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Beste mensen,
Bijgevoegd de agenda en stukken voor de gezamenlijke stuurgroep stadionontwikkeling van 6 december 2016.
Met vriendelijke groet,

 
 

 
 

 

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.




 


 


 


 


 


Onderwerp: Agenda gezamenlijke stuurgroep stadionontwikkeling 6 december 2016 


 


 Genodigden: Weth. Adriaan Visser (vz.) 


   Weth. Ronald Schneider 


   Dhr. Gerard Hoetmer (Feyenoord) 


Dhr. Eric Gudde (Feyenoord) 


Dhr. Jan van Merwijk (Feyenoord) 


Mvr. Viola van der Lely (Feyenoord City) 


   Dhr. Frank Keizer (Feyenoord City) 


   Dhr. Leendert Bikker (Feyenoord City) 


   Dhr, Bastiaan van der Knaap (Feyenoord City)    


   Dhr. Carl Berg (Gemeente) 


   Dhr. Marco Hoogerbrugge (Gemeente) 


   Dhr. Wilco Verhagen (Gemeente) 


   Mvr. Francis Brochus (Gemeente, verslag) 


 


Afwezig mkg: Cees de Bruin, David Gianotten 


 


   


1.  Opening, mededelingen, vaststellen agenda  


 


2. Concept-Verslag gezamenlijke stuurgroep d.d. 23 augustus 2016 


 - ter vaststelling        Bijlage 1 


 


3. Communicatie: Terugblik Perspresentatie 30/11 en media op 29/11    


 Toelichting Marco Hoogerbrugge 


           


4. Activiteiten ten behoeve van raadsbespreking Feyenoord City     


 - Raadsbrief: ter informatie       Bijlage 2 


 - Begeleidende notitie gemeente: ter besluitvorming   Bijlage 3 


 Toelichting Wilco Verhagen 


  


5. Toelichting eerste ideeën organisatie Feyenoord City na maart 2017 


 Toelichting Feyenoord 


 


6.     Rondvraag en sluiting 


Agenda 


 
 


Overleg: Gezamenlijke 


stuurgroep stadionontwikkeling 


Datum: 6 december 2016 


 


[ ] Ter besluitvorming 


[x] Ter bespreking 


[ ] Ter informatie 


 


 


Stadsontwikkeling 
 


Ambt. opdrachtgever: E. Klep 


 


 


Steller:  Marco Hoogerbrugge 


Email: w.verhagen@rotterdam.nl 


Telefoon: 06-122 76  


 


 








 


 


 


 


 


Verslag gezamenlijke stuurgroep stadionontwikkeling 23 augustus 2016 


 


Aanwezigen Weth. Adriaan Visser (vz.) 


  Weth. Ronald Schneider 


  Dhr. Gerard Hoetmer (Feyenoord) 


  Dhr. Cees de Bruin (Feyenoord) 


Dhr. Eric Gudde (Feyenoord) 


 Dhr. Jan van Merwijk (Feyenoord) 


  Dhr. Frank Keizer (Feyenoord City) 


Dhr. David Gianotten (OMA) 


Dhr. Johan Wakkie (tbv agendapunt 3) 


  Dhr. Edu Jansing (tbv agendapunt 3) 


  Dhr. Leendert Bikker (tbv agendapunt 5)    


  Dhr. Bastiaan van der Knaap (First Dutch) 


  Dhr. Carl Berg (Gemeente) 


  Mw  Monique de Jongh (Gemeente) 


  Mw  Marleen Weener (Gemeente) 


  Dhr. Marco Hoogerbrugge (Gemeente) 


  Dhr. Wilco Verhagen (Gemeente) 


  Mw Francis Brochus-van Belle (Gemeente, verslag) 


 


 


1.  Opening, mededelingen, vaststellen agenda  


 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 


 


2. Concept-verslag gezamenlijke stuurgroep stadionontwikkeling d.d. 13 juni 2016  


 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  


 


3. Sociaal-maatschappelijke visie Feyenoord City (presentatie Edu Jansing, zie bijlage)   


 Wethouder Visser is van mening, dat er een goede inhaalslag is gemaakt. Het is een belangrijke pijler 


van het proces. Hij adviseert hierover nu alvast de fracties te benaderen.      


 De sociaal maatschappelijke visie zal bij besluitvorming niet veel verder zijn; er wordt alleen nog een 


stukje kwantificering aan toegevoegd. Pas na een positieve besluitvorming, zullen er vervolgstappen 


worden gemaakt. 


 


4. Planning en besluitvorming FeyenoordCity 


 Dit is de planning, zoals ook al eerder besproken tijdens het CHIO. E.e.a. loopt op schema. 


  


 


VERSLAG 


 
 


Gezamenlijke stuurgroep 


stadionontwikkeling 


Datum: 23 augustus 2016 


 


[ ] Ter besluitvorming 


[x] Ter bespreking 


[x ] Ter informatie 


 


 


Stadsontwikkeling 
 


Wnd Ambt. opdrachtgever:  


Emile Klep 


 


Steller:  Francis Brochus-van Belle 


Email: f.brochusvanbelle@rotterdam.nl 


Telefoon: 06-220 545 00 


 


 







 2 


 Marco Hoogerbrugge geeft aan, dat hij bij de toelichting van de gebiedsvisie aan de raad ook wil 


koersen op een gezamenlijk moment met Feyenoord City.  


 De gemeentelijke besluitvorming wordt ingepland. Hierbij zijn wij afhankelijk van de Griffie. 


 


5. Communicatie (toelichting Leendert Bikker) 


 N.a.v. email supportersvereniging inzake onvoldoende betrokkenheid: 


 Er zijn in totaal 8 overleggen geweest met supporters. FSV en De Feyenoorder zijn aan het 


fuseren, waardoor de communicatie onderling niet vlekkeloos is verlopen. Bij de supporters leeft 


het idee, dat wij al veel verder zijn in het proces. Het huidige proces is nog te abstract. In het 


vervolgproces kunnen we de supporters er beter bij betrekken. 


Inmiddels hebben we twee vaste contactpersonen. Het laatste gesprek was zeer constructief en 


een vervolggesprek is ingepland. We hebben de supporters ook dringend verzocht om in het 


vervolg direct contact met ons op te nemen in plaats van met de media. 


 Het AD start 3/9 een ontwerpwedstrijd voor een nieuw stadion. Dit resulteert in een expositie. 


 Communicatie richting raadsfracties: alle voorzitters zijn benaderd en zullen maandelijks worden 


bijgepraat. 


 Nadenken over hoe wij het grote publiek er bij betrekken. Hoe verbindt je ze aan het stadion? 


Supporters zijn vooral bang het “kuipgevoel” te verliezen. Aan de supporters is toegezegd om in 


het vervolgproces te kijken hoe wij samen dit gevoel kunnen vertalen naar technische aspecten. 


 OMA geeft aan, dat dit zeer lastig is vanwege de gewijzigde regelgeving ten opzichte van de 


periode waarin de Kuip werd gebouwd. Aspecten, zoals geen hoeken zijn natuurlijk wel mogelijk.  


 Er zijn wel degelijke ook positieve, trotse supporters. De FSV vertegenwoordigt slechts een deel 


van de supporters. Het is van belang, dat wij nu al gaan vertellen waar we mee bezig zijn (bijv. 


tijdens wedstrijden) door middel van een app of flyers. Leendert Bikker benadrukt, dat er heel veel 


verschillende doelgroepen zijn en dat de communicatieboodschap hierop moet worden afgestemd. 


 Het stadion is internationaal (BBC) opgevallen. Het stadion stond op de 2e plaats na Nou Camp. 


