
Rotterdam, 6 maart 2018. 18bb2129

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J. Verveen (fractie 
Verveen) over Invloed krediet Goldman Sachs op positie gemeente Rotterdam.

Aan de Gemeenteraad.

Op 12 februari 2018 stelde P.J. Verveen (fractie Verveen) ons schríftelijke vragen over 
Invloed krediet Goldman Sachs op positie gemeente Rotterdam.

Inleidend wordt gesteld:

“Op 24 maart 1994 is, ten behoeve van renovatie van De Kuip, een lening verstrekt aoor 
de gemeente Rotterdam ter hoogte van 17,5 miljoen gulden aan Stadion Feijenoord N V. 
Bij de invoering van de Euro in 2002, stond ei omgerekend nog een bedrag van C 7,9 
miljoen van deze lening open. Sindsdien is er niets meer van deze lening afgelost. In het 
jaarverslag 2016-2017 van Stadion Feijenoord N.V.1 wordt nog steeds melding gemaakt 
van een langlopende schuld ter hoogte van ũ 7.941.154, verschuldigd aan de gemeente 
Rotterdam.

In de beantwoording van eerdere schríftelijke vragen2 met betrekking tot deze 
openstaande lening heeft u aangegeven dat in de voorwaarden van deze lening 
vastgelegd is dat deze achtergesteld is bij de vorderingen die voortvloeien uit de 
bancaire financiering van 45 miljoen gulden voor de toenmalige herontwikkeling van het 
stadion. Uit de jaarrekening 2015-2016 van Stadion Feijenoord N.V.3 blijkt dat de lening 
van het bankenconsortium per 1 april 2016 is afgelost. Op dit moment is de gemeente 
Rotterdam dus preferent schuldeiser. Toch is er ook sindsdien nog niets afgelost op de 
lening aan Stadion Feijenoord N.V. U geeft in de beantwoording van bovengenoemde 
vragen aan dat dit komt omdat de leningvoorwaarden stellen dat de lening in beginsel 
niet opeisbaar is. Daarbij geeft u aan dat Stadion Feijenoord N.V. wel jaarlijks rente 
verschuldigd is over de lening.

Onlangs is bekend geworden dat Stadion Feijenoord N.V. naast de openstaande lening 
bij de gemeente Rotterdam voornemens is een nieuw krediet van C 17,5 miljoen af te 
sluiten bij investeringsbank Goldman Sachs voor de dóórontwikkeling van de plannen 
voor Feyenoord City. In de raadsvergadering van 1 februari jl. is dit bevestigd door het 
college. Na het debat is in de media door een woordvoerder van Feyenoord City 
bevestigd dat De Kuip als onderpand dient voor dit krediet4. De verdere voorwaarden 
voor dit krediet zijn tot op heden onduidelijk. In de raadsvergadering van 1 februari jl 
heeft het college toegezegd dat deze voorwaarden waaronder de overeenkomst voor het 
krediet bij Goldman Sachs wordt aangegaan onder geheimhouding gedeeld zullen 
worden met de gemeenteraad.

1 Jaarverslag 2016-7017 Stadion Feijenoord N.V.: https://www.feyenoordmedia.nl/media/53b4cl3f6a9b36cc4c2441b88abedf45
2 Beantwoording schríftelijke vragen openstaande lening Staaion Fe.jenoora 
https://rotterdam.raadsinformatie.nI/document/4967772/4/l/bb738
3 Jaarverslag 2015-2016 Stadion Feijenoord N V: https://www.feyenoordmedia.nl/media/d81040906890b87629067a2dl21409c0
4 'www.ad.nl/rotterdam/enlsquo-kuip-dient als-onderpand-bij-krediet-goldman- ;achsenrsquo~aada5al7/
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Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Wanneer verwacht het college de informatie ter inzage aan de gemeenteraad aan 
te bieden? Kunt u reeds nu aangeven voor welke voorbereidende werkzaamheden 
die 17,5 miljoen euro is bedoeld? Wij hadden namelijk altijd begrepen dat 
adviseurs, architecten en andere betrokkenen op ‘no-cure no pay’ basis werkten 
aan de planvorming en pas bij een definitief doorgaan, betaald zouden krijgen. 
Klopt het dat dat was afgesproken? Voor welk gedeelte is die 17,5 miljoen euro 
bestemd voor voorbereidende werkzaamheden verricht vóór datum van het 
voorlopige/voorwaardelijke besluit van de gemeenteraad op 11 mei 2017 en voor 
welk gedeelte gaat het om voorbereidende werkzaamheden ná dit besluit tot 
datum definitieve financiering? Graag een concreet antwoord.

Antwoord:
Uw raad is hierover eind februari nader geïnformeerd middels de brief ‘Stand van zaken 
Feyenoord City’ (18bb1501) en de als bijlage meegestuurde brief van Feyenoord 
(18bb1577).

Verder wordt gesteld:
U heeft in de raadsvergadering van 1 februari aangegeven dat de gemeente Rotterdam 
volgens het college geen belang heeft in deze kredietovereenkomst en dat het een 
private aangelegenheid van Feyenoord City betreft, waar de gemeente Rotterdam geen 
zeggenschap in heeft. Desalniettemin staat in paragraaf 3.3 van het position paper m.b.t. 
Feyenoord City5 dat inzicht in de overige financiers van belang is voor de deelname van 
de gemeente en dat de gemeente met Feyenoord zal overleggen over de eisen die 
gesteld worden aan de financiers. Daarbij staat niet gespecificeerd dat deze voorwaarde 
niet zou gelden wanneer het een financiering betreft die enkel betrekking heeft op de 
dóórontwikkeling van de plannen. Verder wordt in de beantwoording van eerder 
genoemde schríftelijke vragen niet duidelijk hoe de openstaande lening van de gemeente 
Rotterdam zich verhoudt tot eventueel nieuw af te sluiten kredieten. Ook dit zou invloed 
kunnen hebben op de positie van de gemeente Rotterdam. Hierover heeft onze fractie 
een aantal vragen:

Vraag 2:
Heeft Feyenoord City de gemeente geïnformeerd over het voornemen om 
Goldman Sachs als financier bij de ontwikkeling van Feyenoord City te betrekken? 
Zo ja, wanneer en waarom is de raad hier niet actief over geïnformeerd?

Antwoord:
Ja, ons college heeft met Feyenoord afgesproken dat alle belangrijke besluiten omtrent 
de financiering vooraf met onze gemeente worden gedeeld en dat het college gedurende 
het ontwikkelproces kan toetsen of dit voldoet aan de uitgangspunten van de Position 
Paper.

Ons college heeft uw raad middels de brief ‘afdoening moties’ (17bb10294) bij de 
basisrapportage geïnformeerd over het voornemen van Feyenoord om bij Goldman 
Sachs een brugfinanciering te betrekken.

5 Gemeentelijk position paper Feyenoord City: httpsV/www.rotterdam.nl/wonen-leven/feyenoord—city/Gemeenteiijk—Position—Paper—FC.pdf
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Vraag 3:
Heeft er inderdaad overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en Feyenoord 
City over de te stellen eisen aan Goldman Sachs? Zo ja, wat waren de uitkomsten 
van dit overleg?

Antwoord:
Ja, dit overleg heeft pteatsgevonden. Ons college heeft uw raad O'/er de met Feyenoord 
overeengekomen eisen aan de financiers eind februari geïnformeerd met de brief ‘Stand 
van zaken Feyenoord City’ (18bb1501) en de bijlage 'Criteria financiers’ (18bb1499).

Vraag 4:
Zijn er in de oorspronkelijke overeenkomst voor de lening van de gemeente 
Rotterdam aan Stadion Feijenoord N.V. uit 1994 voorwaarden opgenomen voor het 
aangaan van nieuwe kredieten door Stadion Feijenoord N.V.? Zo ja, welke 
voorwaarden zijn dit en hoe gaan eventuele nieuwe kredieten zich, gezien deze 
voorwaarden, verhouden tot de door de gemeente Rotterdam verstrekte lening?

Antwoord:
Nee, er zijn geen voorwaarden voor het aangaan van nieuwe kredieten opgenomen in 
de oorspronkelijke overeenkomst.

Vraag 5:
Welke andere zekerheden voor de gemeente Rotterdam zijn er opgenomen in de 
oorspronkelijke overeenkomst uit 1994?

Antwoord:
Geen. Alleen bij verkoop of overdracht van de opstallen is de lening opeisbaar.

Vraag 6:
Zijn de voorwaarden uit de oorspronkelijke overeenkomst tussen Stadion 
Feijenoord N.V. en de gemeente Rotterdam strijdig met de voorwaarden 
waaronder de nieuwe overeenkomst met Goldman Sachs wordt aangegaan? Zo ja, 
op welke punten?

Antwoord:
Nee.

Verder wordt gesteld:
“In de beantwoording van bovengenoemde schríftelijke vragen geeft u aan dai er over de 
lening van de gemeente Rotterdam alleen rente wordt betaald als de financiële positie 
van het stadion dit toelaat. Daarbij geeft u tevens aan dat de financiële positie van 
Stadion Feijenoord N.V. de afgelopen járen dusdanig mager is geweest dat er sinds het 
ooekjaar 2012-2013 geen rente meer is betaald over deze lening.

Vraag 7:
Wat is de inschatting van het college omtrent de financiële slagkracht van Stadion 
Feijenoord N.V. om het af te sluiten krediet bij Goldman Sachs terug te kunnen 
betalen in het geval dat het nieuwe stadion niet doorgaat, in overweging nemende 
dat de financiële positie van Stadion Feijenoord N.V. de afgelopen járen dusdanig 
mager is geweest dat er geen rente over de openstaande lening van de gemeente 
Rotterdam betaald is?
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Antwoord:
Bij het afsluiten van deze overeenkomst door Stadion Feijenoord en de financier zijn alle 
gebruikelijke marktconforme toetsingen en ratio’s van toepassing. Zoals Feyenoord 
aangegeven heeft in haar brief (18bb1577) kan de aangetrokken brugfinanciering, mocht 
het stadionproject niet doorgaan, gedurende een langere looptijd worden afgelost. De 
gemeente is met Feyenoord overeengekomen dat de conversie van de lening naar 
preferente aandelen (als onderdeel van het besluit van 11 mei) uiterlijk per einde 2018 
gerealiseerd wordt, ook wanneer de o^twikKeling van een nieuw stadion geen doorgang 
kan vinden.

Vraag 8:
Wat betekent dit voor de financiële positie van de gemeente Rotterdam als 
schuldeiser van Stadion Feijenoord N.V.?

Antwoord:
De rentebetaling op de achtergestelde lening is conform de leningovereenkomst uit 1994 
afhankelijk van eventuele winsten bij Stadion Feijenoord N.V. Dit verandert niet.

Verder wordt gesteld:
“Met betrekking tot deze openstaande lening staat in het position paper m.b.t. Feyenoord 
City, voorwaarde 12, ad 7, vermeldt dat de gemeente bereid is tot effectuering van de 
omzetting van de bestaande lening (ter hoogte van C 7,9 miljoen) naar preferente niet 
stemgerechtigde aandelen. In het raadsbesluit 'Gemeentelijke positie ten aanzien van 
betrokkenheid Feyenoord City’6, genomen in de raad van 11 mei 2017, staat hierop een 
aanvulling dat het een coupon van 4 procent in Stadion Feijenoord N.V. betreft. Deze 
omzetting zal echter pas plaats zal vinden bij een definitieve doorgang van de plannen 
omtrent Feyenoord City. Niet duidelijk is of de openstaande lening van de gemeente 
Rotterdam tot die tijd achtergesteld zal worden aan de vordering die voortvloeit uit de 
nieuwe kredietovereenkomst met Goldman Sachs.”

Vraag 9:
Wat verandert er aan de positie van de vordering van de gemeente Rotterdam op 
Stadion Feijenoord N.V. als er een nieuw krediet wordt afgesloten? Wordt deze 
inderdaad achtergesteld aan de vordering die zal voortvloeien uit de 
Kredietovereenkomst met Goldman Sachs?

Antwoord:
Er verandert niets. De achtergestelde lening blijft achtergesteld, ook aan de 
kredietovereenkomst met Goldman Sachs. Deze achterstelling heeft de gemeente op 
verzoek van Feyenoord schríftelijk bevestigd aan Feyenoord.

Verder wordt gesteld:
“De aflossingen op het door Goldman Sachs verstrekte krediet zullen tot aan de 
volledige afbetaling een negatieve invloed hebben op het netto resultaat van Stadion 
Feijenoord N.V. En hoewel de hoofdsom van de openstaande lening van de gemeente 
Rotterdam volgens uw informatie in beginsel niet opeisbaar is. neemt de kans dat 
Stadion Feijenoord N.V., tot aan de eventuele omzetting van de openstaande lening naar 
aandelen, nog rente over de hoofdsom zal betalen hierdoor naar alle waarschijnlijkheid 
ook af. Bovendien zullen hierdoor de financiële baten voor de gemeente Rotterdam, die 
uit deze lening voortvloeien, zelfs in geval van omzetting van de Destaande lening naar 
preferente aandelen met winstrecht verminderen. Daarom heeft onze fractie hierover de 
volgende vragen:”

6 Raadsbesluit i-eyenoord City (11 mei 201 7):
https://rotterdam.raadsinforrnatie.nI/document/5248778/1/eff9567a938459eac46a973d20e84c68
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Vraag 10:
Is het college, het bovenstaande in overweging nemende, het met ons eens dat dit 
nieuwe krediet bij Goldman Sachs hoe dan ook invloed heeft op de financiële 
positie van de gemeente Rotterdam, of dat nu is als schuldeiser, dan wel als 
toekomstig aandeelhouder met winstrecht van Stadion Feijenoord N.V.? Is het 
college het met ons eens dat de gemeente Rotterdam daarom wel degelijk 
belanghebbende is in deze overeenkomst met Goldman Sachs?

Antwoord:
Als schuldeiser behoudt de gemeente haar recht op rentevergoedingen in 
overeenstemming met de voorwaarden uit de leningovereenkomst uit 1994. Als 
toekomstig preferent aandeelhouder ontstaat een recht op dividend dat eveneens 
afhankelijk is van de winst die door Stadion Feijenoord N V. wordt gemaakt. De 
gemeente heeft in het kader van de leningovereenkomst uit 1994 geen zeggenschap 
over uitgaven, of het aangaan van leningen, door Stadion Feijenoord N.V.

Vraag 11:
Is de gemeente als schuldeiser van Stadion Feijenoord N.V. vooraf door hen 
geïnformeerd over het voornemen om een nieuw krediet af te sluiten bij Goldman 
Sachs en daarmee de schuldeisers positie van de gemeente Rotterdam te 
verzwakken? Zo, ja heeft het college hiermee ingestemd?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2. De gemeente heeft in het kader van de leningovereenkomst uit 
1994 geen zeggenschap over uitgaven, of het aangaan van leningen, door Stadion 
Feijenoord N.V.

Vraag 12:
Waarom heeft het college de gemeenteraad van Rotterdam, gezien de 
bovenstaande overwegingen en het feit dat het budgetrecht bij de gemeenteraad 
ligt, vooraf geen toestemming gevraagd over de overeenkomst die Stadion 
Feijenoord N.V. voornemens is af te sluiten bij Goldman Sachs? Bent u dat alsnog 
bereid te doen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,De secretaris,
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