
 

 

 

 

 

Aanwezig: Wethouder Visser (vz)   

  Carl Berg 

  Hermineke van Bockxmeer 

  Albert Langerak 

  Marleen Weener 

Monique de Jongh 

  Marco Hoogerbrugge 

  Wilco Verhagen 

  Francis Brochus-van Belle (notulen) 

 

   

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 

Mededelingen: 

Marco Hoogerbrugge deelt twee sheets (proces en financiering grex) uit en geeft hierop een korte toelichting 

 

Agenda: 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Verslag Staf Stadionpark 10 januari jl. 

Verslag is niet behandeld. 

 

3. Actualiteiten voorbereiding commissie BWB 8 februari 

Weth. heeft Q&A en map met alle aanvullende informatie Haalbaarheidsstudie Feyenoord City ontvangen ter 

voorbereiding van de commissie. Tijdens de commissie proberen groot deel van de vragen te beantwoorden; 

op de overige vragen komen we later terug. Er hebben zich nog geen insprekers gemeld. 

 

 Hermineke van Bockxmeer heeft gehoord, dat ze de Gelredome gaan verkopen, ook rond de Arena en 

andere voetbalclubs speelt er van alles. Kan dit nog een rol gaan spelen tijdens de commissie 

behandeling? De gemeente Rotterdam wordt geen eigenaar, Rotterdam krijgt een minderheidsaandeel. 

 N.a.v. een tweet van Red de Kuip vraagt de wethouder waar de 1e zin in tweet vandaan komt? Marco 

Hoogerbrugge en Wilco Verhagen zoeken dit uit, maar het lijkt een eigen interpretatie. 

 D66 heeft aangegeven, meer inzicht te willen in inframaatregelen van € 35 mln. Zij vragen zich af of dit 

wel voldoende is? Er zit € 35 mln in de gemeentelijke begroting en een deel in de grex, mogelijke 

bijdragen van derden zijn nog niet zeker. In de € 35 mln zit 2 mln voor aanpak van de Veranda. 

Wat als er geen bijdrage komt van derden in infra? Er is rekening gehouden met 3 mln 

onzekerheidsreserve, een aantal stelposten en een terugvalscenario. We kunnen door een externe 

partij een extra check laten uitvoeren op de raming. 

VERSLAG 

 
 

Staf Stadionpark 

7 februari 2017 

 

 

 

Stadsontwikkeling 
 

Ambt. opdrachtgever:  

Emile Klep 

Steller: F. Brochus-van Belle 

Email:   F.Brochus@rotterdam.nl 

Telefoon: 06- 220 545 00 
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 Second opinion Brink – pagina 9 en 10 – conclusie – validatie en onderbouwing zijn goed; geen 

aanpassing van businesscase nodig. Er is wel een groot verschil in onderhoud, maar er is ook nog geen 

ontwerp. Dit aspect moeten we bewaken en op sturen in het ontwerpproces. 

 Onder welke voorwaarden dragen wij bij met € 40 mln? Na financial close, in tranches. Eind maart 

waarschijnlijk meer duidelijk over welke voorwaarden de banken stellen, dan kunnen wij hiervan gebruik 

maken.  

 Duidelijk aangeven, dat het in april een principe besluit (kaderstellend) is, onder voorwaarden. Wordt 

hiervan afgeweken, dan komen we terug bij de raad. 

 Gezien de hoeveelheid informatie kunnen we een aanbod doen voor een extra raadsvergadering 22/3. 

 De herontwikkeling van de Kuip is een voorwaarde; op de borging van het proces komen we nog terug. 

 Een paar partijen hebben gevraagd of Feyenoord langs kan komen om e.e.a. toe te lichten? Frank 

Keizer kan dit prima met iemand uit de staande organisatie. Jan van Merwijk voor het verhaal van de 

exploitatie en externe validatie stadionexploitatie naar venue exploitatie. Eric Gudde voor het verhaal 

van de club en opbrengst BVO. Kan eventueel ook informeel, gekoppeld aan een wedstrijd. 

 Wat als de raad geen nieuw stadion wil? Wat heeft dit voor gevolgen voor de gebiedsontwikkeling? De 

wethouder is van mening, dat de raad overtuigt is van de meerwaarde van de integrale ontwikkeling. 

 Monique de Jongh vraagt of wij nog iets speciaals onder de aandacht van de pers willen brengen? 

Richting Pers uitdragen, dat het gaat om erg veel informatie, en proces goed uitleggen.  

 

4. Voorbereiding gezamenlijke stuurgroep met Feyenoord 9 februari 

 Position Paper is besproken met Feyenoord City. Er volgt nog een verdere uitwerking.  

 

5. Presentatie Position Paper in wording 

 Reeds besproken bij agendapunt 3.  

 

6. Openstaande moties en toezeggingen 

 Niet behandeld. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

 Geen vragen. 