 


6.  Gebiedsvisie Stadionpark (toelichting Marco Hoogerbrugge/Wilco Verhagen)  


 De oplegnotitie heeft als doel iedereen te informeren over wat er speelt en hoe de gemeentelijke 


besluitvorming verloopt. De gebiedsvisiekaart is een impressie, een verbeelding en moet vooral niet te 


letterlijk worden genomen. 


 Cees de Bruin vraaqt of er een demarcatie aan wordt toegevoegd?  


 Er komt geen demarcatie bij wat onder de verantwoordelijkheid valt van Feyenoord City, aangezien dit 


al in het verhaal van Feyenoord City zit.  


       


7.     Rondvraag en sluiting 


 Adriaan Visser vraagt naar de stand van zaken rondom financiering? 


 Bastiaan van der Knaap geeft aan, dat ze bezig zijn met het afronden van de structuur, de BC’s van 


het nieuwe stadion, gebiedsontwikkeling en De Kuip en de exploitatiemogelijkheden. Op 24/8 is er een 


belangrijk overleg over vermogenscompensatie bij Cees de Bruin. Dit alles in samenwerking met de 


gemeente. Verder worden de mogelijkheden van Sofie onderzocht. 


 In september wordt de longlist voltooid, zodat voor 7/10 duidelijk is wat er wordt ingebracht aan Eigen 


Vermogen, Vreemd Vermogen en welke bijdrage wordt gevraagd aan de gemeente. 


  


 Marco Hoogerbrugge benadrukt, dat er grote slagen zijn gemaakt, in september moeten er keuzes 


gemaakt worden. 


 Carl Berg meldt, dat er ook wordt gekeken of Kansen voor West II iets voor ons kan betekenen. 


 


Er wordt besloten om medio september een bestuurlijk overleg (2 wethouders met Feyenoord) in te 


plannen om de tussenstand te bespreken. 
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Onderwerp: Activiteiten ten behoeve van raadsbespreking 


   


 


Gevraagd besluit: vaststellen van onderstaande activiteiten en besluiten deze gezamenlijk uit te voeren 


 


Inleiding 
Door Feyenoord is een dossier ingediend. De beoordeling van dit dossier (en met name de second opinion) door 


de gemeente heeft plaatsgevonden en is vertaald in een raadsbrief. In deze notitie zijn de activiteiten voor de 


komende maanden opgenomen voor verschillende onderwerpen.  


 


Second opinion 


Extra validaties 
Voor een aantal onderwerpen zijn eigen aannames gedaan (bv rondleidingen),  eigen afwijkingen van 


onderbouwende rapporten opgenomen (bv businessseats, dagelijkse horeca-exploitatie) of staat de onderbouwing 


niet op papier (onderhoud). Externe validaties en verdere onderbouwingen hiervan zijn gewenst.  


 


Integrale risicoanalyse 
In de second opinion is aangegeven dat een integrale risico-analyse ontbreekt. Op verschillende plekken zitten wel 


stresstests, gevoeligheidsanalyses of al afslagen in de businesscase. Maar dit staat verspreid en sluit nog niet 


volledig aan op de second opinion. Een goede integrale risico-analyse is randvoorwaardelijk voor positieve 


gemeentelijke besluitvorming in het vervolg. 


In de risicoanalyse moeten de verschillende risico’s geinventariseerd worden, maar minimaal die uit de second 


opinion. Op hoofdlijnen betreft het investeringen, exploitatie-inkomsten, onderhoud, fincanciering en planning. De 


risico’s moeten vertaald worden in: 


a. Stressscenario’s en impact op  ratio’s en rendement 


b. Beheersmaatregelen, waarbij de gemeente deze zal vertalen in 


a. Verstrekkingsvoorwaarden 


b. Afspraken rondom rendement 


c. Zeggenschap 


De risicoanalyse dient er in presentatievorm voor de technische financiële sessie met de raadscommissie (26 


januari) te zijn. Een definitief document moet er voor collegebesluitvorming over het definitieve raadsvoorstel zijn.  


