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Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid L. Wilson (Leefbaar 
Rotterdam) over ‘Alcohol in de Kuip en Feyenoord City”.

Aan de Gemeenteraad.

Op 26 januan 2018 stelde L. Wilson (Leefbaar Rotterdam) het college schríftelijke vragen 
over Alcohol in de Kuip en Feyenoord City.

Inleidend wordt gesteld:
“Door veelvuldige veranderingen in de regelgeving, met allerlei oorzaken, is op dit 
moment de status quo in de Kuip dai maar bij een beperkt aantal horecavoorzìeningen, 
bijvoorbeeld op de Maastribune en de Van Zandvlietzaal, alcohol wordt geschonken. 
Alhoewel ik begrip heb voor het ontstaan van de huidige situatie rondom alcoholverkoop 
in het stadion .s deze aldus Leefbaar Rotterdam krom. Het 'zakelijke' deel van de 
supporters heeft nu immers, ondanks het verbod op de andere tribunes, wel de 
mogeliikheid tot het kopen van een spreekwoordelijk biertje. Wij zijn benieuwd welke 
redenenng heeft geleid tot deze situatie en of deze richting de toekomst stand zal gaan 
houden.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Welke afwegingen liggen ten grondslag aan het ontstaan van het 
alcoholverkoopverbod in de Kuip?

Antwoord:
Eind járen ‘80 is, op verzoek van het Stadion Feijenoord, de drankvergunning voor de 
publieke ruimten 'ngetrokken. Dit vanwege de toegenomen en steeds minder 
beheersbare agressie in en rond de publieke ruimten in en rond het stadion, in 
combinatie met het overmatige drankmisbruik.
In 2004 had Stadion Feijenoord als bierleverancier Amstel, zij hadden een variant Amstel 
light met 3,507o alcohol beschikbaar. Dit percentage is sindsdien aangehouden als 
maximum percentage in het te verkopen bier.

Vraag 2:
Waarom zi n de eerder genoemde horecavoorzìeningen uitgezonderd van dit 
verbod?

Vraag 3:
Welke afweging ligt ten grondslag aan de segregatie tussen de ‘zakelijke’ en 
overige supporters als het op de verkoop van alcohol aankomt?
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Antwoord vragen 2 en 3:
Er hebben zich geen incidenten in de openbare orde sfeer voorgedaan vanuit de 
business ruimten. Daarbovenop kennen deze, meer besloten, ruimten hun eigen 
specifieke beveiligingssituatie.

Vraag 4:
Welk effect heeft de verkoop van alcohol aan de ‘zakelijke’ supporters op de 
afwegingen rondom de veiligheidssituatie in de Kuip tijdens wedstrijden?

Antwoord:
Het schenken van alcohol in de business ruimten leidt niet tot een andere afweging met 
betrekking tot veiligheid.

Vraag 5:
Hoe verhouden deze veiligheidsafwegingen zich tot de situaties bij de andere twee 
Rotterdamse BVO’s?

Antwoord:
De veiligheidssituatie bij elke Rotterdamse BVO wordt separaat beoordeeld. De 
beoordeling in algemene zin van de veiligheidssituatie bij Sparta Rotterdam en SBV 
Excelsior heeft niet genoodzaakt tot een standaard verbod op het schenken van alcohol 
in de publieke ruimten. Per wedstrijd wordt een inschatting gemaakt of beperkende 
maatregelen moeten worden opgelegd. Bijvoorbeeld omdat hiervan een 
risicobeperkende uitwerking uitgaat wanneer het een wedstrijd betreft in risicocategorie 
B (midden risico).

Vervolgens wordt gesteld:
“In de business case voor Feyenoord City wordt rekening gehouden met (een) hogere 
gemiddelde consumptie(s) per bezoeker. Door de veiligheidsmaatregelen die Feyenoord 
gaat nemen rond het nieuwe stadion zal een nieuwe veiligheidssituatie ontstaan waarin 
de verschillende factoren opnieuw afgewogen zullen worden, waaronder de verkoop van 
alcohol.”

Vraag 6:
Is in de aan de raad voorgelegde business cases rekening gehouden met verkoop 
van alcohol voor, tijdens en I of na de wedstrijd? Zo ja, welke door Feyenoord 
getroffen maatregelen maken dit in het nieuwe stadion en de bijbehorende strip 
mogelijk? Zo nee, waarom wordt er van een dusdanig pessimistische 
veiligheidssituatie uitgegaan?

