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Impact Corona-maatregelen op Feyenoord City

Op welke gronden deze briefî/Waarom nu voorgelegd?

De maatregelen om de Corona-crisis te bestrijden hebben invloed op het project 
Feyenoord City. Wij doen er alles aan, samen met de andere betrokken partijen, om 
daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Graag willen wij dat in deze brief toelichten. 
Een van de consequenties is dat wij u willen voorstellen om de vijfde 
voortgangsrapportage uit te stellen.

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)
* Raadsbesluit Position Paper Feyenoord City (raad, november 2017)

Toelichting:

Normaalgesproken hadden wij u binnenkort de vijfde voortgangsrapportage voor 
Feyenoord City doen toekomen. Wij verwachten echter dat de ínhoud van de 
rapportage ernstig onderhevig zal zijn aan de actualiteit van de Corona-maatregelen 
en de wijze waarop mensen, ondernemingen en organisaties daarmee omgaan. Dat 
leidt elke dag weer tot nieuwe inzichten met betrekking tot de (mogelijke) impact. De 
rapportage zou al achterhaald zijn voordat goed en wel de inkt is opgedroogd. Wij 
stellen daarom voor deze rapportage op dit moment niet op te stellen.
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In de geest van de aanwijzing van Feyenoord City als risicovol project informeren wij 
uw raad graag over de huidige inzichten over de impact van de corona-maatregelen 
op het project en de wijze waarop we daarmee omgaan. Aan het einde van deze brief 
zullen we ingaan op de verdere informatievoorziening richting uw raad als vervanging 
van de reguliere halfjaarlijkse voortgangsrapportage.

Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord
De Corona-crisis heeft voor het stadion en de BVO verstrekkende gevolgen. Door het 
wegvallen van alle voetbalwedstrijden, evenementen en meetings, zijn de inkomsten 
van het stadion plotsklaps gereduceerd tot nul. Wanneer de wedstrijden weer hervat 
worden en of dat met publiek gebeurt, is nog ongewis. De KNVB heeft op 7 april jl. het 
voornemen bekend gemaakt om de competitie in de loop van juni te hervatten. Maar 
of en hoe dat lukt is nog onduidelijk. Stadion Feijenoord maakt vanzelfsprekend 
zoveel mogelijk gebruik van het pakket dat het rijk heeft gepresenteerd met 
werktijdverkorting etc. en beraadt zich ook op aanvullende oplossingen om in deze 
periode het hoofd boven water te houden. Een verzoek aan de gemeente om te 
helpen de tijd te overbruggen totdat alles weer in een normaal vaarwater is 
terechtgekomen, wordt niet uitgesloten. Een dergelijk verzoek zullen we serieus 
beoordelen en overwegen indien het voortbestaan van Stadion Feijenoord NV in het 
geding is. Daarbij geldt uiteraard dat men eerst andere steunmaatregelen in het kader 
van Corona volledig moet benutten alvorens de gemeente benaderd wordt. Tevens 
zal gehandeld worden in analogie met vergelijkbare verzoeken en binnen regelgeving 
omtrent staatsteun.

Feyenoord maakt zich eveneens grote zorgen. Ook voor de BVO geldt dat vele 
belangrijke inkomsten zijn weggevallen, nu er niet meer kan worden gevoetbald. De 
begroting zal hierdoor omlaag moeten, maar hoe hard de club wordt getroffen laat 
zich niet voorspellen. Veel zal afhangen van wanneer het normale leven en het 
voetbal weer op gang komen en met name of het komende seizoen 2020-2021 na de 
zomer gewoon van start kan onder normale omstandigheden. Vooralsnog is er geen 
signaal dat een beroep op de gemeente wordt gedaan.

Bestemmingsplan
De maatregelen om de uitbraak van het Corona-virus het hoofd te bieden zijn na de 
start van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan op 28 februari 2020 
afgekondigd. Omdat de mogelijkheden om de documenten fysiek in te zien door de 
maatregelen (blijf zoveel mogelijk binnen en houd minimaal 1,5m afstand tot elkaar) 
worden beperkt, is een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen om informatie 
in te winnen en om desgewenst een (gecontroleerd) bezoek te organiseren om de 
stukken in te zien. Er is uiteindelijk geen verzoek tot een daadwerkelijk bezoek 
geweest. Tevens is de mogelijkheid in het leven geroepen om een zienswijze digitaal, 
per e-mail, in te dienen zodat mensen niet onnodig naar buiten moeten.
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Voor mensen die aantoonbaar geveld zijn door het Corona-virus en om die reden niet 
in staat waren op tijd een zienswijze in te dienen, zal per geval bezien worden of deze 
zienswijze alsnog toch ontvankelijk kan worden verklaard. Een algemene verlenging 
van de inzagetermijn achten wij zoals toegelicht in de beantwoording op 7 april jl. van 
de schríftelijke vragen uit uw raad, niet aan de orde mede gezien deze maatregelen.
Over de maatregelen is eenieder volgens de gebruikelijke weg (publicatie in alle 
Rotterdamse edities van de Havenloods, gemeentelijke website stadionpark.nl, etc.) 
in kennis gesteld. De zienswijzeperiode is op 9 april geëindigd. Wij verwachten u voor 
de zomer de zienswijzenrapportage te doen toekomen als onderdeel van ons voorstel 
om het bestemmingsplan vast te stellen.

Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas
De stichting geeft aan vooral hinder te ondervinden van de Corona-crisis bij het 
rondkrijgen van de financiering van de gebiedsontwikkeling. De banken waarmee 
overleg wordt gevoerd geven aan dat ze de gebiedsontwikkeling onverminderd 
interessant vinden en onverminderd van plan zijn de Stichting te financieren. De 
belangrijke onderliggende documenten, zoals het masterplan en de grondexploitatie, 
worden positief beoordeeld. Vanwege de huidige situatie kan men echter minder snel 
tot afronding van het ingezette contracteringsproces komen. De redenen daarvoor 
liggen onder meer in tragere interne processen vanwege het werken op afstand en 
volle agenda’s van de benodigde besluitvormingsorganen binnen de banken vanwege 
benodigde aandacht voor de lopende vastgoedportefeuille. Het gevolg van deze 
vertraging is dat deze zou doorwerken in de verwerving en verplaatsing van enkele 
cruciale bedrijven waardoor er grote druk ontstaat op het moment waarop de 
gebiedsontwikkeling daadwerkelijk van start kan gaan.

In de afgelopen twee weken is naarstig gezocht naar een oplossing voor dit probleem. 
De oplossing is in eendrachtige samenwerking tussen alle betrokken partijen gevonden. 
Er is een pakket van maatregelen samengesteld waarbij een beperkte bancaire 
financiering een noodzakelijke verwerving mogelijk maakt. Diverse private partijen 
verlenen een krediet en/of staan garant voor de geplande investeringen van de stichting. 
De gemeente levert hierin een bijdrage door het op zich nemen van een beperkt aantal 
opdrachten die van nature bij de gemeente horen voor onder meer grond- en 
milieuonderzoeken. Die bijdrage wordt verrekend bij de levering van de gemeentegrond 
aan de stichting. Met deze gezamenlijk oplossing is tevens veiliggesteld dat de stichting 
haar werkzaamheden kan voortzetten tot het moment dat de overall financiering 
gebiedsontwikkeling definitief is rondgekomen. Naar verwachting zal dit voor 1 juli plaats 
vinden.

Als eerste resultaat van het gezamenlijk overeengekomen pakket van maatregelen kon 
de stichting afgelopen vrijdag bekend maken een contract met TLR International 
Laboratories te hebben getekend dat voorziet in de tijdige uitplaatsing van het bedrijf. 
Daarmee is de realisatie van het nieuwe stadion weer een stap dichterbij gekomen.
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Aanpak College B&W
Wij onderhouden intensieve bestuurlijke contacten met stadion, club en stichting 
gebiedsontwikkeling over Feyenoord City. Daarbij gaat het momenteel voor een 
belangrijk deel over op welke wijze we het hoofd kunnen bieden aan de Corona-crisis 
en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen in het belang van het project. De bereidheid 
daartoe is groot, evenals het besef dat dat de enige manier is. Niemand kan dit 
namelijk alleen. Wat we daarbij ook niet uit het oog moeten verliezen is het einddoel 
en het besef dat de crisis van tijdelijke aard is en dus niets afdoet aan de ambitie om 
met Feyenoord City een geweldig plan voor de stad te realiseren. Wij zijn ons daarbij 
bewust dat de toets op de Position Paper nog dient plaats te vinden en we daarop niet 
kunnen vooruitlopen.

Werkprocessen
De maatregelen die zijn genomen om de uitbraak van het Corona virus te bestrijden 
hebben uiteraard invloed op de werkprocessen. Zowel de gemeentelijke 
projectorganisatie als de medewerkers van de private partijen en hun adviseurs 
werken sindsdien vanuit huis. Dit betekent dat alle overleggen en afstemming tussen 
betrokken partijen, en bij de partijen zelf, op afstand wordt gevoerd. Dit verloopt 
voorspoedig.

Bijzondere aandacht verdient het ontwerpproces van het nieuwe Stadion. De 
werkzaamheden hiervoor worden onverminderd voortgezet. Om dit mogelijk te maken 
is speciale, zware programmatuur geïnstalleerd die vanuit huis gebruikt kan worden. 
Zo ligt het proces dat begin mei moet leiden tot het aanvragen van de 
omgevingsvergunning nog steeds op schema.

Uiteraard worden ook binnen Feyenoord City alle richtlijnen voor de bestrijding van 
het Corona-virus gevolgd. Dit heeft consequenties voor de participatie. De twee 
informatiemarkten voor het bestemmingsplan konden nog plaats vinden voordat de 
maatregelen werden afgekondigd. Voor de participatie wordt een tweeledige koers 
gevolgd. Ten eerste willen we onze contacten met de stakeholders continueren. Ten 
tweede kijken we waar het in de processen mogelijk is om participatie uit te stellen.

De projectorganisatie is bezig om de digitale participatie uit te breiden. Naar het zich 
laat aanzien kan het proces met de professionele stakeholders en mensen en 
organisaties die al nauw betrokken waren bij het proces (met klankbordgroepen, etc), 
min of meer ongehinderd gecontinueerd worden. Maandag 6 april jl. heeft de eerste 
digitale participatiebijeenkomst plaatsgevonden, nl. het zogenaamde 
Voortgangsoverleg met vertegenwoordigers uit de gebiedscommissie, wijkraden en 
bewonersorganisaties. Dit is naar tevredenheid van alle deelnemers verlopen.

Voor volgende momenten voor brede participatie met burgers en ondernemers, 
bijvoorbeeld om de planuitwerkingen voor deelgebieden van Feyenoord City te 
bespreken, ligt dit wat moeilijker en zal er waarschijnlijk tot uitstel tot na de zomer 
worden besloten. Dit heeft geen gevolgen voor de planning.
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Informeren raad
Een van de eerste conclusies die wij hebben getrokken uit de impact die de Corona- 
crisis op Feyenoord City heeft, is dat de volgende reguliere halfjaarlijkse rapportage 
aan uw raad ernstig onderhevig is aan de actualiteit van de Corona-maatregelen en 
de wijze waarop mensen, ondernemingen en organisaties daarmee omgaan. Dat leidt 
elke dag weer tot nieuwe inzichten en besluiten. De rapportage zou in zekere zin al 
achterhaald zijn voordat goed en wel de inkt zou zijn opgedroogd. Bovendien vergt 
het aanpassen aan de nieuwe omstandigheden het uiterste van de projectorganisatie 
die dezer dagen alles op alles zet om het project te continueren.

Dat is op zichzelf in strijd met het op 6 juli 2017 door uw raad genomen besluit om het 
Feyenoord City aan te wijzen in het kader van de Regeling Risicovolie Projecten. Die 
aanwijzing leidde tot de plicht van ons college jegens uw raad om elk halfjaar over te 
voortgang van het project te rapporteren. Wij stellen voor dit de komende periode op 
een praktische manier vorm te geven door u per onderwerp te berichten over de 
actuele voortgang (op het moment dat er een voldoende beeld is in relatie tot de 
impact van corona) en daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij momenten waarop wij uw 
raad van plan zijn te informeren, bijvoorbeeld als de omgevingsvergunning is 
aangevraagd voor het nieuwe stadion. Uiterlijk in het najaar zullen wij de achterstand 
inhalen met de geplande (6e) rapportage.

Tevens verwijzen wij u graag naar ons voorstel voor het vaststellen van het 
masterplan, onze brief naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerp- 
bestemmingsplan, diverse beantwoordingen van schríftelijke vragen uit uw raad en de 
afdoening van een aantal toezeggingen in de afgelopen 6 maanden. Deze 
documenten bevatten ook veel informatie over de voortgang van het project.

De afspraak om uw raad goed van de ontwikkelingen in het project op de hoogte te 
houden als daar aanleidingen voor zijn, blijven wij gestand doen. In de komende 
maanden voorzien wij op dit moment de volgende (niet limitatieve) momenten waarop 
wij uw raad nader zullen informeren:

» Informeren over de voortgang met de aanvraag van de omgevingsvergunning 
(mei 2020)

* Informeren over monitor mobiliteit (mei 2020)
« Besluitvormig Feyenoord City volgende fase (juni 2020)
« Voortgang SEP (juni 2020)
» Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan (inclusief zienswijzerapportage) 

Feyenoord City (juli 2020)

Bij deze gelegenheden zullen wij u vanzelfsprekend ook, indien dat aan de orde is, 
informeren over andere ontwikkelingen binnen het project.
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Financiële en juridische consequenties/aspecten:

De financiële afhandeling van de inzet van de gemeente voor de opdrachten aan 
nutsbedrijven en grond- en milieuonderzoeken voor de Stichting Gebiedsontwikkeling 
aan de Maas, valt binnen het mandaat en de begroting van het Cluster 
Stadsontwikkeling.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris, te burgemeester,

V.J.M A. Aboutaleb

Bijlage(n):


