
Herzien

Rotterdam, 31 maart 2020 20bb004269

Aan:
de gemeenteraad

Onderwerp:
Geheimhouding documenten gebiedsontwikkeling Feyenoord City.

Gevraagd besluit:
Samenvattend stellen wij u voor:

1. De geheimhouding op de bijlagen 1, 2 en 3 te bekrachtigen.
2. De geheimhouding op bijlagen 4, 5 en 6 niet op te heffen.

Waarom dit voorstelŶ/Waarom nu voorgelegd?
Hierbij bieden wij u in het dossier 'gebiedsontwikkeling Feyenoord City’ bijlagen 1,2 en 
3 onder oplegging van geheimhouding aan. De raad is bevoegd tot bekrachtiging van 
de opgelegde geheimhouding.

Daarnaast is in het kader van een Wob verzoek verzocht om de geheimhouding op de 
bijlagen 4, 5, en 6 op te heffen. De raad is op grond van artikel 25 van de 
Gemeentewet het bevoegde orgaan om op dit verzoek tot opheffing van de 
geheimhouding een besluit te nemen.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen 
moties en gedane toezeggingen:
Beleidskader 'Verbonden Partijen Ã Governance Samenwerkingsrelaties’ (maart 2020). 
Position Paper Feyenoord City (mei 2017).

Toelichting:
Op 1 november 2018 hebben wij uw raad geïnformeerd over de voortgang van de 
gebiedsontwikkeling van Feyenoord City. Aanleiding vormde destijds het ondertekenen 
van een aantal overeenkomsten waarbij de gemeente partij is, te weten de 
raamovereenkomst met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en de 
verkoopovereenkomst voor de grond voor Parkstad Zuid. Omdat wij eraan hechten uw 
raad goed te informeren, hebben wij toen besloten om uw raad in de gelegenheid te 
stellen kennis íe nemen van deze en een aantal andere overeenkomsten.

Het betrof bij zes documenten waarvan er drie definitief gereed waren en doorgezet 
zijn naar uw raad. De overige drie waren nog niet helemaal gereed en wachtten op 
definitieve redactie en ondertekening. Wij hebben toen beloofd deze documenten na te 
sturen, eveneens onder oplegging van geheimhouding.
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Bekrachtiging geheimhouding documenten 1, 2 en 3
Met bijgevoegd raadsvoorstel krijgt uw raad via de procedure van geheimhouding 
inzage in de eerder beloofde documenten. Het betreft de documenten 1, 2 en 3 in de 
bijlagen bij dit raadsvoorstel.

Contracten en daarin vervatte afspraken worden normaal gesproken niet openbaar 
gemaakt. Dat is bij de nu aangeboden contracten ook het geval. Bij het contract in 
bijlage 2 is de gemeente geen directe partij. De contracten over de 
gebiedsontwikkeling van Feyenoord City bevatten bedrijfsinformatie van de 
contractpartners. Bedrijfsinformatie kan op grond van de Wob uitgesloten worden van 
openbaar worden. Openbaarmaking van de informatie kan bovendien de financiële 
belangen van de gemeente en haar partners schade toebrengen. Geheimhouding 
heeft verder als doel onevenredige bevoordeling van derden te voorkomen omdat er 
sprake is van een lopende ontwikkeling van een bouwplot. De betrokken partners 
hebben bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking van de documenten. Om deze 
redenen verstrekken wij u bijlagen 1, 2 en 3 onder oplegging van geheimhouding 
krachtens artikel 25, tweede lid, Gemeentewet en artikel 10, eerste lid, onder c, en 
tweede lid, onder b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur.

Wij verzoeken u deze geheimhouding in uw eerstvolgende raadsvergadering te 
bekrachtigen.

