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Geachte commissieleden,

Op 30 november jl. heeft u de plannen ontvangen voor de stadionontwikkeling van Feyenoord 
City. De Haalbaarheidsstudie Feyenoord City kent openbare, vertrouwelijke en geheime 
bijlagen.

In mijn brief van 14 december heb ik toegezegd, dat wij er samen met Feyenoord City naar 
streven zoveel mogelijk stukken openbaar te maken, zodat hierover een goede discussie kan 
worden gevoerd.
Op 22 december heeft u reeds de openbare versie van de second opinion ontvangen. 

Bijgaand ontvangt u de toegezegde openbare versies van de volgende stukken:

H6 2B3 Adviesnota Residential.
Deze bijlage was ten onrechte vertrouwelijk. Alle vertrouwelijke informatie was al uit deze 
bijlage verwijderd en in een separate vertrouwelijke bijlage (H6.2B4) opgenomen. De bijlage 
wordt bij deze in zijn geheel openbaar beschikbaar gesteld.

H6.3B4 Notitie Gevoeligheidsanalyse nieuw stadion
Waar ik in mijn brief van 14 december heb aangeven dat deze bijlage na verwijdering van 
financiële informatie een openbare versie zou krijgen, is in overleg met Feyenoord besloten 
deze bijlage alsnog in zijn geheel openbaar te maken. De bijlage wordt bij deze in zijn geheel 
openbaar beschikbaar gesteld.

H6.3B5 Stress scenario overzichten nieuw stadion
Waar ik in mijn brief van 14 december heb aangeven, dat deze bijlage na verwijdering van 
financiële informatie een openbare versie zou krijgen, is in overleg met Feyenoord besloten 
deze bijlage alsnog in zijn geheel openbaar te maken. De bijlage wordt bij deze in zijn geheel 
openbaar beschikbaar gesteld.
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H6.3B6 Validatie horeca omzet doordeweeks nieuw stadion
Deze bijlage bevatte concepten met bijbehorende omzetten van individuele horecaruimtes 
binnen het stadion. Openbaarheid van deze informatie schaadt de positie van Feijenoord 
Stadion NV in geval zij kiest voor exploitatie door externe partijen In overleg met Feyenoord is 
bepaald dat de vertrouwelijkheid alleen geldt voor de financiële informatie op de oneven 
pagina’s van pagina 37 t/m 53 en pagina’s 55 t/m 60 en de pagina’s 62, 64, 66 en 67. 
Bijgevoegd ontvangt u de openbare versie van dit rapport, waaruit alle geheime informatie is 
verwijderd.

Verder wil ik u, om misverstanden te voorkomen, er op wijzen dat in de uiteindelijke 
businesscase van Feyenoord de conclusies van deze validatie verwerkt zijn. Het op pagina 63 
vermelde verschil tussen de analyse van Van Spronsen en plan Feyenoord, is hiermee dus 
niet meer aan de orde.

FI6.3B9 Inputsheets opbrengsten exploitatie nieuw stadion
Deze bijlage bevat huurinformatie voor specifieke partijen en omzetinformatie voor specifieke 
activiteiten in het stadion. Openbaarheid schaadt de positie van Feijenoord Stadion NV in de 
exploitatie van het stadion. De onderdelen “input capaciteit” en “input aantallen" kunnen 
openbaar gemaakt worden. De financiële input blijft geheime informatie. Bijgevoegd ontvangt 
u de openbare versie van dit rapport, waaruit alle geheime informatie is verwijderd.

FI6.3B11 Onderbouwing publiekscaterinq
In deze bijlage was bedrijfsgevoelige informatie te vinden, die de positie van Feyenoord bij 
eventuele toekomstige outsourcing nadelig kan beïnvloeden. De gevoelige informatie is in 
deze versie verwijderd. Dit betreft vooral de tabel onder ad 5. Bestedingen publiekscatering. 
Bijgevoegd ontvangt u de openbare versie van dit rapport, waaruit alle geheime informatie is 
verwijderd.

FI6.3B12 Notitie onderbouwing stadionbezoek
In deze bijlage stonden prijsstellingen. Op basis van deze gegevens is deze informatie in 
eerste instantie vertrouwelijk verklaard. Feyenoord heeft aangegeven, dat deze bijlage 
openbaar gemaakt mag worden. De bijlage wordt bij deze in zijn geheel openbaar beschikbaar 
gesteld.

H8.B1 Notitie investering, financiering en kasstromen
Deze bijlage bevatte specifieke informatie met betrekking tot de businesscase. Deze 
informatie is in deze versie verwijderd. Bijgevoegd ontvangt u de openbare versie van dit 
rapport, waaruit alle geheime informatie is verwijderd.
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De reeds toegezonden vertrouwelijke en geheime bijlagen, voor zover deze bij deze brief niet 
in zijn geheel als openbaar document zijn bijgevoegd, blijven vertrouwelijk en/of geheim, zoals 
eerder aangegeven in de gemeenteraad van 15 december 2016

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriéndelijke groet,

Adriarfi Visser
Wethouder Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport


