
 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

++++++++ 

 