 


Financiering 
In eerdere stuurgroepen is al gesproken over de noodzaak van minimaal LoC’s voor raadsbehandeling. Wij willen 


nogmaals benadrukken dat het echt noodzakelijk is de Loc’s voor alle vermogensdelen te hebben. De LoC’s 


moeten van de vermogensverschaffers zelf zijn.  


 


In relatie tot de financiering zijn nog paar punten van belang: 


1. Scenario’s bij andere rentes of rendementen cumpref’s (irt risico-analyse) 


NOTITIE 


 
 


Overleg: Gezamenlijke 


Stuurgroep Stadionontwikkeling 


Datum: 6 december 2016 


 


[X ] Ter besluitvorming 


[] Ter bespreking 


[ ] Ter informatie 


 


 


Stadsontwikkeling
 


Ambt. opdrachtgever: Emile Klep 


Steller:  Wilco Verhagen 


Email: w.verhagen@rotterdam.nl 


Telefoon: 06-122 76 158 
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2. Duidelijke beschrijving hoe het werkt bij hogere investeringskosten 


3. Procesbeschrijving/planning (bv wanneer LOI’s) 


 


Mobiliteit 
Bereikbaarheid is een belangrijk onderwerp en tegelijk ook een gevoelig onderwerp, zowel politiek als in de 


omgeving. Er ligt een gedegen mobiliteitsplan met een ambitieus actieplan gedragsverandering. Om dit verhaal de 


komende maanden overtuigend te kunnen brengen (en gereed te staan voor de bestemmingsplanfase) is het van 


belang om: 


1. De actie om een werkgroep mobiliteit met de omgeving op te richten daadwerkelijk vorm te geven 


2. Het actieplan uit te werken tot een plan van aanpak met de daarbij behorende organisatie 


 


Communicatie/participatie 
Communicatie en participatie is cruciaal in een complex proces als dit. Door de gemeenteraad is al diverse keren 


gevraagd hoe Feyenoord de supporters en omgeving betrekt. De afgelopen periode zijn wel stappen gezet in het 


organiseren van deze participatie, maar een concreet plan (januari gereed) dat inzicht biedt hoe Feyenoord hier 


aan denkt te werken is belangrijk voor het draagvlak, zowel in de gemeenteraad als daar buiten.  


 


Voorbereidingen raadsbehandeling 
De komende technische sessie zijn belangrijk om de raad het dossier te laten doorgronden en te bewerkstelligen 


dat ze daadwerkelijk in een debat komen om tot besluitvorming te komen. Het is daarom van grootste belang om 


de belangrijkste vragen weg te kunnen nemen, door de informatie goed tot ze te brengen. Anders kan dit 


aanleiding zijn om vragen te blijven stellen. Dit betekent de volgende zaken: 


1. Goede voorbereiding technische sessies. Dit geldt met name voor de financiële sessie, waar nog een 


goede begrijpbare duiding van de businesscases dient te komen (duidelijke GREX fase 1, samenvatting 


buca stadion, korte redenaties uitgangspunten).  


2. Snel beantwoorden van resterende vragen (die alsnog schriftelijk komen of ter plekke niet beantwoord 


kunnen worden) 


3. De resultaten van bovenstaande acties toegankelijk voor raadsleden verwerken 


4. Radiostilte om te voorkomen dat uitspraken in de media tot vragen/onduidelijkheid leiden  


 


Projectorganisatie 
In het laatste bestuurlijk overleg is al gesproken over de beschikbaarheid van de projectorganisatie tot 


raadsbehandeling. Toegezegd is dat deze in voldoende mate door opereert. Dit is ook essentieel, gezien de acties 


in deze notitie, om de gemeenteraad voldoende te kunnen bedienen om volgens planning tot een besluit te komen 


 


De planning volgend op de raadsbesluitvorming is ambitieus. Om deze waar te kunnen maken, is het noodzakelijk 


om gelijk te kunnen starten na raadsbesluitvorming. Hiervoor zal de komende periode de organisatie uitgelijnd 


moeten worden en aanpakken moeten worden afgestemd om klaar te zijn. Hierbij betreft het in ieder geval: 


