
1.  Opening, mededelingen, vaststellen agenda
· Het Bestuurlijk Afstemoverleg dient primair ter voorbereiding op de Gezamenlijke Stuurgroep Feyenoord City op 12

februari 2018.
· Er is een annotatie op deze agenda bijgevoegd

2.  Concept verslag Bestuurlijk Afstemoverleg 21 november 2017
Ter vaststelling

3. Terugblik raadsbehandeling 1 februari 2018
Op de agenda stonden onder meer de gebiedsvisie, het nemen van een coördinatiebesluit en een voorbereidingsbesluit.
Nagestuurd waren de beantwoording van de schriftelijke vragen van Van der Lee over de locatiekeuze voor het stadion en
de planMER en drie wethoudersbrieven nav de cie BWB op 17 jan jl. te weten van Visser over de huurovereenkomst met
SC en BVO Feyenoord, Langenberg over welke concrete mobiliteitsmaatregelen Feyenoord sinds mei vorig jaar heeft
genomen en van Simons over het gegrond verklaren een zienswijze op bestemmingsplan Noorderhelling en de geplande
woningbouw aan de noordrand van Park de Twee Heuvels.

4. Feyenoord City
a. Ter vaststelling: Mobiliteitscontract

- Het mobiliteitscontract ziet er op toe dat de mobiliteitsambities van de gemeente en Feyenoord in relatie tot de
gebiedsontwikkeling van Feyenoord City en de bouw van een nieuw stadion worden nageleefd. De overeenkomst
bepaalt de inspanningen die beide partijen voor eigen rekening en risico dienen te plegen om de gewenste
effecten op het gebied van o.a. doorstroming en het beperken van overlast tijdig te behalen. Hiertoe zijn mijlpalen
en de wijze van (jaarlijkse) monitoring vastgesteld. Het mobiliteitscontract is één van de voorwaarden in de
Position Paper.

- Vooral de bonus-malusregeling heeft in de afgelopen weken veel aandacht gekregen:
· De hoogte van de bonus-malus is nu hoog genoeg om te voorkomen dat maatregelen op grond van een

economische afweging niet worden uitgevoerd. De malus is gerelateerd aan de onrendabele top van het
maatregelenpakket.

· Het proces is verduidelijkt. De stuurgroep stelt jaarlijks een twee-jarenplan vast met alle inspanningen die
verricht zullen worden. Als een mijlpaal niet gehaald wordt, wel de inspanningen zijn gepleegd en er een
goed plan ligt om de achterstand in te lopen, wordt geen malus toegepast. Hiermee wordt geborgd dat
externe omstandigheden of tegenvallende resultaten in de experimenteerfase niet gelijk tot een malus
leiden, maar pas er daadwerkelijk geen inzet wordt gepleegd.

· De bonus wordt alleen ingezet als er sprake is van een duurzaam beter presteren dat direct te relateren is
aan extra inspanningen van Feyenoord die vooraf door de stuurgroep zijn goedgekeurd.

- Verantwoordelijk directeur Jan van Merwijk heeft ingestemd met het contract inclusief bonus-malusregeling en zal
het contract ter besluitvorming voorleggen aan de BVO en de Raden van Commissarissen van Stadion en BVO.

- Richting raad wordt separaat aangegeven hoe het uitkeren van een bonus in de begroting gedekt wordt. Het
financiële kader moet dusdanig zijn dat niet voor elke bonusuitkering eerst toestemming van de raad nodig is.
Voorgesteld wordt voor bedragen tot een maximum van 2,5 ton een beroep te doen op de V&V-begroting en bij
hogere bedragen een afzonderlijk voorstel aan de raad te doen. Ook moet afgesproken worden hoe daarbij wordt
omgegaan met vertrouwelijke gegevens.
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- Voorgesteld wordt om het mobiliteitscontract op 13 februari te agenderen voor het college en de raad aansluitend
met de bijgevoegde collegebrief te informeren. Zo nodig kan het collegebesluit door (demissionair) wethouder
Langenberg in de (demissionaire) raad worden toegelicht. Ondertekening kan daarna plaatsvinden.

