
Rotterdam, 5 juni 2018. 18bb4132

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid G. J.M. Vreugdenhil (Leefbaar 
Rotterdam) over ontwikkelingen rond SEP Feyenoord City.

Aan de Gemeenteraad.

Op 1 mei 2018 stelde G.J.M. Vreugdenhil (Leefbaar Rotterdam) ons schríftelijke vragen 
over ontwikkelingen rond SEP Feyenoord City.

Inleidend wordt gesteld:
“Afgelopen wee« werd op stadslog de gastbijdrage “Feyenoordcity rekent zich rijk” 
gepubliceerd, waarin de auteur onder meer op het gebied van werkgelegenheid en 
sportparticipatie vergelijkingen maakt tussen de stukken uit 2016 en begin 2017, het 
position paper van de gemeente inzake Feyenoord City, en de meest recente informatie. 
De auteur neemt over de linie waar dat ambities uit de stukken van voor het go-moment 
in de meest recente stukken naar beneden toe zijn bijgesteld en dat de berekeningen die 
gebruikt worden om het behalen van voorwaarden te verantwoorden op zijn minst multi- 
interpretabel zijn.

De eerste voorwaarden die aan Feyenoord in het position paper worden gesteld hebben 
betrekking op het Sociaal Economisch Programma (SEP); dit is gelijk ook de scope van 
het artikel. Tegelijkertijd geeft dit ook deels de weging weer die het college aan het SEP 
meegeeft. Dat Feyenoord ten minste het beeld creëert dat zij het voldoen aan de in het 
position paper gestelde voorwaarden probeert te ondermijnen achten wij op zijn minst 
zorgelijk. De auteur neemt onder meer waar dat:

* Het werkelijk behaalde aantal fte zou op basis van de huidige plannen neerkomen op 
274. Alhoewel hiermee voldaan kan worden aan de in de position paper gestelde eisen 
druist dit wel in tegen de geest van de eerder gedane beweringen omtrent 
werkgelegenheid.
* Feyenoord heeft zich gecommitteerd aan het opzetten van een ‘sportschool in de wijk'; 
in eerste instantie om 3000 kinderen structureel aan het sporten te krijgen. In de laatste 
versie van het SEP is dit gedaald naar 1400 kinderen.
* Feyenoord beweert in 2016 43.000 structurele sporters in beweging te kunnen krijgen 
met het opzetten van de multisportclub Feyenoord; in de meest recente versie van het 
SEP is dit gedaald naar 32.500.

Enerzijds stellen we vast dat deze constateringen strikt genomen geen afbreuk doen aan 
de eisen die in het position paper worden gestela. Anderzijds is dit te interpreteren als 
het in eerste instantie schetsen van een te mooi, of onrealistisch, beeld. ’
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Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Wat is uw reactie op de stellingen betreft werkgelegenheid, onderwijs, 
stageplaatsen en de multisportclub die de auteur in het artikel inneemt (en die 
hierboven gedeeltelijk zijn weergegeven)?

Antwoord:
De auteur gebruikt bij veel van de stellingen de informatie zoals deze is opgenomen in 
de MKBA (Twijnstra Gudde november 2016). In aanloop naar de intentieovereenkomst 
die de gemeente en Feyenoord City hebben gesloten om te komen tot een 
basisovereenkomst, is gekeken of de verwachtingen van toen nog overeenkomen met 
de huidige inzichten. De intentieovereenkomst bevat de inspanningen uit het Rapport 
aanvulling Haalbaarheidsstudie Feyenoord City (maart 2017) en minimaal de effecten 
zoals deze in de MKBA zijn bepaald.
Hieronder zetten we op een rij in hoeverre de huidige ambities nog overeenkomen met 
de oorspronkelijke berekeningen in de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) 
en het Rapport aanvulling Haalbaarheidsstudie Feyenoord City.

Hoeveel extra banen?
De MKBA becijferde dat Feyenoord City 1383 nieuwe banen bruto oplevert: 1870 banen 
minus de 487 mensen die nu al in het gebied werken, van wie 268 in het huidige stadion. 
Ook ging de analyse ervan uit dat 500Zo van de nieuwe banen verdringing van banen 
elders met zich meebrengt. Als deze verdringingseffecten meegerekend worden, komen 
er volgens de MKBA straks netto 274 fuiitime-banen bij.
De afgelopen periode toen de samenwerking tussen Feyenoord en gemeente verder 
gestalte kreeg bleek dat, in de MKBA bijvoorbeeld de meer dan 100 extra banen voor het 
gebiedsbeheer en activiteiten van CREW Hospitality Services buiten het gebied nog niet 
waren meegenomen.

In de paragraaf Werkgelegenheid van het Sociaal Economisch Programma van 
Feyenoord City waarvoor recentelijk een intentieovereenkomst tussen de gemeente en 
Feyenoord is ondertekend stelt Feyenoord dat met de bouw en exploitatie van de 
gebiedsontwikkeling Feyenoord City naar verwachting 1.500 fte nieuwe banen ontstaan. 
Daarvan creëert Feyenoord 5D0 fte netto nieuwe banen in laag en ongeschoold werk 
voor Rotterdammers die nog geen baan hebben. Hiervan is jaarlijks minimaal 310 fte 
aan arbeidskrachten bestemd voor werkzoekenden uit Rotterdam-Zuid.

Feyenoord geeft met het 'Deltaplan Werken’ verdere invulling aan de realisatie van haar 
stevige ambitie op het gebied van werkgelegenheid. Dit doet zij in samenwerking met 
alle stakeholders. Naast Feyenoord en de gemeente, zijn dit onder meer het nog te 
selecteren bouwconsortium voor Feyenoord City, het Werkgeversservicepunt Rijnmond, 
het UWV, onderwijsinstellingen, brancheorganisaties en eventueel werkgevers- en 
werknemersorganisaties.
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Hoeveel nieuwe stageplekken?
Volgens de haalbaarheidsstudie van 2017 levert Feyenoord City 500 stageplaatsen op: 
200 bij de multisportclub,100 in de publieke ruimte en 200 bij de sportexperience. Voor 
nog eens 1000 studenten is er plek in het learning lab (broedplaats) voor onderzoek, 
stages en ondersteuningswerkzaamheden voor de broedplaats en evenementen. Deze 
1000 studenten worden gerekruteerd uit circa 10.000 studenten van de relevante 
opleidingen. In de haalbaarheidsstudie zijn aan de broedplaats geen maatschappelijke 
effecten gekoppeld. De MKBA heeft dit totale programma vertaald in 1 220 stage- en 
werkplekken gedurende 10 jaar.
De berekeningen voor de intentieovereenkomst voorzien in 500 leerwerkplaatsen en 100 
carrièrestartgaranties. Voor de broedplaats zijn nu alleen de activiteiten voor 2018/2019 
voor de oprichting meegenomen. Hoeveel studenten straks in de broedplaats aan de 
slag moeten gaan, is nog niet vastgelegd. Dat aantal is naar verwachting vergelijkbaar 
met de 1.000 die de haalbaarheidsstudie noemt. Vóór het definitieve besluit van uw raad 
zal dit cijfer bekend zijn.
Het aantal stageplaatsen is gelijk gebleven en daar worden nog 100 
carrièrestartgaranties aan toegevoegd.

Sportparticipatie: hoeveel nieuwe actieve sporters?
De haalbaarheidsstudie ging uit van 830.000 actieve deelnemers: 100.000 leden van de 
multisportclub, 500.000 bezoekers van de sportexperience, 200.000 gebruikers van de 
openbare ruimte en 30.000 kinderen via de sportschool in de wijk. !n oe 
haalbaarheidsstudie is uitgegaan van 43.000 nieuwe structurele maandelijkse sporters 
waarvan 32.500 structureel wekelijks gaan sporten. De MKBA kwam uit op 15.000 
nieuwe wekelijkse sporters op basis van de beoogde activiteiten. Feyenoord beschouwt 
dit aantal als een minimum en wil veel meer Rotterdammers in beweging krijgen.