1. Opzetten ontwikkelentiteit (inclusief verwerving) 


2. Financiering stadion 


3. RO-procedures/milieueffectrapportage 


4. Ontwerptraject (inclusief inbrengen supporters en omgeving) 








 
 
 

 
 

Verslag gezamenlijke stuurgroep stadionontwikkeling 23 augustus 2016 
 
Aanwezigen Weth. Adriaan Visser (vz.) 
  Weth. Ronald Schneider 
  Dhr. Gerard Hoetmer (Feyenoord) 
  Dhr. Cees de Bruin (Feyenoord) 

Dhr. Eric Gudde (Feyenoord) 
 Dhr. Jan van Merwijk (Feyenoord) 
  Dhr. Frank Keizer (Feyenoord City) 

Dhr. David Gianotten (OMA) 
Dhr. Johan Wakkie (tbv agendapunt 3) 

  Dhr. Edu Jansing (tbv agendapunt 3) 
  Dhr. Leendert Bikker (tbv agendapunt 5)    
  Dhr. Bastiaan van der Knaap (First Dutch) 
  Dhr. Carl Berg (Gemeente) 
  Mw  Monique de Jongh (Gemeente) 
  Mw  Marleen Weener (Gemeente) 
  Dhr. Marco Hoogerbrugge (Gemeente) 
  Dhr. Wilco Verhagen (Gemeente) 
  Mw Francis Brochus-van Belle (Gemeente, verslag) 

 
 

1.  Opening, mededelingen, vaststellen agenda  
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Concept-verslag gezamenlijke stuurgroep stadionontwikkeling d.d. 13 juni 2016  

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Sociaal-maatschappelijke visie Feyenoord City (presentatie Edu Jansing, zie bijlage)   

 Wethouder Visser is van mening, dat er een goede inhaalslag is gemaakt. Het is een belangrijke pijler 
van het proces. Hij adviseert hierover nu alvast de fracties te benaderen.      

 De sociaal maatschappelijke visie zal bij besluitvorming niet veel verder zijn; er wordt alleen nog een 
stukje kwantificering aan toegevoegd. Pas na een positieve besluitvorming, zullen er vervolgstappen 
worden gemaakt. 

 

4. Planning en besluitvorming FeyenoordCity 
 Dit is de planning, zoals ook al eerder besproken tijdens het CHIO. E.e.a. loopt op schema. 
  
 

VERSLAG 

 
 

Gezamenlijke stuurgroep 
stadionontwikkeling 
Datum: 23 augustus 2016 
 
[ ] Ter besluitvorming 
[x] Ter bespreking 
[x ] Ter informatie 
 
 

Stadsontwikkeling 
 

Wnd Ambt. opdrachtgever:  

Emile Klep 

 

Steller:  Francis Brochus-van Belle 

Email: f.brochusvanbelle@rotterdam.nl 
Telefoon: 06-220 545 00 
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 Marco Hoogerbrugge geeft aan, dat hij bij de toelichting van de gebiedsvisie aan de raad ook wil 
koersen op een gezamenlijk moment met Feyenoord City.  

 De gemeentelijke besluitvorming wordt ingepland. Hierbij zijn wij afhankelijk van de Griffie. 
 
5. Communicatie (toelichting Leendert Bikker) 
 N.a.v. email supportersvereniging inzake onvoldoende betrokkenheid: 

 Er zijn in totaal 8 overleggen geweest met supporters. FSV en De Feyenoorder zijn aan het 
fuseren, waardoor de communicatie onderling niet vlekkeloos is verlopen. Bij de supporters leeft 
het idee, dat wij al veel verder zijn in het proces. Het huidige proces is nog te abstract. In het 
vervolgproces kunnen we de supporters er beter bij betrekken. 
Inmiddels hebben we twee vaste contactpersonen. Het laatste gesprek was zeer constructief en 
een vervolggesprek is ingepland. We hebben de supporters ook dringend verzocht om in het 
vervolg direct contact met ons op te nemen in plaats van met de media. 