- Bij de aanbieding van het contract wordt de raad voorgesteld om de vijf daaraan gerelateerde moties als
afgedaan te beschouwen. Idem afdoening toezegging 17bb3471 van Langenberg (College legt mobiliteitscontract
ter goedkeuring voor aan de raad).

- Parallel aan de bestuurlijke besluitvorming vindt ook definitieve besluitvorming over het contract bij Feyenoord
plaats.

- Tijdens de cie BWB op 17 januari is toegezegd de raad te informeren welke concrete maatregelen Feyenoord tot
op heden heeft genomen ter verbetering van de mobiliteit. Wethouder Langenberg heeft de cie op 30 januari jl.
geïnformeerd met een brief

Voortgang staat op ‘oranje’
- De voortgang is oranje ook lijkt er niets definitief mis te gaan. Maar de planning loopt wel anders dan verwacht en

in de gezamenlijke stuurgroep is afgesproken. Ook wijkt de planning verder af van de (al bijgestelde) planning die
in de brief over de Basisrapportage is gecommuniceerd met de raad. Omdat dit het eerste belangrijke onderwerp
is dat afgerond moest worden, is het geen goed signaal. Dat bleek ook uit de reacties tijdens raadscie BWB op 17
januari toen meerdere fracties hun teleurstelling op dit punt uitspraken. Voor de overall planning van het project
heeft het geen gevolgen.

Gevraagd besluit: vaststellen concept collegebrief
Vervolg: informeren raad

b. Ter informatie: Voortgang Social Impact Contract
- Voor de gemeente is de maatschappelijke meerwaarde een belangrijke voorwaarde om mee te werken aan

Feyenoord City, zoals verwoord in de Position Paper. Om die meerwaarde te borgen is in de afgelopen maanden
gewerkt aan de voorbereidingen voor een Social Impact Contract (SIC). In het SIC worden afspraken gemaakt
om de plannen van Feyenoord (stadion, bvo, foundation), partners en het beleid van de gemeente (staand en in
ontwikkeling) goed op elkaar aan te laten sluiten. Het SIC beschrijft de meetbare resultaten c.q. inspanningen en
de financiële inzet op gebied van werkgelegenheid, stageplaatsen, het ontwikkelen van een broedplaats voor
(sport)innovatie, ondernemen en sportdeelname voor 2018-2022. Tevens bevat het SIC een voorstel als
programmaonderdelen boven of beneden verwachting presteren.

- Feyenoord streeft er naar om in samenwerking met de gemeente de volgende planning te realiseren:
· januari / februari 2018: concept voorcontract Feyenoord en gemeente Rotterdam.
· maart 2018: voorcontract in college en ondertekend door Feyenoord en gemeente Rotterdam.
· juni / juli 2018: ‘Smal Social Impact Contract’ ondertekend door Feyenoord en gemeente Rotterdam.
· december 2018 ‘Breed Social Impact Contract’ medeondertekend door overige partners.

- Het voorcontract bestaat uit een intentieovereenkomst plus een onderlegger. De onderlegger beschrijft de
ambities van Feyenoord voor de lange termijn, de ambitie voor voetbalseizoen 2018/2019, de projectorganisatie,
de financiering en acties die Feyenoord in 2018/2019 onderneemt en de gemeentelijke inspanningen in deze
periode. Het voorcontract bevat in elk geval de volgende projecten: multisportclub, sport op school, werk/
carrièrestartgaranties/stages, openbare ruimte, broedplaats en sportexperience.

- Momenteel wordt, onder begeleiding van een extern bureau, gewerkt aan de onderlegger bij het voorcontract.
Daartoe zijn in januari vijf bijeenkomsten georganiseerd met medewerkers van Feyenoord en de gemeente.

- Op 26 januari bespraken directie Feyenoord en S&C de voortgangsrapportage voorcontract (bijlage 8);
- Eind januari/begin februari worden de teksten voor het voorcontract aangescherpt door Feyenoord en gemeente;
- Voor agendering in het college zal afstemming plaatsvinden met de drie betrokken wethouders;
- Voorstel is om het voorcontract voor vaststelling aan te bieden aan het college op 6 maart a.s.;
- Gekoppeld aan de ondertekening van het Social Impact Contract wordt de raad medio 2018 voorgesteld de vijf

moties die betrekking hebben op het sociaal economische programma van Feyenoord als afgedaan te
beschouwen.

Voortgang staat op ‘groen’
- De Feyenoord directie heeft gevraagd om wat extra tijd om te komen tot een Social Impact contract met

gemeente en andere partners. De uitvoering van het sociaal economisch programma ‘Feyenoord City brengt
Rotterdam in beweging’ dat de basis vormt voor het Social Impact Contract, vraagt additionele menskracht en
financiën. Het kost Feyenoord meer tijd dan voorzien om deze randvoorwaarden te realiseren. De bijgestelde
planning past binnen de randvoorwaarden in de Position Paper en is niet van invloed op de termijn van realisatie
van het stadion en de gebiedsontwikkeling. De bijgestelde planning is in de brief over de basisrapportage
gecommuniceerd met de raad.
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Gevraagd besluit: bespreken voortgang

c. Ter informatie: Voortgang Feyenoord City overig
Stadion
- Feyenoord heeft het Programma van Eisen (PvE) voor het stadion in een 80% versie gereed. De gemeente heeft

input geleverd vanuit haar publiekrechtelijke rol (bouw- en woningtoezicht) en vanuit haar privaatrechtelijke rol
(als aandeelhouder). De resterende 20% wordt ingevuld gaandeweg het ontwerp omdat e.e.a. met elkaar
samenhangt. Daarna wordt het PVE definitief vastgesteld.

- De gemeente heeft in het verlengde hiervan gewerkt aan de Nota van Uitgangspunten (NvU) om de ruimtelijke
kwaliteit van inpassing en realisatie van het stadion te waarborgen. De NvU en het PVE zijn inhoudelijk
gekoppeld en in overeenstemming met elkaar. De NvU geeft de gemeente de mogelijkheid om vanuit haar
publiekrechtelijke rol te sturen op de kwaliteit.

- De publiekrechtelijke kwaliteitssturing wordt door Welstand gedaan. Gezien de hoge eisen en de tijdsclaim die
door Feyenoord City op de Commissie wordt gelegd, wordt overwogen een Welstandskamer in te richten. Een
Welstandskamer bestaat uit 3 commissieleden en externe deskundigen. Voor de juiste toetsingskaders wordt
voor de welstandsparagraaf voorgesteld:
· het gebied van Feyenoord City als ‘Stedelijk Knooppunt’ en ‘Ontwikkelingsgebied’ te benoemen;
· het Stadionontwerp op basis van de ‘Algemene uitgangspunten van Welstand’ en de NvU te toetsen;
· na afronding van het masterplan Feyenoord City een Welstandsparagraaf voor ‘De Strip’ te maken.

- Hiermee wordt invulling gegeven aan de eisen die in de Position Paper zijn gesteld.
- Vooruitlopend op de definitieve ondertekening van het contract voor het brugkrediet met Goldman Sachs heeft

Feyenoord in januari het startsein gegeven voor de planontwikkeling met een kick off met tientallen externe
partijen.

Voortgang staat op ‘oranje’
- Qua planning koerst Feyenoord op afronding voorontwerp in Q2 2018, wat conform afgesproken planning is. Met

het latere starten als gevolg van het wachten op de brugfinanciering, start ook het ontwerpproces later.
Aandachtspunt daardoor is voldoende interactie met Bouw en Woningtoezicht en de veiligheidsdiensten, alsmede
met de milieuonderzoeken en het masterplan. De doorlooptijd daarvoor is behoorlijk krap geworden.

Gebiedsontwikkeling
- Hans van Rossum en Wout Korving (Realconomy) hebben de opdracht om te komen tot een ontwikkelentiteit. De

bedoeling was dat deze eind dit jaar opgezet zou zijn. Deze druk wordt mede bepaald om plankosten te kunnen
maken en verwervingen te starten.