Antwoord:
In de business cases voor het nieuwe stadion (base case en perfect storm) is rekening 
gehouden met verkoop van het aantal consumpties (los van het feit of deze alcoholisch 
zijn). Het college vindt dit een verstandige keus omdat er voor gekozen is een 
conservatieve businesscase op te stellen. Verkoop van alcohol in de uiteindelijke situatie 
van het nieuwe stadion zal bezien moeten worden in het kader van de gehele 
veiligheidssituatie op dat moment, zowel in het licht van het ontwerp van het nieuwe 
stadion als de ontwikkeling van de veiligheidssituatie in de tijd.
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Vraag 7:
Welk deel van de in de business case toegenomen gemiddelde consumptie, en 
nieuw ontstane gemiddelde consumptie op de strip, per persoon wordt verklaard 
door de eventuele verkoop van alcohol?

Antwoord:
De toegenomen gemiddelde consumptie in de business case wordt niet verklaard door de 
eventuele verkoop van alcohol. De toename wordt verklaard door de verbeterde situatie in 
het nieuwe stadion. In het huidige stadion ligt de consumptie lager dan ze zou 
kunnen/moeten zijn. Door de slechte bereikbaarheid van horeca-uitgiftepunten (met name 
vanaf de tweede ring), de slechte logistieke routing, te weinig verkoop vierkante meters (en 
dus wachtrijen) is het gemiddeld aantal verkochte consumpties in De Kuip te laag.
Met een groter stadion, counters dichtbij, beperkte wachtrijen en counters met zicht op het 
veld gaat de besteding zeker omhoog. Daarbij is het in het huidige stadion niet mogelijk 
om publiek te ontvangen in horeca-ruimtes terwijl hier wel een grote vraag naar is. Deze 
ruimtes zijn in het nieuwe stadion wel voorzien. Ze zullen extra omzet opleveren die een 
1 -op-1 vergelijk met de huidige situatie moeilijk en onzuiver maakt. Op de strip zal wel 
sprake zijn van alcoholconsumptie. De situatie zal vergelijkbaar zijn met de Veranda.

Vraag 8:
Is bij het opstellen van de business cases door Feyenoord reeds met het college 
gesproken over de toekomstige situatie omtrent alcoholverkoop? Zo ja, wat was 
de aard van deze gesprekken?

Antwoord:
Bij de planvorming en opstellen van de haalbaarheidsstudie voor Feyenoord City is hier 
door het college niet met Feyenoord over gesproken.

Verder word gesteld:
“Mogelijk als gevolg van de beperkt beschikbare alcohol in het stadion wordt er heden voor 
de wedstrijd buiten het stadion voor-gedronken. Dit vindt plaats op de verenigingsterreinen 
van Varkenoord en een aantal cafés rond de Kuip. Op de verenigingsterreinen is dit 
wettelijk gewoon toegestaan, echter is dit wel een constructie die, aldus Leefbaar 
Rotterdam, een ad hoe karakter heeft.
Feyenoord heeft daarnaast aangegeven supporters zowel voor als na de wedstrijd in 
Feyenoord City te gaan faciliteren om zo haar peak shaving doelstellingen omtrent af- en 
aanvoer van bezoekers te behalen.’’

Vraag 9:
Is het de ambitie van Feyenoord om de supporters die nu voor-drinken op de 
bovengenoemde locaties in de toekomst in Feyenoord City op te vangen? Zo nee, 
hoe wil Feyenoord deze groep supporters in haar peak shaving strategie 
betrekken?

Antwoord:
Zoals wordt gesteld heeft het voor-drinken door de genoemde groep supporters bij de 
verenigingen op Varkenoord een ad-hoc karakter, met de ontwikkeling van Sportpark 
Olympia zal dit op de huidige locaties verdwijnen.
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Feyenoord City staat straks open voor iedereen, maar eventuele alcoholverkoop moet 
altijd gezien worden in relatie tot de veiligheidssituatie van dat moment.

Vraag 10:
Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat het faciliteren van supporters voor en 
na de wedstrijd bijna noodzakelijkerwijs gekoppeld is aan de mogelijkheid tot de 
verkoop van alcohol? Zo nee, welke middelen denkt u dan dat Feyenoord in kan 
zetten om supporters na de wedstrijd in Feyenoord City vast te houden?

Antwoord:
Eventuele alcoholverkoop moet gezien worden in relatie tot de veiligheidssituatie op dat 
moment. Tegelijk is dit niet het enige dat de consumptie kan verhogen: ook 
entertainment, arrangementen in combinatie met andere activiteiten en 
nabeschouwingen op de wedstrijd kunnen hieraan bijdragen.

Vraag 11:
Is bekend hoe de verhuur perspectieven van horeca in de strip er uit zien met en 
zonder de mogelijkheid alcohol te schenken rondom wedstrijden? Zo ja, hoe zien 
deze er uit?

Antwoord:
Op dit moment is hier nog niet over gesproken.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris

C.M. S

De burgemeester,-

Aboutaleb
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