Rotterdam, 29 maart 2016.
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Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66), R.C.J.
de Roon (D66), S. Kroon (D66), L. Wilson (Leefbaar Rotterdam), L. Sörensen (Leefbaar
Rotterdam) en S. de Langen (CDA) over samenwerking supporters.

Aan de Gemeenteraad.
Op 19 februari 2016 stelden de raadsleden P.J. Verveen (D66), R.C.J. de Roon (D66),
S. Kroon (D66), L. Wilson (Leefbaar Rotterdam), L. Sörensen (Leefbaar Rotterdam) en
S. de Langen (CDA) ons schríftelijke vragen over de samenwerking met supporters rond
de planvorming van het stadion van Feyenoord.
Inleidend wordt gesteld:
“Met veel belangstelling volgen wij de planvorming rond het stadion van Feyenoord. Voor
ons is betrokkenheid van belanghebbenden altijd een belangrijk onderdeel geweest in de
stadiondiscussie, ook bij de vorige (mislukte) plannen. Ook nu is voor ons daarom de
maximale betrokkenheid van supporters bij dit proces cruciaal. Daar zijn praktische en
principiële redenen voor. In de eerste plaats is het meenemen van de supporters goed,
omdat je hun kennis en ervaring uit de praktijk kan gebruiken om een beter stadion te
maken. Zij weten wat wel en niet werkt en zij kunnen bovendien nuttige suggesties
hebben voor het stadion. In de tweede plaats vertegenwoordigen de supporters een
belangrijke groep gebruikers van het stadion. In de derde plaats is hun input belangrijk
als het gaat om de logistiek: hoe kunnen de gemeente en Feyenoord zo goed mogelijk
de verkeersstromen van zowel thuis- als uitsupporters in goede banen leiden? Als
laatste kan een constructieve samenwerking tussen Feyenoord en de supporters zorgen
voor minder incidenten en een kleinere inzet van politie, beveiligers en suppoosten,
omdat supporters bij een constructieve samenwerking medeverantwoordelijkheid dragen
voor een goed verloop. Wij denken daarbij ook nadrukkelijk aan de aanpak Voetbal2020
(toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal) waarover de burgemeester ons meerdere malen
heeft geïnformeerd. Een van de speerpunten daarbij is het beter betrekken van
supporters.
Daarom vinden we dat niet alleen een nieuw of vernieuwd stadion ontwikkeld moet
worden, maar dat er ook moet worden gewerkt aan de meest vooruitstrevende manieren
om supporters te betrekken bij deze nieuwe ontwikkeling, die meer is dan een nieuw of
vernieuwd gebouw, maar een plek waar massa's op sportieve, prettige en veilige manier
samenkomen. We hebben daarom de volgende vragen.”
Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:
Vraag 1:
Is het college het met ons eens dat een constructieve samenwerking met
supporters niet alleen in het belang is van de club en het nieuwe of vernieuwde
stadion, maar van de gemeenschap als geheel?
Antwoord:
Wij zijn het met u eens dat een constructieve samenwerking met alle betrokken partijen
(waaronder de supporters) van belang is voor het goede verloop van dit dossier.
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Vraag 2:
Is het college het met ons eens dat een goede samenwerking met supporters kan
zorgen voor een minder groot veiligheidsrisico binnen en buiten het stadion,
minder grote inzet van politie en dus ook voor minder kosten voor de
gemeenschap?
Antwoord:
Het college deelt uw mening dat een goede relatie tussen Feyenoord en haar supporters
bijdraagt aan de veiligheid binnen en buiten het stadion.
Bij een constructieve samenwerking tussen Feyenoord en supporters hoort ook een
constructieve samenwerking rondom de stadionontwikkeling. Het college wil er echter op
wijzen dat een constructieve samenwerking van meer factoren afhankelijk is en niet
alleen zal ontstaan door er een goed proces rond de stadionontwikkeling op te zetten.
Wel kan het proces rond de stadionontwikkeling mogelijk bijdragen aan een betere
