijnen memorandum is dat alle resultaatbepalende uitgangspunten gepubliceerd worden in 

dit memorandum. Waar dit nog niet mogelijk blijkt streven wij ernaar  richtinggevende informatie te 

verstrekken op basis van een bandbreedte.  

 

1.4 Leeswijzer 

Hier beschrijven wij in de definitieve versie de opbouw van het document.   
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2 De propositie 

2.1 Projectbeschrijving 

Nieuw Stadion is voornemens een nieuw stadion te realiseren met Feyenoord Rotterdam als 

hoofdbespeler. In het definitieve Investeringsmemorandum beschrijven wij uitgebreid het te realiseren 

project, als onderdeel van de bredere gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Daarbij gaat het om de 

verschillende raakvlakken tussen gebied en stadion. Eveneens beschrijven wij de belangrijkste eisen 

waaraan het nieuwe stadion moet voldoen en hoe dit invulling heeft gekregen in het vastgestelde 

Definitief Ontwerp.  

2.2 Investeringsomvang van het project 

In het definitieve Investeringsmemorandum doen wij verslag van de scope en investeringsomvang van 

het project. Tevens verdiepen wij op een aantal belangrijke bouwstenen uit de stichtingskosten in 

hoofdstuk 4.  

2.3 Financieringsbehoefte van het project 

Als afgeleide van de investeringsomvang informeren wij u over de financieringsstructuur op hoofdlijnen 

en verdiepen hierop in hoofdstuk 4.  

2.4 Stand van zaken project /hoever is het project gevorderd? 

Op het moment van het verschijnen van de definitieve versie van het Investeringsmemorandum maken 

wij inzichtelijk wat de actuele status van het stadionplan is in termen van ontwerp, bouwkosten, 

vergunningen en aanbesteding. Vervolgens gaan wij nader in op de resterende stappen in het proces 

om te komen tot de realisatie van het gebouw.  

Zoals ook toegelicht in paragraaf 1.3 zijn op het moment van behandeling van het IM door de 

gemeenteraad een aantal overeenkomsten nog niet definitief vastgesteld, dan wel ondertekend. Voor 

de onderdelen waar hier sprake van is vermelden wij dit expliciet. Daarbij zullen wij in ieder geval verslag 

doen van de reeds overeengekomen uitgangspunten en voor zover ook dit niet mogelijk is, verstrekken 

wij uitgangspunten binnen de verwachte bandbreedte.  Op basis van onze huidige inzichten zullen de 

volgende onderdelen nog niet gereed zijn op het moment van verschijnen van dit 

Investeringsmemorandum: 

• De vergunningen zijn nog niet onherroepelijk, in afwachting van het doorlopen van de volledige 

planprocedure.  

• Voor de financiering zijn in ieder geval getekende commitment letters beschikbaar en zullen 

uitgangspunten zoveel mogelijk in termsheets zijn omgezet ter verkrijging van de benodigde 

zekerheid over de belangrijkste voorwaarden. In afwachting van financial commitment zullen 

deze nog niet getekend zijn.  

• De exploitatievergunning zal op het moment van het verschijnen van het 

Investeringsmemorandum nog niet verstrekt zijn. 

• De bouw- en aanneemovereenkomst zal nog niet getekend zijn. De uitgangspunten (prijzen, 

risicoverdeling, etc.) zullen bekend zijn. 

2.5 Planning en vervolg project 

Hier geven wij inzicht in de belangrijkste milestones en vervolgplanning van het project vanaf het 

moment van verschijnen van dit Investeringsmemorandum.  
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2.6 Het investeringsproduct 

 De investering 

Het voorliggende Investeringsmemorandum heeft tot doel om investeerders in nieuw uit te geven 

aandelen te informeren over een investering in de uit te geven tracking stocks Nieuw Stadion, als 

dochteronderneming van Stadion Feijenoord. Tracking stocks zijn aandelen waaraan bijzondere 

uitkeringsrechten van winst en vermogen zijn toegekend. In geval van de tracking stocks Nieuw Stadion 

geven deze de houder ervan de gerechtigheid tot uitkering van winst uit Nieuw Stadion of een eventuele 

liquidatie-uitkering bij liquidatie van Nieuw Stadion. In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de 

eigenschappen van tracking stocks, de verhouding ten opzichte van andere aandeelhouders en de wijze 

waarop toetredende aandeelhouders worden beschermd tegen potentiële negatieve resultaten van de 

overige activiteiten. 