 Het AD start 3/9 een ontwerpwedstrijd voor een nieuw stadion. Dit resulteert in een expositie. 
 Communicatie richting raadsfracties: alle voorzitters zijn benaderd en zullen maandelijks worden 

bijgepraat. 
 Nadenken over hoe wij het grote publiek er bij betrekken. Hoe verbindt je ze aan het stadion? 

Supporters zijn vooral bang het “kuipgevoel” te verliezen. Aan de supporters is toegezegd om in 
het vervolgproces te kijken hoe wij samen dit gevoel kunnen vertalen naar technische aspecten. 

 OMA geeft aan, dat dit zeer lastig is vanwege de gewijzigde regelgeving ten opzichte van de 
periode waarin de Kuip werd gebouwd. Aspecten, zoals geen hoeken zijn natuurlijk wel mogelijk.  

 Er zijn wel degelijke ook positieve, trotse supporters. De FSV vertegenwoordigt slechts een deel 
van de supporters. Het is van belang, dat wij nu al gaan vertellen waar we mee bezig zijn (bijv. 
tijdens wedstrijden) door middel van een app of flyers. Leendert Bikker benadrukt, dat er heel veel 
verschillende doelgroepen zijn en dat de communicatieboodschap hierop moet worden afgestemd. 

 Het stadion is internationaal (BBC) opgevallen. Het stadion stond op de 2e plaats na Nou Camp. 
 
6.  Gebiedsvisie Stadionpark (toelichting Marco Hoogerbrugge/Wilco Verhagen)  
 De oplegnotitie heeft als doel iedereen te informeren over wat er speelt en hoe de gemeentelijke 

besluitvorming verloopt. De gebiedsvisiekaart is een impressie, een verbeelding en moet vooral niet te 
letterlijk worden genomen. 

 Cees de Bruin vraaqt of er een demarcatie aan wordt toegevoegd?  
 Er komt geen demarcatie bij wat onder de verantwoordelijkheid valt van Feyenoord City, aangezien dit 

al in het verhaal van Feyenoord City zit.  

       
7.     Rondvraag en sluiting 
 Adriaan Visser vraagt naar de stand van zaken rondom financiering? 
 Bastiaan van der Knaap geeft aan, dat ze bezig zijn met het afronden van de structuur, de BC’s van 

het nieuwe stadion, gebiedsontwikkeling en De Kuip en de exploitatiemogelijkheden. Op 24/8 is er een 
belangrijk overleg over vermogenscompensatie bij Cees de Bruin. Dit alles in samenwerking met de 
gemeente. Verder worden de mogelijkheden van Sofie onderzocht. 

 In september wordt de longlist voltooid, zodat voor 7/10 duidelijk is wat er wordt ingebracht aan Eigen 
Vermogen, Vreemd Vermogen en welke bijdrage wordt gevraagd aan de gemeente. 

  
 Marco Hoogerbrugge benadrukt, dat er grote slagen zijn gemaakt, in september moeten er keuzes 

gemaakt worden. 
 Carl Berg meldt, dat er ook wordt gekeken of Kansen voor West II iets voor ons kan betekenen. 
 
Er wordt besloten om medio september een bestuurlijk overleg (2 wethouders met Feyenoord) in te 
plannen om de tussenstand te bespreken. 
 