- Op dit moment wordt op drie fronten toegewerkt naar een succesvolle opzet van de gebiedsontwikkeling:
· Opzetten van een verwervingsentiteit: Hans en iemand gespecialiseerd in operationeel vastgoedbeheer

zullen bestuur vormen. De namen van raad van toezicht zijn gedeeld. Deze worden nu benaderd.
Projectorganisatie heeft deze week de statuten ontvangen en beoordeelt deze op dit moment. Als laatste
heeft de beoogd financier van de verwervingsentiteit gevraagd om een Letter of Intent, waarin het
raadsbesluit wordt bevestigd. Afgesproken is dat wij zelf contact opnemen om de reden hiervoor te
achterhalen. Aangezien we daarmee binnen de kaders opereren (het is immers bevestiging van het
raadsbesluit) is het geen probleem. We willen dit dinsdag bespreken, ook om af te stemmen. Over
concrete verwervingen wordt de staf mondeling geïnformeerd.

· Planvorming opstarten, waarbij Feyenoord de financiering van de voorbereidingskosten tot mei
organiseert. Naar aanleiding van de huidige gesprekken, maken we met Feyenoord afspraken waarin de
rolverdeling, samenwerking en informatie-uitwisseling wordt geregeld. Deze kan in de volgende staf
besproken worden.

· Tot mei het verder opzetten van de ontwikkelentiteit en daarbij vinden van de goede partijen. Op dit
moment wordt toegewerkt naar de oprichting van een consortium medio 2018. Dit wordt waarschijnlijk een
consortium dat bij afnemende risico’s (mn irt financiering stadion en voortgang RO-procedures) toenemend
commitment zal nemen. Komende maand staan een flink aantal gesprekken tussen Feyenoord en
gemeente gepland. Dit betreft onder andere procesplanning, uitvraag naar de markt voor gehele
gebiedsontwikkeling, visies markt op westelijke plots en eerdere ontwikkeling daarvan, aangepaste grex
(oa. meer programma, nieuwe verkoopprijzen), uitwerking taxatiemethode inbreng gemeentelijke grond en
bijbehorende afspraken over omgaan met veranderingen in de GREX, Als het verloopt als afgesproken
worden komende maand forse stappen gemaakt. Wel blijft er zorg over de voortgang en met name
capaciteit en inzet van Realconomy om tot documenten met voldoende detailniveau te komen.

Voortgang staat op ‘oranje’
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- De voortgang gaat minder snel dan verwacht, maar er worden nu wel stappen gezet. De samenwerking met
Realconomy is geïntensiveerd onder meer door toevoegen van Hans van Rossum aan het kernteam Feyenoord
City dat Marco en Wilco met Frank en Carl hebben. Hiermee wordt een strakkere aansturing bewerkstelligd. De
procesplanning van Feyenoord is nog niet opgeleverd. Afhankelijk van gesprek Wilco en Hans donderdag

Financiering
- Feyenoord is momenteel in de eindfase van gesprekken met een gerenommeerde partij om als Structuring Agent

de financiering van de senior debt te organiseren en daar ook een stake in te nemen. Deze partij is geselecteerd
uit drie partijen. De gemeente heeft geen positie bij de keuze, maar afspraken die in het kader van de financiering
worden gemaakt zijn natuurlijk onderhevig aan de randvoorwaarden uit de Position Paper. Daarom heeft de
gemeente recent input gegeven op de engagement letter en de te stellen minimum eisen aan de financiers van
de senior debt, die ook gelden voor de hieronder aangegeven burgfinanciering.

- De contractstukken voor de brugfinanciering door Goldman Sachs tot de start bouw (€17,5 mln) zijn op een haar
na rond. De brugfinanciering wordt aangegaan door een nieuw op te richten vennootschap Nieuw Stadion BV die
onder Stadion Feijenoord NV komt te hangen. Het eerste deel van de lening is voor de go-no go beslissing in juni
obv het voorontwerp stadion en andere ‘deliverables’ zoals masterplan, bestemmingsplan, grex, business case
en financiering. Feyenoord verwacht binnen enkele dagen tot ondertekening over te kunnen gaan. Bij die
gelegenheid zal ook een uitgebreid artikel in het FD verschijnen. Voorafgaand zal Stadion Feijenoord een brief
naar de gemeente sturen waarin zij aangeeft welke verplichtingen zijn aangegaan. Het idee is om proactief de
gemeenteraad hierover te informeren en de brief vanuit Stadion Feijenoord als bijlage mee te sturen. Stadion
Feijenoord en de BVO stellen zekerheden ter beschikking voor de brugfinanciering.

