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Geacht college van burgemeester en wethouders,

Recent hebben Feyenoord Rotterdam N.V. (Feyenoord) en Stadion Feijenoord N.V. (Stadion) 
belangrijke stappen gezet in het proces van de stadionontwikkeling en de ontwikkeling van 
Feyenoord City. Wij informeren u graag over hoe wij de komende maanden daarmee verder gaan;

In de afgelopen maanden is intensief gewerkt aan de inrichting, organisatie, begroting en 
financiering van de vereiste ontwikkel- en voorbereidingsactiviteiten tot aan de financial close. 
Parallel hebben wij de basisversie van het programma van eisen (PvE) voor het nieuwe stadion 
vastgesteld, zodat er een deugdelijk vertrekpunt ligt voor de ontwerpers. Bij de totstandkoming 
van dit PvE hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de input van verschillende stakeholders, 
zoals de gemeente, de veiligheidsdiensten maar ook eventorganisatoren, de omgeving en de 
(uit)supporters. Ook is intensief gewerkt aan het mobiliteitscontract en de bouwstenen voor het 
sociaaleconomisch programma en het beoogd "sociaal impact contract" tussen Feyenoord en de 
gemeente Rotterdam.

Daarnaast hebben wij een strategie en stappenplan voor de eerste fase van de gebiedsontwikkeling 
ontwikkeld. In alle voorbereidingen is, met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid, zeer 
intensief en constructief samengewerkt met de ambtenaren van de gemeente Rotterdam, waarvoor 
onze dank.

De totale ontwikkelopgave hebben wij ingedeeld in een aantal parallelle sporen en 2 fasen.
Iedere fase eindigt met een expliciet besluitvormingsmoment door Feyenoord en Stadion en 
uiteraard stemmen wij daarbij voortdurend af met de gemeente. Alvorens de belangrijkste sporen 
te schetsen gaan wij kort in op de ontwikkelkosten en de financiering daarvan.



©FEYENOORD
ROTTERDAM

STADION
FEIJENOORD

Financiering ontwikkelkosten
De totale geraamde stichtingskosten voor het nieuwe stadion bedragen, op basis van het u 
bekende haalbaarheidsonderzoek, C 365,7 miljoen. In de onderstaande grafiek is de samenstelling 
van dit bedrag weergegeven.
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H Stadion a Inrichting

Omloop « Parkeren en brug

Naast de bouwkosten voor het Stadion zelf zijn daarin 
ook de volledige inrichting, de omloop, 
parkeervoorziening en loopbrug meegenomen.
Daarnaast wordt in het kader van de benodigde 
financiering rekening gehouden met inflatoire 
ontwikkelingen (C 26,3 miljoen) en met de 
financieringskosten gedurende de bouw (C 30 miljoen). 
Een en ander leidt tot een te financieren totaalbedrag 
van C 422 miljoen.

Onderdeel van de stichtingskosten zijn de 
ontwikkelkosten voorafgaand aan start bouw.
Deze hebben wij begroot op C 17,5 tot C 20 miljoen voor 
de járen 2018 en 2019. Uitgangspunt hierbij is dat de 
start van de bouw van het nieuwe stadion in 2020 kan 
plaatsvinden, rekening houdend met het doorlopen van 
de benodigde publiekrechtelijke procedures.
Het gaat daarbij om kosten die noodzakelijk zijn ter 
voorbereiding op de realisatie van het Stadion, maar ook 
om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de voorwaarden 
die u in uw position paper heeft gesteld.

Onderstaand tabel illustreert dit voor enkele belangrijke ontwikkelsporen:

Ontwikkelactiviteit Relatie met de
voorwaarden uit de 

position paper gemeente 
(november 2017)

Architectonisch en constructief ontwerp van het Stadion, actualisatie 11.2 en 16 
van de bouwkosten.

Uitwerking en externe validatie van de business case voor de 9.4, 11.2 en 11.3
exploitatie en bedrijfsvoering van het Stadion.

Financiering van het Stadion. 5.2, 6.3, 9.6, 10 en 11

Uitwerking en implementatie van het sociaaleconomisch programma. 2

Uitwerking en implementatie van het mobiliteitsprogramma. 13

Wij hebben besloten om voor de financiering van de ontwikkelkosten een financieringsfaciliteit 
(brugfinanciering) af te sluiten. In het debat in uw gemeenteraad op 1 februari jl. hebben enkele 
fracties gevraagd om meer inzicht te krijgen in de vorm van deze financiering. De onderhavige 
financieringsovereenkomst alsmede de bijbehorende juridische documenten zijn, conform 
marktgebruik, strikt vertrouwelijk vanwege de commerciële sensitiviteit.
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Wat wij over de brugfinanciering kunnen toelichten is dat deze bestaat uit 2 faciliteiten van 
respectievelijk C 8 miljoen en van C 9,5 miljoen.

Deze faciliteiten lopen parallel met de 2 fasen die wij in het project onderscheiden:

v" Een eerste fase die loopt tot medio 2018 waarna binnen de Feyenoordorganisatie een expliciet 
besluitvormingsmoment is voorzien.

s Een tweede fase die loopt tot en met de financial close van de benodigde
constructiefinanciering voor het nieuwe stadion, die nu gepland staat voor de tweede helft van 
2019.

De totale brugfinanciering zal (uitgaande van realisatie van het nieuwe stadion) door middel van de 
uiteindelijke constructiefinanciering voor het nieuwe stadion worden afgelost. Tot dat moment 
staan Stadion en Feyenoord garant voor de brugfinanciering. In dat verband verstrekken Stadion 
en Feyenoord de voor dergelijke financieringen gebruikelijke en marktconforme zekerheden.
Voor Stadion gaat het dan om het recht van hypotheek op de erfpachtrechten met betrekking tot 
het huidige Stadion en een pandrecht op de inkomsten uit de exploitatie van het huidige stadion. 
Ook Feyenoord levert een beperkt deel van de zekerstelling in de vorm een pandrecht op een deel 
van de zakelijke omzet. Mocht het stadionproject niet doorgaan, dan voorziet de brugfinanciering 
erin dat de lening gedurende een langere looptijd kan worden afgelost, rekening houdend met de 
afloscapaciteit van de Feyenoordorganisatie.

Na een afweging tussen verschillende aanbiedingen hebben wij de brugfinanciering afgesloten bij 
Goldman Sachs. Hierbij hebben wij meegewogen dat Goldman Sachs door ons tevens als agent 
voor de structurering van de constructiefinanciering van het nieuwe stadion is aangesteld.
Een verdere toelichting wordt nader in deze brief beschreven.

Na de komende eerste fase zullen Feyenoord en Stadion een zorgvuldige afweging maken over het 
vervolg van het project. Een belangrijk aspect zal zijn het alsdan verkregen comfort over de 
haalbaarheid van de (constructie)financiering. Wij hebben daar vertrouwen in, maar het zal 
desalniettemin duidelijk zijn dat de verdere ontwikkeling en daarmee de oplopende 
ontwikkelkosten, eerst verantwoord kunnen worden aangegaan als het comfort na deze eerste fase 
voldoende groot is.

Het ontwikkelproces
De aansturing van het totale proces binnen de Feyenoordorganisatie gebeurt, zoals in de 
basisrapportage van B&W aan uw raad ook is toegelicht, door de speciaal voor Feyenoord City 
opgerichte directieraad. Deze bestaat uit de algemeen en de commercieel directeur van Feyenoord, 
de algemeen en financieel directeur van Stadion en de projectdirecteur van Feyenoord City. 
Periodiek overlegt onze directieraad met uw gemeentelijke directieraad en eens per kwartaal is er 
een bestuurlijk overleg waarbij tevens de beide voorzitters van de raden van commissarissen van 
Feyenoord en Stadion en de wethouders financiën, organisatie, binnenstad, haven en sport en 
stedelijke ontwikkeling en integratie aanwezig zijn. Zoals hiervoor aangegeven onderscheiden wij 
een aantal parallelle sporen in het ontwikkelproces voor het nieuwe stadion en Feyenoord City.
Wij omschrijven kort de belangrijkste sporen waarbij tevens wordt aangeven welke mijlpalen wij 
voor onze besluitvorming na de eerste fase hebben geformuleerd:

1. Het aantrekken van de financiering voor de bouw van het nieuwe stadion
Zoals hiervoor uiteengezet gaat het om een totale (constructie)financiering van C 422 
miljoen, verdeeld over een gewoon aandelenkapitaal ad C 90 miljoen, cumulatief preferent 
eigen vermogen ad C 100 miljoen en een bancaire financiering van C 232 miljoen. Voor alle 
financieringselementen zijn wij intensief in gesprek met de markt. Specifiek voor de 
bancaire financiering hebben wij Goldman Sachs, na een zorgvuldig selectieproces, 
aangesteld als onze agent voor de structurering van de bancaire financiering.
Onze keuze is op Goldman Sachs gevallen vanwege de brede en langjarige ervaring en 
expertise juist op het gebied van stadionfinancieringen, zowel in de Verenigde Staten als in 
Europa.
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Voor de plaatsing van het preferente kapitaal, zonder stemrecht, hebben wij ING 
ingeschakeld. Het gaat hier om een zeer specifiek product waarbij de deskundigheid, 
marktkennis en het trackrecord van ING ons zeer veel vertrouwen geven.

Het gewoon aandelenkapitaal tenslotte is onderwerp van bilaterale besprekingen tussen 
Stadion Feijenoord, ondersteund door haar adviseurs First Dutch/Catalyst Advisors en een 
beperkt aantal partijen. De aanstelling van Goldman Sachs en ING is het resultaat van een 
zorgvuldig selectieproces waaraan meerdere (inter)nationale partijen hebben 
deelgenomen. Wij hebben hiervoor de tijd genomen die nodig was om tot een afgewogen 
keuze te komen. De planning voor de Letters of Intent (LOI's) is hierdoor enkele maanden 
uitgelopen. Dit heeft geen effect op de voortgang van het project.

De mijlpaal voor zomer 2018 is het beschikbaar zijn van voldoende comfort voor alle 
genoemde financieringselementen.

1. Actualiseren van de business case stadionexploitatie
Met het haalbaarheidsrapport hebben wij een business case aangeleverd. Deze vormt de 
basis voor de exploitatie en bedrijfsvoering van het nieuwe stadion en voor de 
(constructie)financiering. In het kader van structurering van de financiering verlangt 
Goldman Sachs een onafhankelijke "opinie" over de haalbaarheid van de business case. 
Deze opinie zal worden opgesteld door International Stadia Group (ISG). Wij verwachten 
dat de kritische deskundigheid en de ervaring die deze partij inbrengt, ons zullen helpen 
om de business case verder te bestendigen en verstevigen. ISG zal haar werkzaamheden 
afronden met een rapport en Reliance Letter bestemd voor de financiers van het Stadion. 
De opinie van ISG zal, gebaseerd op het uitgevoerde (markt)onderzoek, ten tijde van de 
financial close voorfinanciers en de andere vermogensverschaffers belangrijk comfort 
geven wat de onderliggende business case robuust en betrouwbaar maakt. De verdere 
juridische en operationele structuur van de Feyenoordorganisatie zullen wij in 
overeenstemming brengen met de geactualiseerde business case.

De mijlpaal voor zomer 2018 is een geactualiseerde business case en de concept opinie 
afgegeven als resultaat van het onafhankelijke onderzoek van ISG.

3. Het ontwerpen van het nieuwe stadion
Wij hebben de basisversie van het PvE vastgesteld en een ontwerpteam aangesteld.
Dit team, bestaande uit diverse specialisten (architectuur, constructie, systemen en 
installaties, bouwkosten), zal in de komende maanden het voorontwerp van het nieuwe 
stadion opstellen. Periodiek worden de tussentijdse resultaten van het ontwerpteam 
gereviewed door medewerkers van Feyenoord en Stadion. De directieraad beslist over 
eventuele ontwerpalternatieven. Aspecten die ook de publieke belangen raken, zoals 
bouwen in het water, geluid en veiligheid zullen met de betreffende onderdelen van het 
bevoegd gezag (Rijkswaterstaat, gemeente en de Veiligheidsregio) worden afgestemd.