Beschrijving van het product: de gewone aandelen in Stadion Feijenoord met trackingrechten op de 

resultaten van Nieuw Stadion. Uitleg over de trackingstocks (juridisch, financieel, rechten en 

verplichtingen). Overzicht van de verschillende klassen van aandelen in relatie tot de daarmee 

samenhangende rechten en plichten. 

 

 Juridische structuur & governance 

2.6.2.1 Beschrijving van de verschillende ondernemingen en hun organen 

Overzicht van de toekomstige ondernemingsstructuur Stadion Feijenoord en dochterondernemingen. 

Overzicht van de ondernemingsorganen (AvA, RvC, OR), hun bemensing en 

bevoegdheden/verantwoordelijkheden.  Daarbij besteden wij bijzondere aandacht aan de samenhang 

tussen het Nieuwe stadion en de verhoudingen met bestaande dochterbedrijven en De Kuip.  

2.6.2.2 Beschrijving van bevoegdheden van de relevante organen 

Op het moment van verschijnen van de definitieve versie van dit Investeringsmemorandum zal een 

eerste versie van de concept-statuten gereed zijn. In deze paragraaf vatten wij de belangrijkste 

onderdelen van deze concept-statuten samen. 

 Herstructurering bestaande aandeelhouders Stadion Feijenoord 

In deze paragraaf beschrijven wij de aandeelhoudersstructuur van Stadion Feijenoord op het moment 

van publicatie van dit Investeringsmemorandum en beschrijven de transitie naar de nieuwe 

aandeelhoudersstructuur van Stadion Feijenoord, zoals deze ontstaat na de financial close van het 

nieuwe stadion. Dit ziet dus enerzijds op de bestaande aandeel- of certificaathouders C, V en O en op 

de nieuwe investeerders in het Eigen Vermogen. Onderdeel van de afspraken met de aandeelhouders 

V en de certificaathouders O zijn afspraken inzake een zitplaatsrecht in het nieuwe stadion. Wij zullen 

deze afspraken hier op hoofdlijnen toelichten. De financiële gevolgen van deze afspraken voor de 

Business case belichten wij in het hoofdstuk Financiële aspecten.  
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3 Business plan Nieuw Stadion 

3.1 Visie 

In het Haalbaarheidsonderzoek uit 2016 is het nieuwe stadion omschreven als de aanjager van een veel 

bredere herontwikkeling in Rotterdam-Zuid, die in nauwe relatie staat met de rest van de stad. Het 

nieuwe stadion draagt daarmee in belangrijke mate bij aan de (maatschappelijke) doelstellingen van de 

gebiedsontwikkeling Feyenoord City.  

De visie op het nieuwe stadion is dat dit een icoon aan het water moet zijn, dat van binnen als het 

perfecte voetbalstadion functioneert en waarbij de publieke ruimte rondom het stadion zo naadloos 

mogelijk doorloopt in het stadion. Daarmee moet het stadion een ruimte bieden voor een veelheid aan 

activiteiten voor voetbalfans, buurtbewoners en toeristen. In deze paragraaf werken wij de visie op de 

positie van het stadion binnen het gebied en schetsen wij onze visie op de werking van een modern en 

multifunctioneel stadion.  

3.2 Markten Nieuw Stadion 

Met de verschillende activiteiten van het nieuwe stadion opereert het stadion op verschillende markten. 

Als opmaat naar de financiële business case beschrijven wij in deze paragraaf de verschillende markten 

die wij onderkennen en welke trends binnen deze markten van invloed zijn op het nieuwe stadion. In 

de afgelopen jaren zijn verschillende marktonderzoeken uitgevoerd die de fundatie vormen voor onze 

beschouwing van de relevante deelmarkten. Meest recente marktonderzoek, uitgevoerd door 

International Stadium Group, zal in dat verband ook nader worden toegelicht. Markten die wij in dit 

verband in ieder geval relevant achten zijn de markten voor supporters en zakelijke bezoekers van de 

verschillende wedstrijden, de markt voor (grootschalige) evenementen, de ontwikkelingen in de markt 

voor eten- en drinken en de sponsormarkt.  

3.3 Activiteiten en aanbod Nieuw Stadion 

Hier lichten wij de activiteiten van het nieuwe stadion toe, die mede beïnvloed en onderbouwd zijn door 

in de vorige paragraaf benoemde onderzoeken en waarvan de inkomsten en kosten ook deel uitmaken 

van de financiële business case. Dit betreft dus onder andere de activiteiten rondom verschillende typen 

evenementen in het nieuwe stadion, de horeca-activiteiten en de activiteiten op het gebied van 

dagelijkse beleving in/van het stadion. 