- Er is een structureel overleg gemeente – Feyenoord ingericht t.b.v. de financiering. De gemeente zal een
schriftelijk voorstel doen voor structurering van het proces, de vast te stellen tussentijdse milestones en de
daarvoor benodigde besluitvorming.

- Ook zullen conform de Position Paper op korte termijn de gemeentelijke eisen aan de financier met Feyenoord
worden gedeeld en stellen we een appreciatie op van de juridische structuur rondom het Nieuwe Stadion. Daar
waar de structuur in de afgelopen maanden sterk in beweging was, heeft Feyenoord inmiddels aangegeven dat
de structuur zoals deze er nu ligt (nagenoeg) definitief is.

Voortgang staat op ‘groen’
- Qua planning koerst men nu - in afwijking op de Position Paper - op Letter of Intent Q2 2018. Er is openheid van

zaken en sprake van een goede samenwerking.

d. Ter bespreking: Vooruitblik op Gezamenlijke Stuurgroep Feyenoord City op 12 februari
- Mondeling

5. Communicatie en participatie
a. Ter informatie: Participatievisie Feyenoord City en Stadionpark

- Participatie is een cruciaal instrument om Stadionpark en Feyenoord City succesvol te ontwikkelen in termen van
tijd, geld en kwaliteit met een breed en tevreden draagvlak in de directe omgeving. Het project raakt velen:
bewoners, ondernemers, verkeersdeelnemers, allerlei organisaties met belangen in het gebied en de omliggende
wijken, supporters, Feyenoord en de gemeente.

- Samen met Feyenoord, en in samenspraak met bewoners, ondernemers en gebiedscommissies, is gewerkt aan
een brede participatievisie voor het hele gebied. De BBV (BewonersBelangen de Veranda Rotterdam), voorheen
de Stadion Werkgroep Veranda (SWV), heeft positief op het document gereageerd. Op een reactie van de
Ondernemersvereniging Stadion (OVS) wordt nog gewacht.

- De aanpak stoelt op vier onderdelen:
1. Breed informeren: informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven, media inzet, e.d. In september 2017 zijn er al

informatiebijeenkomsten in het Maasgebouw van De Kuip georganiseerd.
2. Klein mobiliseren en samenwerken: rond specifieke issues (bestemmingsplan, Masterplan, MER, ontwerp

stadion, mobiliteitsplan) en behoeften (vergroening, leefomgeving, parkeren, werkgelegenheid) worden
werkgroepen, brainstorms en overleggen georganiseerd voor bewoners en ondernemers (en/of hun
vertegenwoordigers) of professionals van maatschappelijke organisaties of bedrijven of deskundigen van
instellingen en instituten.

3. Breed toetsen: van planuitwerkingen bij relevante doelgroepen in de omgeving in de vorm van presentaties
op centrale plekken in wijken en buurten, via digitale enquêtes, Facebook of webinars. Hiermee gaan we de
komende jaren in zekere mate experimenteren om effectieve vormen steeds verder te verbeteren en te
verfijnen.
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4. Mijlpalen: formeel vaststellen en vieren we met alle betrokkenen.
- Voor participatie en omgevingsmanagement trekken de gemeentelijk projectorganisatie Stadionpark en

Feyenoord samen op. De wederzijdse communicatieadviseurs, cq omgevingsmanagers voeren regelmatig met
elkaar overleg en stemmen acties en activiteiten onderling af met onder meer een gemeenschappelijke
participatiekalender en publicaties op internet.

Voortgang staat op ‘groen’
- De goede samenwerking tussen gemeente en Feyenoord heeft tijdig tot een gedeelde participatievisie geleid.

Vooruitlopend hadden partijen al een concreet samenwerkingsconvenant met de bewoners en ondernemers van
de Veranda getekend.

6. Rondvraag en sluiting