Opheffingsverzoek documenten 4 5 en 6
Er is op 7 december 2018 een Wob verzoek ontvangen, onder andere, tot 
openbaarmaking van de documenten 4, 5 en 6 in de bijlagen. Op grond van recente 
jurisprudentie is ieder Wob-verzoek waarbij om geheime stukken wordt gevraagd ook 
als een opheffingsverzoek van die geheimhouding te zien. Uw raad heeft op ons 
verzoek op 8 november 2018 geheimhouding opgelegd op de documenten 4, 5 en 6. 
Dit betekent dat de raad ook bevoegd is om te beslissen over een opheffingsverzoek.

Omdat de gronden voor geheimhouding sindsdien ongewijzigd zijn (financiële belang 
gemeente en onevenredige bevoordeling derden), stellen wij uw raad voor de 
geheimhouding van deze documenten niet op te heffen. Nadat uw raad zich heeft 
uitgesproken, kunnen wij het Wob-verzoek afdoen.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Zie toelichting.
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HeTBIj^ehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemDe secretaris

boutalebV.J.M. Rodfeť n

Bijlage(n):
1. Koopovereenkomst Parkstad-Zuid (aankoop grond van gemeente door stichting)
2. Verkoopovereenkomst Parkstad-Zuid (verkoop door stichting aan AM)
3. Brief aan AM Put-Call optie
4. Raamovereenkomst Feyenoord City tussen stichting en gemeente
5. Notitie scenario’s en financiële verdeling (‘de waterval’)
6. Leningsovereenkomst met consortiumpartners

Registratienummer cluster: BS20/00374; 20bb003496
Portefeuillehouder:
Steller: Olav Beugels pagina 3



Ontwerpbesluit

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 maart 2020;
(raadsvoorstel nr. *vult Stadhuis in*);

gelet op artikel 25 Gemeentewet jo. artikel 10, eerste lid, onder c, Wet openbaarheid van 
bestuur, en artikel 10, tweede lid. onder b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur;

overwegende dat:
- Op de documenten 1,2 en 3 geheimhouding is opgelegd vanwege het financiële 

belang van de gemeente en haar partners en om onevenredige bevoordeling van 
derden te voorkomen. De in deze contracten gemaakte afspraken over de 
gebiedsontwikkeling Feyenoord City bevatten tevens bedrijfsinformatie van de 
contractpartners;

- Aan deze belangen een zwaarder gewicht toekomt dan aan het belang van 
openbaarmaking van de documenten;
Er in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur een verzoek is ingediend tot 
opheffing van de geheimhouding van de documenten 4, 5 en 6;
De gemeenteraad op grond van artikel 25 Gemeentewet oevoegd s om op dit 
verzoek tot opheffing van de geheimhouding te besluiten;

- De raad bij besluit van 8 november 2018 de geheimhouding van de documenten 4, 5 
en 6 heeft bekrachtigd vanwege het financiële belang van de gemeente en haar 
partners en om onevenredige bevoordeling van derden te voorkomen. De 
documenten bevatten tevens bedrijfsinformatie van de betrokken partijen;
Het college adviseert de geheimhouding ņļeţ op te heffen nu de gronden voor de 
geheimhouding onverkort aanwezig zijn;
Gezien het voorgaande de motieven voor de oplegging van geheimhouding thans 
nog onverkort van toepassing zijn;

- Aan deze belangen een zwaarder gewicht toekomt dan aan het belang van 
openbaarmaking van de documenten;

besluit:

A. tot bekrachtiging van de geheimhouding van de volgende documenten:
1. Koopovereenkomst Parkstad-Zuid (aankoop grond van gemeente door stichting)
2. Verkoopovereenkomst Parkstad-Zuia (verkoop door stichting aan AM)
3. Brief aan AM Put-Call optie

B. de geheimhouding van de volgende documenten niet op te heffen:
4. Raamovereenkomst Feyenoord City tussen stichting en gemeente
5. Notitie scenario’s en financiële verdeling (‘de waterval’)
6. Leningsovereenkomst met consortiumpartners

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van *vult griffie in*

De griffier, De voorzitter,
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