3.4 Organisatievisie 

Door de groei in omvang van en verbreding van de stadionexploitatie zal de huidige organisatie van 

Stadion Feijenoord zich verder moeten ontwikkelen. In deze paragraaf beschrijven wij hoe de 

organisatie is opgebouwd en welke stappen worden gezet om deze verder voor te bereiden op de 

toekomst. In deze paragraaf geven wij onze visie weer op de doorontwikkeling van de omvang, de 

samenstelling en de benodigde competenties van het toekomstig personeelsbestand.  Daarnaast zien 

wij de toegevoegde waarde van de per 1 januari 2019 geïntroduceerde operationele samenwerking 

tussen Stadion Feijenoord en Feyenoord, die zich de komende jaren verder zal door ontwikkelen en een 

belangrijk onderdeel vormt van deze organisatievisie.  
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4 Financiële aspecten 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk behandelen wij de financiële aspecten van een investering in tracking stocks Nieuw 

Stadion B.V.. De bouwstenen voor een goed begrip van de financiële aspecten betreffen inzicht in de 

stichtingskosten van het nieuwe stadion en de wijze waarop deze stichtingskosten worden gefinancierd. 

De dekking voor de investeringen komt uit de exploitatie van het nieuwe stadion. Dit geheel komt samen 

in de financiële business case van het nieuwe stadion. Tot besluit van dit hoofdstuk presenteren wij de 

resultaten van de gevoeligheidsanalyse op de financiële business case.   

4.2 Stichtingskosten & financiering 

 Toelichting op stichtingskosten 

In dit hoofdstuk wordt een nadere toelichting gegeven op de stichtingskosten van het nieuwe stadion, 

op basis van de prijsovereenstemming met de partijen die het nieuwe stadion realiseren,  bestaande 

uit: 

• Directe bouwkosten 

• Indirecte Bouwkosten 

• Ontwikkelkosten 

• Legeskosten 

• Post onvoorzien bij start bouw 

• Rentekosten tijdens de bouw 

De post onvoorzien, die bedoeld is voor onvoorziene omstandigheden tijdens het bouwproces is 

onderbouwd op basis van een actuele risicoanalyse. Deze wordt in hoofdstuk 7 nader toegelicht. 

Afhankelijk van het moment dat de definitieve aanneemovereenkomst is afgerond en het verschijnen 

van dit IM, zullen wij een afweging maken op welk detailniveau deze stichtingskosten in de openbare 

versie van dit IM zullen worden opgenomen.  

 Financiering stichtingskosten bouw 

De financiering van de stichting van het nieuwe stadion wordt gevormd door een mix van regulier 

aandelenvermogen, cumulatief preferente aandelen, door bancaire financiering en overige 

financieringsbronnen. Per financieringsbron lichten wij onder andere de omvang van dit bestandsdeel 

toe, de belangrijkste voorwaarden (rendementseisen, convenanten, zekerheden e.d.) en in hoeverre 

deze financiering al definitief is verworven.  

Naar verwachting zal op het moment van aanbieden nog niet alle financiering definitief gecontracteerd 

zijn, dan wel gelden nog de voorafgaand te vervullen voorwaarden (conditions precedent) om de 

financial close te kunnen laten plaatsvinden.  

4.2.2.1 Eigen vermogen 

Hier beschrijven wij de omvang en samenstelling van het eigen vermogen van Nieuw Stadion.  

4.2.2.2 Cumulatief Preferente aandelen 

Hier beschrijven wij de omvang en samenstelling van de cumulatief preferente aandelen Nieuw Stadion.  

 



 

 

 

11 

 

4.2.2.3 Bancaire financiering 

Hier beschrijven wij de inrichting en uitgangspunten van de bancaire constructiefinanciering. 

4.2.2.4 Overige financiering 

Onder overige financiering behandelen wij de wijze van verwerking van de overeenstemming met 

Stichting De Verre Bergen over haar bijdrage aan het project en eventuele andere 

financieringsarrangementen die bijdragen aan de bouw van het stadion. 

Per onderdeel maken wij een afweging welke informatie openbaar te verstrekken is en welke informatie 

naar zijn aard bedrijfsvertrouwelijk is, en onderdeel uitmaakt van de geheime versie van dit 

memorandum.   