++++++++ 
 



 
 
 

 
 

Onderwerp: Agenda gezamenlijke stuurgroep stadionontwikkeling 6 december 2016 
 
 Genodigden: Weth. Adriaan Visser (vz.) 
   Weth. Ronald Schneider 
   Dhr. Gerard Hoetmer (Feyenoord) 

Dhr. Eric Gudde (Feyenoord) 
Dhr. Jan van Merwijk (Feyenoord) 
Mvr. Viola van der Lely (Feyenoord City) 

   Dhr. Frank Keizer (Feyenoord City) 
   Dhr. Leendert Bikker (Feyenoord City) 
   Dhr, Bastiaan van der Knaap (Feyenoord City)    
   Dhr. Carl Berg (Gemeente) 
   Dhr. Marco Hoogerbrugge (Gemeente) 
   Dhr. Wilco Verhagen (Gemeente) 
   Mvr. Francis Brochus (Gemeente, verslag) 
 
Afwezig mkg: Cees de Bruin, David Gianotten 
 
   

1.  Opening, mededelingen, vaststellen agenda  
 

2. Concept-Verslag gezamenlijke stuurgroep d.d. 23 augustus 2016 

 - ter vaststelling        Bijlage 1 

 

3. Communicatie: Terugblik Perspresentatie 30/11 en media op 29/11    

 Toelichting Marco Hoogerbrugge 
           
4. Activiteiten ten behoeve van raadsbespreking Feyenoord City     

 - Raadsbrief: ter informatie       Bijlage 2 

 - Begeleidende notitie gemeente: ter besluitvorming   Bijlage 3 

 Toelichting Wilco Verhagen 
  
5. Toelichting eerste ideeën organisatie Feyenoord City na maart 2017 

 Toelichting Feyenoord 
 
6.     Rondvraag en sluiting 

Agenda 

 
 

Overleg: Gezamenlijke 
stuurgroep stadionontwikkeling 
Datum: 6 december 2016 
 
[ ] Ter besluitvorming 
[x] Ter bespreking 
[ ] Ter informatie 
 
 

Stadsontwikkeling 
 

Ambt. opdrachtgever: E. Klep 

 

 

Steller:  Marco Hoogerbrugge 

Email: w.verhagen@rotterdam.nl 
Telefoon: 06-122 76  

 

 



 

 

 

 
 

Onderwerp: Activiteiten ten behoeve van raadsbespreking 

   

 

Gevraagd besluit: vaststellen van onderstaande activiteiten en besluiten deze gezamenlijk uit te voeren 

 

Inleiding 
Door Feyenoord is een dossier ingediend. De beoordeling van dit dossier (en met name de second opinion) door 

de gemeente heeft plaatsgevonden en is vertaald in een raadsbrief. In deze notitie zijn de activiteiten voor de 

komende maanden opgenomen voor verschillende onderwerpen.  

 

Second opinion 

Extra validaties 
Voor een aantal onderwerpen zijn eigen aannames gedaan (bv rondleidingen),  eigen afwijkingen van 

onderbouwende rapporten opgenomen (bv businessseats, dagelijkse horeca-exploitatie) of staat de onderbouwing 

niet op papier (onderhoud). Externe validaties en verdere onderbouwingen hiervan zijn gewenst.  

 

Integrale risicoanalyse 
In de second opinion is aangegeven dat een integrale risico-analyse ontbreekt. Op verschillende plekken zitten wel 

stresstests, gevoeligheidsanalyses of al afslagen in de businesscase. Maar dit staat verspreid en sluit nog niet 

volledig aan op de second opinion. Een goede integrale risico-analyse is randvoorwaardelijk voor positieve 

gemeentelijke besluitvorming in het vervolg. 

In de risicoanalyse moeten de verschillende risico’s geinventariseerd worden, maar minimaal die uit de second 

opinion. Op hoofdlijnen betreft het investeringen, exploitatie-inkomsten, onderhoud, fincanciering en planning. De 

risico’s moeten vertaald worden in: 

a. Stressscenario’s en impact op  ratio’s en rendement 

b. Beheersmaatregelen, waarbij de gemeente deze zal vertalen in 

a. Verstrekkingsvoorwaarden 

b. Afspraken rondom rendement 

c. Zeggenschap 

De risicoanalyse dient er in presentatievorm voor de technische financiële sessie met de raadscommissie (26 

januari) te zijn. Een definitief document moet er voor collegebesluitvorming over het definitieve raadsvoorstel zijn.  

