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Geachte commissieleden,

In de commissie BWB van 12 april jl. zijn door wethouders Visser en Langenberg een drietal 
toezeggingen gedaan, deze worden middels deze brief afgedaan.

Toezegging 17bb3386 - Wethouder Langenberg zegt toe een openbare brief toe te 
sturen met de afgesproken mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City
In het mobiliteitsplan zijn verschillende maatregelen opgenomen. Deze zijn verdeeld over 
Feyenoord City en het gemeentelijk mobiliteitsprogramma. Hierbij doe ik u het overzicht als 
opgenomen in de geheime notitie “Financiële aspecten mobiliteitsplan” toekomen.

Het gemeentelijk maatregelenpakket omvat de volgende projecten:

nieuwe (langzaam verkeer) verbinding over spoor
overkapping op het NS-perron
keerlus Kop van zuid (inclusief herinrichting Posthumalaan)
aanpassingen tramhalte Beverwaard (parkeerplaats op afstand)
omklappen tramperron halte stadionweg (richting Beveraard)
keerlus Beukendaal
tram, 2de Rosestraat, route 7, 4 haltes op Laan op Zuid
tram, 2de Rosestraat, route 8, 2x 1,5 halte, Putselaan
bocht Putselaan/Beijerlandselaan
eventueel benodigde nieuwe trafo tram
waterterminal Piet Smitkade
diverse aanlegsteigers
looproute van parkeerplaats op afstand Beverwaard naar tramhalte
verbetering looproutes algemeen
nieuwe ontsluiting Verandagarage
doortrekken Collosseumweg
herinrichting kruising Putselaan/Rosestraat/Laan op Zuid
herprofileren Olympiaweg-noord
herinrichten parkeerterrein Veranda naast Verandagarage
VRI diverse aanpassingen
regelscenario route A16/JF Kennedylaan
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flankerende maatregelen (camera's, dynamische borden, etc.)
bewegwijzering
programmakosten
maatregelen Veranda

Tevens zijn in de businesscases van Feyenoord City de volgende maatregelen opgenomen:
1. Uitvoering actieplan gedragsverandering
2. Organiseren (openbaar) vervoer: afspraken met NS, RET en derden wat betreft extra inzet 

qua aantal treinen, trams, pendelbussen en vervoer over water
3. Realiseren/organiseren voldoende parkeergelegenheid, zowel bij het stadion al op afstand
4. Realiseren voldoende fietsparkeerplaatsen (minimaal 5000)
5. Realiseren voldoende busparkeerplekken (230)
6. Herprofilering Olympiaweg en Collosseumweg in relatie tot busparkeren
7. Voetgangersverbinding over Stadionparkweg (tijdelijk in fase 1, structureel bij 

dóórontwikkeling Strip-Zuid)
8. Aansluiting Strip-Zuid op langzaam verkeersbrug over spoor (over Olympiaweg)
9. Entree vanaf Rosestraat over het spoor

Toezegging 17bb3387 - Wethouder Visser zegt toe, dat hij zal nagaan of de situatie 
zoals verwoord door de heer Verheij waarin de marktwaarde van de grond onder het 
stadion hoger is dan de maximale aankoopprijs binnen de regels omtrent staatssteun 
past zoals beschreven in het advies van Pels Rijcken.

Voor de duidelijkheid maak ik het onderscheid tussen de grondaankoop en de uitgifte in 
erfpacht. De grondaankoop zal plaatsvinden op onafhankelijke taxatie en maximaal C 60 
miljoen (prijspeil 2016) bedragen. Valt de taxatie lager uit, wordt de taxatiewaarde betaald.
Valt deze hoger uit, dan betaalt de gemeente niet meer dan ê 60 miljoen. Zolang de gemeente 
niet meer dan de taxatiewaarde betaalt is er geen sprake van staatsteun.

Ten aanzien van de erfpacht geldt dat de basis voor de uitgifte marktconform dient te zijn. 
Mocht de taxatie hoger zijn dan 6 60 miljoen, dan zal dus ook de erfpacht op een hogere 
waarde gebaseerd moeten zijn. Daarbij adviseert Pels Rijcken om bij voorkeur meerdere 
methoden te gebruiken. Dit hoeft dus niet per se dezelfde uitkomst als voor de grondaankoop 
te hebben. Voor de gemeente is het uitgangspunt dat de waarde ten behoeve van de erfpacht 
niet lager is dan de aankoopwaarde.

Toezegging 17bb3388 - Wethouder Visser zegt toe, dat hij komt met een reactie op de 
door de inspreker ingebrachte rapporten “benchmark stadion Feyenoord City” en “Case 
kostenkant HNS”.

Vergelijking Arena
Als eerste is gevraagd te reageren op de vergelijkingsrapportage met de Arena, zoals deze 
door inspreker Robin van Holst is gepresenteerd.
Vooraf wil ik u aangeven, dat het moeilijk is om getallen van stadions zomaar te vergelijken. 
Veel informatie is niet (openbaar) beschikbaar en zeker niet op detailniveau. Activiteiten 
kennen een andere definitie, waarmee ook de omzetten niet te vergelijken zijn. Dit geldt ook 
voor de verdeling van de inkomstenposten tussen stadion en betaald voetbalorganisatie.
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Ook in deze vergelijking is te zien dat veel schattingen moeten plaatsvinden om te bepalen 
hoe de omzet daadwerkelijk in elkaar zou kunnen zitten.
Als we naar de totaalomzetten kijken, wil ik kort ingaan op de vergelijking. Daarbij wil ik 
aangeven, dat ook in dit geval het moeilijk is om de omzet van de Arena en het nieuwe stadion 
Feyenoord City met elkaar te vergelijken. De belangrijkste verschillen zijn:
a. Het nieuwe stadion is fors groter dan de Arena en kent ook meer business-seats. Dit 

scheelt 15 tot 20 procent van de daaraan gerelateerde omzet.
b. De exploitatie is op een aantal elementen wezenlijk anders: de Arena kent geen eigen 

parkeerexploitatie, doet niet aan naamgeving, kent bijvoorbeeld geen dagelijkse horeca 
(op de wijze zoals deze in het nieuwe stadion is voorzien) en geen attractie en 
uitzichtpunt. Dit telt op tot 15 tot 2007o van de omzet in de businesscase.

Het verschil tussen de basecase voor het stadion Feyenoord City en de Arena van 20 procent 
laat zich door deze verschillen meer dan verklaren en bevestigt bovendien dat sprake is van 
een relatief conservatieve basecase. Hierbij komt nog dat de Arena fors gaat investeren om de 
omzet te verhogen, waaruit blijkt dat men van mening is dat men met het huidige stadion 
“onder-presteerť ten opzichte van de potentie.

De vergelijking bevestigt dat er overall sprake is van een relatief conservatieve basecase en 
een realistische managementcase. Dit blijkt ook uit de in de vergelijking opgenomen noties dat 
er wordt uitgegaan van minder wedstrijden en evenementen dan in de Arena. Perfect storm 
ligt qua omzet ruim lager dan de Arena, nog zonder de bovenstaande kanttekeningen en 
correcties bij de vergelijking tussen de beide exploitaties. Wat mij betreft laat dit zien dat het 
veilig is om dit scenario als ondergrens aan te houden.

Spelersbudqet
In de vergelijking is ook op spelersbudgetten ingegaan. Ik kan hier niet diep op ingaan omdat 
ik niet beschik over de informatie met betrekking tot de opbouw van de spelersbudgetten van 
Ajax en hoe hierín bijvoorbeeld transfers of Europees voetbal zijn meegenomen. Overigens wil 
ik u erop wijzen dat wij de in de vergelijking gepresenteerde getallen voor Feyenoord City niet 
herkennen.

Om te voorkomen dat eventuele misverstanden blijven bestaan, geef ik u hierbij de concrete 
informatie over het spelersbudget in relatie tot de voorliggen de businesscase. Hypercube 
heeft concreet gekeken naar de samenhang tussen het spelersbudget en de commerciële 
inkomsten. Hypercube heeft aangegeven datE 25 miljoen voldoende is voor het sportieve 
niveau dat bij de managementcase hoort.