 Herfinanciering constructiefinanciering na oplevering 

Na oplevering van het werk bestaat het voornemen om de voor Nieuw Stadion relatief dure bancaire 

constructiefinanciering uit te nemen en te vervangen door een langjarige take-out financiering. In dit 

hoofdstuk lichten wij toe op welke wijze dit proces wordt vormgegeven en hoe deze financiering zal 

worden gestructureerd.  

4.3 Financiële Business case 

In deze paragraaf volgt een beschrijving van de financiële business case bestaande uit een doorkijk naar 

de opbrengsten en kosten, het verloop van de investeringen en vervanginvesteringen, de voorwaarden 

waaronder financiering wordt aangetrokken, de fiscale aspecten behorend bij deze business case en tot 

slot de exploitatiewaarde van het stadion na de prognoseperiode. Per onderdeel maken wij een 

afweging welke informatie openbaar te verstrekken is en welke informatie naar zijn aard 

bedrijfsvertrouwelijk is, en onderdeel uitmaakt van de geheime versie van dit memorandum.  

 Opbrengsten & kosten per onderdeel 

In deze paragraaf worden de opbrengsten en kosten gecategoriseerd gepresenteerd op een 

vergelijkbare wijze als in Business case 2.0.  

 (Vervangings)investeringen 

Gedurende de looptijd van de business case is sprake van vervangingsinvesteringen om het stadion 

kwalitatief op niveau te houden. Deze vervangingsinvesteringen worden in dit onderdeel toegelicht.  

 Fiscale aspecten 

Stadion Feijenoord N.V. en Nieuw Stadion B.V. vormen een fiscale eenheid voor de 

vennootschapsbelasting en de BTW. In deze paragraaf lichten we de werking van deze fiscale eenheid 

toe. Verder maken wij de financiële belastingeffecten op de business case inzichtelijk van de 

vennootschapsbelasting en de BTW.  

 Samenvatting resultaten  

Als bijlage is een databoek beschikbaar met prognoses van de winst- en verliesrekeningen per boekjaar, 

de ontwikkeling van de balans per boekjaar en de kasstroomoverzichten per boekjaar. In het databoek 

worden tevens de aannames samengevat die de input vormen voor het financieel rekenmodel. In het 

Investeringsmemorandum nemen wij op deze plek een overzicht op van de winst en verliesrekening in 

het tweede jaar van exploitatie.  
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4.4 Cash flow waterfall 

Vanwege het belang van de cash flow waterfall voor investeerders behandelen wij deze in een 

afzonderlijke paragraaf. In deze paragraaf gaan we in op de volgorde van betalingen/reserveringen, 

waaronder de erfpachtcanon, de vergoeding aan de BVO, de aflossing aan de financiers, de reservering 

voor groot onderhoud, dividenduitkering aan cumpref investeerders en de winstuitkeringen aan de 

overige aandeelhouders. De winstuitkering aan de gemeente Rotterdam wordt mede bepaald op basis 

van de bandbreedtesystematiek die op het moment van verschijnen van het Investeringsmemorandum 

volledig is uitgewerkt.  

Per onderdeel maken wij een afweging welke informatie openbaar te verstrekken is en welke informatie 

naar zijn aard bedrijfsvertrouwelijk is, en onderdeel uitmaakt van de geheime versie van dit 

memorandum. 

4.5 Gevoeligheids- en scenarioanalyse 

Om investeerders een goed beeld te geven van de robuustheid van de business case worden de 

resultaten van een gevoeligheidsanalyse gepresenteerd. Deze gevoeligheids- en scenarioanalyse wordt 

op vergelijkbare wijze uitgevoerd als ten behoeve van het Haalbaarheidsonderzoek is gedaan. Wij 

onderzoeken de business case op gevoeligheid voor de volgende aspecten: 

• Een afwijking van EBITDA met -10% of +10% 

• Een renteafwijking -1% of +1%  op de bancaire financiering 

• Vertraging van de bouw met één jaar 

Daarnaast voeren wij een aantal scenarioanalyses uit zoals deze zijn uitgevoerd in het kader van het 

Haalbaarheidsonderzoek. Dit betrof het perfect stormscenario en vijf scenario’s waarbij in kleine 
stappen specifieke opbrengsten worden verlaagd en/of kostenposten worden verhoogd.  

Per onderdeel maken wij een afweging welke informatie openbaar te verstrekken is en welke informatie 

naar zijn aard bedrijfsvertrouwelijk is, en onderdeel uitmaakt van de geheime versie van dit 

memorandum.   
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5 Juridische aspecten 

5.1 Inleiding 

Bij de realisatie van het nieuwe stadion moet worden voldaan aan de vigerende wet- en regelgeving. In 

dat verband moeten diverse vergunningentrajecten worden doorlopen om uiteindelijk over te kunnen 

gaan tot de bouw van het nieuwe stadion. De realisatie is verder afhankelijk van een geheel van 

samenwerkingsverbanden voorafgaand aan de constructie, tijdens de constructie en gedurende de 

exploitatiefase. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste vergunningen en contracten nader toegelicht. 

