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Geachte commissieleden
Middels deze brief wil ik u aanvullende informatie sturen over Feyenoord City. Dit betreft de
volgende informatie:
1.

Aanvullende documenten Feyenoord City

2.

Update second opinion naar aanleiding van aanvullende informatie

3.

Communicatie- en participatieplan Feyenoord City

4.

Extra informatie naar aanleiding van technische sessies

Dit is aanvullende informatie bij de collegebrief van 30 november 20^6 (16bb9180) waarin de
Haalbaarheidsstudie Feyenoord City pius bijlagen aan de raad worden aangeboden.
Ter aanvulling op deze stukken heeft u eerder op 22 december een openbare versie van de
second opinion (16bb10801) gekregen, en op 11 januari heeft u een wethoudersbnef
gekregen (17bb000163) waarbij verschillende bijlagen, die oorspronkelijk vertrouwelijk of
geheim waren, geheel of gedeeltelijk omgezet zijn naar openbare versies.
In de commissievergadering van 16 november 2016 heb ik u toegezegd (toezegging
16bb9165) u het communicatie- en participatieplan van Feyenoord City toe te sturen. Bijgaand
treft u deze rapportage aan.

Ad 1 Aanvullende documenten
Naar aanleiding van de eigen analyse van de Haalbaarheidsstudie en de onderliggende
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rapporten en de second opinion van Brink M/A heeft het college nog een aantal aanvullende
vragen aan Feyenoord gesteld.

Dit heeft geleid tot de volgende aanvullende validaties, waarvan wij u als bijlage bij deze brief
de openbare versies doen toekomen:
1

Rapportage bepaling horecabezoekers zonder Strip (Van Spronsen)

2.

Rapportage bepaling bezoekers Stadion (Van Spronsen)

3.

Validatie commerciële ambities: business units Ã business seats (Hypercube)

Daarnaast heeft Feyenoord nog extra technische onderbouwing met betrekking tot de omvang
van het onderhoud aangeleverd
Een van de kritiekpunten van de second opinion was het ontbreken van een integrale
risicoanalyse. Hierbij speelt een rol dat bij de beoordeling van het dossier door Brink M/A de
stresstesten nog niet beschikbaar waren. Inmiddels zijn door Feyenoord City een integrale
risicoanalyse aangeleverd met daarbij ook de beheersmaatregelen en de vertaling in de
risicobudgetten in de verschillende businesscases. Op basis van de risicoanalyse en de
second opinion zijn ook de stresstesten met betrekking tot de businesscase stadion uitgebreid.
Bij deze brief doe ik u de integrale risicoanalyse toekomen. De aanvullende stresstesten zijn
opgenomen in de presentatie van de technische financiële sessie die bij de griffie is in te zien.

Ad 2 Update second opinion
Wij hebben de door Feyenoord aangeleverde extra informatie laten toetsen door Brink M/A.
Deze informatie is vertaald in een update van de second opinion. Hierbij ontvangt u ook de
update van de second opinion (“analyse extra onderbouwing plannen Feyenoord City’’).
In de bijlage “Analyse extra onderbouwing plannen Feyenoord City” van Brink M/A vindt u op
pagina 9 en 10 een samenvatting van hun bevindingen. Deze bieden voor de gemeente
voldoende handvaten om voorwaarden te stellen bij de financiële vragen die Feyenoord aan
de gemeente heeft gesteld. Met de input van de dialoog over de haalbaarheidsstudie in de
commissie BWB van 8 februari aanstaande wordt de position paper en het bijbehorende
raadvoorstel voorbereid waarin we de aanbevelingen van Brink M/A zullen omzetten in
randvoorwaarden.

Ad 3 Communicatie- en participatieplan
Het afgelopen jaar hebben wij geregeld over Feyenoord City gesproken, waarbij uw raad heeft
aangegeven zeer te hechten aan een goed participatieproces, waarbij de omgeving en de
supporters goed betrokken worden en hun inbreng kunnen hebben. Zoals door mij geregeld
aangegeven, hecht ook het college aan een goede betrokkenheid van de omgeving en is een
goede betrokkenheid van de supporters van cruciaal belang. Dit is door wethouder Schneider
en mijzelf ook meermaals in de stuurgroep met Feyenoord aan de orde gesteld. Het afgelopen
jaar is door de projectorganisatie van Feyenoord City regelmatig het gesprek gevoerd met
omwonenden, betrokken bedrijven en vertegenwoordigers van de supporters. Feyenoord heeft
nu ook een communicatie- en participatieplan voor de komende periode opgesteld met daarin
veel aandacht om de antwoorden op de vele vragen die rond dit complexe dossier leven voor
iedereen helder te kunnen maken en met voor inbreng in de planvorming die (na positieve
besluitvorming in de gemeenteraad) vanaf april van start zal gaan. Hierbij doe ik u, zoals
toegezegd, het communicatie- en participatieplan van Feyenoord City toekomen.

Ad 4. Extra informatie naar aanleiding van de technische sessies
Op 7 december (ruimtelijk/maatschappelijk), 11 januari (mobiliteit) en 24 januari
(businesscases/second opinion) hebben de technische sessies over het Stadionpark met uw
raad plaatsgevonden. In deze sessies zijn nog een aantal vragen open blijven staan. Middels
deze brief kom ik op deze openstaande vragen terug. Tevens ga ik op aantal andere thema’s
in, die wellicht nog wat extra duidelijkheid behoeven. Op de volgende pagina’s ga ik hier per
sessie op in.

Met vrierĻdeļżfke groet,

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

Bijlagen:
Bijlage 1 - actualisatie second opinion
Bijlage 2 - integrale risico analyse
Bijlage 3 - notitie Hypercube: Validatie commerciële ambities FC
Bijlage 4 - Van Spronsen: Bepaling bezoekers tours
Bijlage 5 - Van Spronsen: Bepaling horecabezoekers indien strip niet wordt gerealiseerd
Bijlage 6 - Communicatie- participatieplan Feyenoord City
Bijlage 7 - Notitie technische sessies