De E 25 miljoen wordt met de businesscase van het nieuwe stadion gehaald: in de 
managementcase vanaf het twee jaar van exploitatie en in de basecase vanaf het derde jaar 
van exploitatie, waarbij alleen rekening is gehouden met de ontwikkeling van het 
spelersbudget als gevolg van de ontwikkeling van de veranderende stadionexploitatie. 
Merchandising, sponsoring, Europees voetbal, tv-gelden zijn hierin niet meegenomen. Wel is 
in de stukken van Feyenoord de één-Feyenoordcase opgenomen, waarin te zien is welke 
extra ontwikkeling men ziet bij het benutten van kansen op het gebied van kostenbesparingen.

Hypercube heeft naar aanleiding van de vragen ook gekeken naar de bredere ontwikkeling 
van het spelersbudget. Deze zijn 25 april 2017 gepubliceerd op de website van Feyenoord 
City. Hieruit blijkt dat dat het in de verwachting ligt dat de extra inkomsten naast de vergrote 
inkomsten uit het nieuwe stadion dusdanig zijn dat in het eerste jaar van het nieuwe stadion
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een spelersbudget van minimaal C 25 tot 30 miljoen te verwachten is. Hiermee ligt er dus een 
goede basis voor een sportief niveau dat leidt tot de voorziene exploitatie van het Stadion.

Wij staan hier voor een besluit over een gebiedsontwikkeling en de financiële betrokkenheid 
van de gemeente hierbij. Ik maak er geen geheim van dat ik ook het liefst Feyenoord zo vaak 
mogelijk kampioen zie worden, maar wij moeten een zakelijk besluit nemen. Met de 
voorliggende businesscase is er sprake van een goed onderbouwde businesscase, waarbij 
Hypercube constateert dat met die businesscase het goede budgetniveau wordt gehaald dat 
hoort bij de zakelijke bezetting. Wat mij betreft kunnen we op basis van de voorliggende 
informatie dat besluit nemen.

Vergelijking HNS
In aanvulling op de vergelijking met de Arena is door inspreker ook een tabel met betrekking 
tot het toenmalige plan HNS meegestuurd. De in deze tabel opgenomen cijfers betreffen niet 
de destijds geprognosticeerde omzetcijfers van het stadion, maar de bijbehorende begroting 
van de BVO, zoals deze in de second opinion van Hypercube was opgenomen. Deze 
omzetten kunnen dus niet vergeleken worden met de omzetcijfers van het stadion.

Ook de omzetcijfers van het stadion ten tijde van HNS zijn niet zomaar met Feyenoord City te 
vergelijken. Naast indexatie zijn ook de huidige uitgangspunten qua opzet van de 
businesscase anders.
Bij HNS bleven de ticketing recettes bij de BVO, waarmee deze niet in de geprognosticeerde 
omzet van het stadion terug te zien zijn. Voor de zakelijke horeca (hospitality) is destijds van 
pacht uitgegaan en zijn derhalve alleen de pachtinkomsten opgenomen, waar nu de volledige 
omzet (inclusief de kosten) is opgenomen. Als rekening gehouden wordt met deze correcties, 
is te zien dat qua omzetvergelìjkíng op basis van dezelfde activiteiten de basecase van 
Feyenoord City een omzet van ca 9507o kent ten opzichte van de base case van HNS.

Ten slotte geldt voor HNS geldt dat in tegenstelling tot Feyenoord City dagelijkse horeca en 
toeristisch bezoek niet/in zeer beperkte aan de orde was gezien de gekozen locatie op de 
Sportcampus. De totaalomzet van Feyenoord City is dus wel hoger (ca 150/)) vanwege de 
toevoeging van deze activiteiten.

Conclusie
Feyenoord heeft op allerlei vlakken externe specialistische bureaus ingehuurd. In de 
businesscase zijn op de uit deze onderzoeken komende omzetprognoses nog 
kortingen/afslagen toegepast teneinde een conservatief base-case-scenario te bouwen. Wij 
hebben vervolgens de Brink M/A kritisch naar de stukken laten kijken. Dit alles heeft ertoe 
geleid dat thans sprake is van een goed onderbouwde businesscase. De vergelijkingen met de 
Arena en met het eerdere HNS-plan bevestigen dit: een robuuste en conservatieve basecase, 
een realistische managementcase en een zeer pessimistisch perfect stormscenario.

Ik stel u voor de toezeggingen 17bb3386, 17b3387 en 17bb3388 hiermee als afgedaan te
beschouwi

Met vriéndelijke groet,

jriaan Visser
'ethouder Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport
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