 

Financiering 
In eerdere stuurgroepen is al gesproken over de noodzaak van minimaal LoC’s voor raadsbehandeling. Wij willen 

nogmaals benadrukken dat het echt noodzakelijk is de Loc’s voor alle vermogensdelen te hebben. De LoC’s 

moeten van de vermogensverschaffers zelf zijn.  

 

In relatie tot de financiering zijn nog paar punten van belang: 

1. Scenario’s bij andere rentes of rendementen cumpref’s (irt risico-analyse) 

NOTITIE 
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2. Duidelijke beschrijving hoe het werkt bij hogere investeringskosten 

3. Procesbeschrijving/planning (bv wanneer LOI’s) 

 

Mobiliteit 
Bereikbaarheid is een belangrijk onderwerp en tegelijk ook een gevoelig onderwerp, zowel politiek als in de 

omgeving. Er ligt een gedegen mobiliteitsplan met een ambitieus actieplan gedragsverandering. Om dit verhaal de 

komende maanden overtuigend te kunnen brengen (en gereed te staan voor de bestemmingsplanfase) is het van 

belang om: 

1. De actie om een werkgroep mobiliteit met de omgeving op te richten daadwerkelijk vorm te geven 

2. Het actieplan uit te werken tot een plan van aanpak met de daarbij behorende organisatie 

 

Communicatie/participatie 
Communicatie en participatie is cruciaal in een complex proces als dit. Door de gemeenteraad is al diverse keren 

gevraagd hoe Feyenoord de supporters en omgeving betrekt. De afgelopen periode zijn wel stappen gezet in het 

organiseren van deze participatie, maar een concreet plan (januari gereed) dat inzicht biedt hoe Feyenoord hier 

aan denkt te werken is belangrijk voor het draagvlak, zowel in de gemeenteraad als daar buiten.  

 

Voorbereidingen raadsbehandeling 
De komende technische sessie zijn belangrijk om de raad het dossier te laten doorgronden en te bewerkstelligen 

dat ze daadwerkelijk in een debat komen om tot besluitvorming te komen. Het is daarom van grootste belang om 

de belangrijkste vragen weg te kunnen nemen, door de informatie goed tot ze te brengen. Anders kan dit 

aanleiding zijn om vragen te blijven stellen. Dit betekent de volgende zaken: 

1. Goede voorbereiding technische sessies. Dit geldt met name voor de financiële sessie, waar nog een 

goede begrijpbare duiding van de businesscases dient te komen (duidelijke GREX fase 1, samenvatting 

buca stadion, korte redenaties uitgangspunten).  

2. Snel beantwoorden van resterende vragen (die alsnog schriftelijk komen of ter plekke niet beantwoord 

kunnen worden) 

3. De resultaten van bovenstaande acties toegankelijk voor raadsleden verwerken 

4. Radiostilte om te voorkomen dat uitspraken in de media tot vragen/onduidelijkheid leiden  

 

Projectorganisatie 
In het laatste bestuurlijk overleg is al gesproken over de beschikbaarheid van de projectorganisatie tot 

raadsbehandeling. Toegezegd is dat deze in voldoende mate door opereert. Dit is ook essentieel, gezien de acties 

in deze notitie, om de gemeenteraad voldoende te kunnen bedienen om volgens planning tot een besluit te komen 

 

De planning volgend op de raadsbesluitvorming is ambitieus. Om deze waar te kunnen maken, is het noodzakelijk 

om gelijk te kunnen starten na raadsbesluitvorming. Hiervoor zal de komende periode de organisatie uitgelijnd 

moeten worden en aanpakken moeten worden afgestemd om klaar te zijn. Hierbij betreft het in ieder geval: 

1. Opzetten ontwikkelentiteit (inclusief verwerving) 

2. Financiering stadion 

3. RO-procedures/milieueffectrapportage 

4. Ontwerptraject (inclusief inbrengen supporters en omgeving) 






