samenwerking tussen Feyenoord en de supporters.
Vraag 3:
Is het College het met ons eens dat de kennis en ervaring van supporters van
grote waarde kan zijn voor de integrale ontwikkeling die in het stadiongebied gaat
plaatsvinden?
Antwoord:
Het college is het met u eens dat de kennis en ervaring van supporters betrokken wordt
bij de integrale ontwikkeling van het stadiongebied. Zij zijn immers een belangrijke
gebruiker van dit gebied, zowel nu als in de toekomst. Zij weten wat ze nu goed vinden
en aan welke verbeteringen zij behoefte hebben.
Inleiding ten aanzien van de overige vragen:
“De manier waarop supporters worden gehuisvest in het stadion, de manier waarop de
toe- en afvoer worden georganiseerd, de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de
infrastructuur rondom het stadion en de mate waarin supporters als serieuze partij
worden betrokken bij het beleid op die punten, bepaalt voor een groot deel het succes.
Wij zijn van mening dat Feyenoord samen met supporters niet alleen moet werken aan
een nieuw of vernieuwd stadion, maar ook aan een state of the art relatie met
supporters. Ook hierover hebben wij vragen.”
Vraag 4:
Is het College bereid in samenwerking met alle partijen die zich nu ontfermen over
de ontwikkeling van een nieuw of vernieuwd stadion een serieus voorstel te
ontwikkelen hoe supporters, waaronder in elk geval de Feyenoord
Supportersvereniging, maximaal betrokken kunnen worden?
Antwoord:
Het college is van mening dat Feyenoord (of namens Feyenoord de projectorganisatie
Feyenoord City) het voorstel dient te ontwikkelen hoe de supporters te betrekken. Zoals
hierboven beschreven hecht het college aan een goede betrokkenheid van de supporter.
In de randvoorwaardenbrief aan Feyenoord heeft het college dan ook de volgende
passage opgenomen: “Daarnaast blijven wij benadrukken dat het cruciaal is om
voldoende draagvlak te creëren voor de stadionontwikkeling en om de diverse
stakeholders, waaronder de supporters, bij het ontwikkelproces te betrekken.”
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Wij hecben begrepen dat er door de projectorganisatie Feyenoord City informeel overleg
met de supporters wordt gevoerd over de stadionontwikkeling en het bijbehorende
proces. Hierbij zijn door de supporters ook al eerste wensen naar voren gebracht. De
eerste stappen in het proces betreffen met name het bestuderen van de technische en
financiële haalbaarheid van de drie mogelijke stadionlocaties. Na de locatiekeuze start
de uitwerking van de voorkeurslocatie als stadiongebied en ook de uitwerking van de
mobiliteitsmaatregelen. Juist in deze uitwerkingsfase is inbreng van de supporters vanaf
het beginstadium van groot belang. Feyenoord City heeft aangegeven de betrokkenheid
van de supporters na de locatiekeuze te intensiveren. Dit betreft uiteraard overleg met
vertegenwoordigers van de Feyenoordsupportersvereniging. Tevens zal een website
worden ontwikkeld om de brede schare aan supporters in volle breedte te betrekken.
Feyenoord City werkt op dit moment aan de concrete uitwerking van de betrokkenheid
van de supporters in de volgende fase.
Vraag 5:
Is het college bereid uiterlijk in het tweede kwartaal van 2016 een terugkoppeling
te geven hoe zij hier in samenwerking met genoemde partners invulling aan denkt
te geven?
Antwoord:
Als het voorstel voor de betrokkenheid van supporters voor ons beschikbaar is, zullen we
dat ookaao de gemeenteraad doen toekomen. Wethouder FOHBS zal in het verlengde
vamde 'andViorwaardenbrief Feyenoord nogmaals stimuleren om dit actief en innovatief
aan te pakken.
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam

Aboutaleb

Registratienummer cluster: 16/0006911
PortefeuillehoudenWeth. Adriaan Visser
Steller: M. Hoogerbrugge, 06 - 30363048

raadsvergadering van:
raadsstuk 0000

dd-mm-jjjj
pagina 3

