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Directieraad Stadionpark
(ingelaste bijeenkomst)
7 maart 2018

Stadsontwikkeling
Ambtelijk opdrachtgever: Jos Melchers
Gedelegeerd AOG: Marco Hoogerbrugge
Steller:

Olav Beugels

Email:

ojmk.beugels@rotterdam.nl

Telefoon: 06-51074524

Vastgesteld op
…

Aanwezig:

Hermineke van Bockxmeer - HvB
Jos Melchers – JM (vz)
Marco Hoogerbrugge - MH
Wilco Verhagen - WV

Olav Beugels - OB (verslag)

Ingelaste bijeenkomst
Deze bijeenkomst van de directieraad is ingelast in verband met het escalatiegesprek dat wethouder Visser op
woensdag 14 maart met de voorzitters van beide RVC’s (club en stadion) zal hebben. Gezien de korte termijn
bleek het lastig om voltallig bij elkaar te komen. Met Emile Klep wordt op 13 maart nog eea kortgesloten.
Onderwerpen gesprek op 14 maart 2018
Er zijn drie onderwerpen voor het gesprek:
1. Media
De recente piek hangt samen met de deal met Goldman Sachs, de slechte prestaties op het veld en de
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Feyenoord is bezig zich te bezinnen op adequate communicatiemaatregelen zoals het weerspreken van foute aannames en feiten en wil het gesprek aangaan met criticasters.
Afgesproken is dat de gemeente zich vooralsnog op de achtergrond houdt. De verwachting is dat ook na de
actualiteitenraad van morgen (met vragen van De Klein en Verveen) voor weer nieuwe media-aandacht zal
zorgen.
2. Mobiliteitscontract
Zoals bekend heeft Feyenoord aangegeven het contract voorlopig niet te willen tekenen. Daarvoor zijn grofweg
drie redenen:
a. Feyenoord ervaart het contract als een te strak keurslijf. Na nadere toelichting lijkt dit uit de wereld en
wordt het contract beter begrepen
b. Er is kritiek op de samenhang en timing van de verschillende maatregelen (bijvoorbeeld waarom zou
Feyenoord andere vervoerswijzen stimuleren zolang de gemeente niet zorgt voor betaald parkeren in de
omliggende wijken)
c. Er is sprake van een niet gedekte onrendabele top voor Feyenoord. De gemeente zal de berekeningen
checken (de kosten zijn gebaseerd op 63.000 bezoekers, terwijl de base case van een lagere gemiddelde
bezettingsgraad uitgaat)
Positief is dat er miv 1 april een mobiliteitsmanager start bij Feyenoord.
3. Sociaal economisch programma
Afspraken
• Wij verspreiden een uitnodiging met agenda voor het gesprek. Actie: Olav Beugels
• Eventueel nog apart een uitgebreidere annotatie naar wethouder Visser. Actie: Olav Beugels
• Bijpraten Emile Klep op 13 maart. Actie: Wilco Verhagen