De volledigheid van dit overzicht is bij de oplevering van het definitieve Investeringsmemorandum 

getoetst.  

Per onderdeel maken wij een afweging welke informatie openbaar te verstrekken is en welke informatie 

naar zijn aard bedrijfsvertrouwelijk is, en onderdeel uitmaakt van de geheime versie van dit 

memorandum. 

5.2 Voorbereiding 

 Relevante wet- en regelgeving 

5.2.1.1 Vergunningentraject 

 Belangrijke overeenkomsten 

5.2.2.1 Raamovereenkomst Gebiedsontwikkeling 

5.2.2.2 3 Partijenovereenkomst Gebiedsontwikkeling aan de Maas 

5.2.2.3 Stakeholder overeenkomsten (Bijvoorbeeld Bewonersbelangen Veranda) 

 

5.3 Constructie 

 Relevante wet- en regelgeving 

5.3.1.1 Regels en voorschriften inzake bouw 

 Belangrijke overeenkomsten 

5.3.2.1 Aanneemovereenkomst 

5.3.2.2 Overeenkomsten met financiers 

5.3.2.3 Erfpachtovereenkomst 
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5.4 Exploitatie 

 Relevante wet- en regelgeving 

5.4.1.1 Exploitatievergunning  

5.4.1.2 Evenementenvergunning(en) 

 Belangrijke overeenkomsten 

5.4.2.1 Playing & Stagingovereenkomst Nieuw Stadion – Feyenoord Rotterdam 

5.4.2.2 KNVB (vanuit licentie) 

5.4.2.3 Leveranciersovereenkomsten/Partnerships 

5.4.2.4 Mobiliteitscontract Stadion Feijenoord N.V. – Gemeente Rotterdam 

5.4.2.5 Basisovereenkomst Feyenoord – Gemeente Rotterdam inzake Sociaal-Economisch 

Programma 
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6 Risicoparagraaf 

6.1 Risicomanagement 

Belangrijk onderdeel van een succesvol project en daaropvolgend een succesvolle exploitatie betreft 

een adequaat risicomanagementsysteem. Onder een risicomanagement systeem wordt verstaan dat er 

sprake is van effectieve processen om risico’s te identificeren, meten en/of vast te stellen, te monitoren, 
te mitigeren en te rapporteren. Wij zullen hierbij gebruik maken van een risicomanagementmethode 

die aansluit op de realisatie van grote projecten. 

Deze risicoparagraaf zal alleen in de geheime versie van dit Investeringsmemorandum worden 

opgenomen. 

6.2 Risicobeheersing voorbereidings- en constructiefase  

 Wijze van risicobeheersing voorbereidings- en constructiefase  

Hier wordt het risicobeheersingssysteem beschreven gedurende de verdere voorbereidingsfase en de 

constructiefase tot aan oplevering van het werk. 

 Risico’s en beheersingsmaatregelen 

In deze paragraaf doen wij verslag van de belangrijkste risico’s gedurende de verdere 
voorbereidingsfase en de constructiefase tot aan oplevering van het werk. Aangezien sprake is van een 

bouwproject gaan wij in op de relatie tussen de risicoanalyse en de beheersmaatregelen, waarvan een 

specifiek risicobudget ter opvanging van onvoorziene kosten een onderdeel is. Een en ander in 

samenhang met de vorm en inhoud van de bouw- en aanneemovereenkomst. 

6.3 Risicobeheersing  exploitatiefase 

 Risicobeheersing  exploitatiefase 

Hier wordt het risicobeheersingssysteem beschreven gedurende de exploitatieperiode binnen de 

staande organisatie van Nieuw Stadion B.V.. 

 Risico’s en beheersingsmaatregelen 

In deze paragraaf doen wij verslag van de belangrijkste risico’s gedurende de exploitatieperiode van 

Nieuw Stadion B.V.  
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7 Bijlagen 

Als bijlagen zullen in ieder geval worden toegevoegd: 

• Samenvatting ontwerp Nieuw Stadion 

• Databook Financiële Business case  

De overige bijlagen volgen uit de samenstelling van het definitieve Investeringsmemorandum.  

 