De mijlpaal voor zomer 2018 is het beschikbaar zijn van een voorontwerp van het Stadion 
en een daarbij behorende actuele bouwkostenraming die aansluit op de geactualiseerde 
business case stadionexploitatie (zie punt 2).

4. Voorbereiding en uitvoeren van de gebiedsontwikkeling Fase I Feyenoord City
Van groot belang voor de gebiedsontwikkeling Stadionpark enerzijds en voorwaardelijk 
voor het Stadion anderzijds, is de grondexploitatie. In overeenstemming met uw position 
paper zal dit een private grondexploitatie zijn, waarbij marktpartijen de feítelijke 
ontwikkelingen van de deelobjecten in het masterplan voor hun rekening nemen.
In samenspraak met het gemeentelijke projectbureau Stadionpark zijn in de afgelopen 
maanden een ontwikkelstrategie en een stappenplan opgesteld.
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Op basis van deze strategie worden marktpartijen gevraagd om hun visie op de 
ontwikkeling en hun rol daarin kenbaar te maken. Ter voorbereiding op de uitvoering van 
de grondexploitatie wordt binnenkort een stichting opgericht die tot doel heeft om de 
benodigde terreinen en opstallen te verwerven en in tijdelijk beheer te nemen. Wij mikken 
op de vorming van een ontwikkelconsortium rond de zomer van 2018.

De mijlpaal voor zomer 2018 is de controle over de tijd-kritische gronden en terreinen in 
het ontwikkelgebied en de vorming van het ontwikkelconsortium.

Afsluitend
In het voorgaande hebben wij uiteengezet hoe Feyenoord en Stadion het project in alle facetten 
hebben opgepakt en dat wij nu met veel enthousiasme, vertrouwen en focus toewerken naar het 
komende mijlpaalmoment deze zomer. Wij menen dat wij een gekwalificeerde projectorganisatie 
hebben ingericht die op het hoogste niveau kan leveren wat een project met de importantie, 
omvang en complexiteit van Feyenoord City en het nieuwe stadion vraagt. Dit uiteraard in een 
goede samenwerking met de gemeente en de vele andere stakeholders van het project, waarbij 
veel aandacht uitgaat naar de participatie en duidelijke communicatie naar alle betrokkenen.

Tegelijkertijd merken wij dat de opgave veel vergt van onze organisaties, naast al het "gewone" 
werk dat ook onverminderd onze aandacht vraagt. Het sportief en bedrijfsmatig presteren van onze 
organisaties mag en zal niet ondergeschikt zijn. De vele supporters en bezoekers van onze 
wedstrijden en andere evenementen hebben recht op het beste wat wij hen kunnen bieden.
Binnen onze financiële mogelijkheden versterken wij de organisatie, ook en vooral omdat het 
stad ion project, maar ook de mobiliteit en het sociaal-economisch programma in onze organisaties 
ingebed moeten zijn en niet succesvol kunnen zijn met louter externe experts. Wij hebben de 
planningen voor alle deelsporen in een masterplan bijeengebracht. Deze masterplanning heeft een 
dynamisch karakter; veranderingen of aanpassingen in het ene deelspoor kunnen aanpassingen in 
een gerelateerd deelspoor veroorzaken.

Wij houden vanzelfsprekend vast aan de hoofdmijlpalen, zoals publiekrechtelijke vergunning, 
financiering, start bouw, oplevering etc., maar menen dat de planningen daarnaartoe flexibel 
moeten en mogen zijn. Periodiek zullen wij de masterplanning actualiseren en met u delen, zodat 
wij beiden steeds geïnformeerd blijven over de meest recente planning en eventuele aanpassingen.

Wij hebben vertrouwen in Feyenoord City en de samenwerking met alle stakeholders van het 
project. Wij vragen u hetzelfde vertrouwen te hebben in de Feyenoordorganisatie en tegelijkertijd 
niet te schromen om ons aan te spreken wanneer u bepaalde leemten meent waar te nemen in 
onze activiteiten.
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Directeur Stadion Feijenoord N. V.
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Dirécteur Feyenoord Rotterdam N. V.
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Commercieel Directeur Feyenoord Rotterdam N. V. CFO Stadion Feijenoord N. V.
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