De intentieovereenkomst streeft ernaar dat minimaal 15.000 niet-sportende 
Rotterdammers (jong en oud) straks structureel elke week gaan sporten, op basis van 
hun ervaringen in de multisportclub, de sportexperience, sporten in de openbare ruimte 
en de sportschool in de wijk. De streefcijfers voor nieuwe structureel wekelijkse sporters 
per project zijn naar beneden bijgesteld om op 15.000 uit te komen (10.000 
multisportclub, 3600 sporten in de openbare ruimte, 1400 sportschool in de wijk).
Het aantal nieuwe structurele wekelijkse sporters is daarmee gelijk aan dat in de MKBA, 
waarop het gemeenteraadsbesluit is gebaseerd.

Vraag 2:
Hoe interpreteert u de kwalitatief teruglopende ambities van Feyenoord betreft de 
door de raad gestelde, binaire, randvoorwaarden omtrent het SEP?

Antwoord:
Volgens het college is er geen sprake van teruglopende ambities. De activiteiten en het 
bereik zijn nog hetzelfde en de in de intentieovereenkomst afgesproken effecten komen 
overeen met de effecten in de MKBA als basis voor de besluitvorming van de 
gemeenteraad. De intentieovereenkomst valt binnen de randvoorwaarden zoals 
vastgesteld in het gemeentelijke position paper.
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Vraag 3:
Wordt het college betrokken in de bijstellingen die Feyenoord op deze ambities 
maakt? Zo ja, hoe en in welke mate?

Antwoord:
Binnen de gemeente is een projectgroep opgericht waarin de clusters Werk en Inkomen, 
Maatschappelijke Ontwikkeling (i.c. J&O, S&C, PGW&Z) en Stadsontwikkeling 
(Economie) zijn vertegenwoordigd. Deze projectgroep werkt nauw samen met andere 
belanghebbende gemeentelijke directies, het programmabureau Nationaal programma 
Rotterdam Zuid, Feyenoord en partners. Door samen te werken aan de sport-, 
onderwijs- en werkgelegenheidsambities, de inzet op elkaar af te stemmen en te Komen 
tot integrale besluitvorming, kan meer bereikt worden voor de Rotterdammers op Zuid. Al 
deze partijen werken aan de totstandkoming van de Basisovereenkomst Sociaal 
Economisch Programma Feyenoord City, conform de door ons afgesloten 
Intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City, waarover wij u 
recentelijk hebben geïnformeerd.

De in de intentieovereenkomst overeengekomen ambities blijven hoog. Zoals bij het 
antwoord op vraag 1 aangegeven blijven de inspanningen en doelen hetzelfde. Bij 
sportparticipatie heeft de toets in de MKBA aangegeven, dat de te verwachten effecten 
iager liggen dan door Feyenoord in de haalbaarheidsstudie aangegeven. Het college is 
van mening dat het onrealistisch zou zijn om een veel hoger effect in de overeenkomsten 
met Feyenoord op te nemen. Daarom zijn we met Feyenoord overeengekomen om het 
effect zoals in de MKBA berekend, als ondergrens in de overeenkomsten op te nemen.

Vraag 4:
Hoe verhouden de bijgestelde ambities betreft het Sociaal Economisch 
Programma zich tot de eerder door Twynstra Gudde uitgevoerde Maatschappelijke 
Kosten Baten Analyse?

Antwoord:
Zoals bij het antwoord op vraag 1 vermeld blijven de inspanningen en het bereid 
hetzelfde als in de haalbaarheidsstudie. De door Twynstra Gudde in de MKBA bepaalde 
effecten zijn als ondergrens in de intentieovereenkomst opgenomen, Beiden komen dus 
overeen en op enkele aspecten is de lat iets hoger gelegd dan in de MKBA bepaald.

Vraag 5:
Meent u dat het uitvoeren van een nieuwe Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 
wenselijk is? Zo nee, hoe bent u dan van plan de nu levende zorgen weg te 
nemen?

Antwoord:
De berekeningen zoals opgenomen in de intentieovereenkomst zijn in lijn met de 
haalbaarheidsstudie en de MKBA. Buiten het sociaaleconomisch programma zijn er ook 
ontwikkelingen in de planvorming Feyenoord City die mogelijk leiden tot een betere 
MKBA. Denk hierbij aan de realisatie van extra woningen in het gebied, wat nu in het
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kader van het Masterplan wordt onderzocht en waarmee bij de oorspronkelijke 
berekeningen destijds geen rekening is gehouden.

De wijze van outcome- en outputmeting binnen de verschillende projecten van het 
Sociaal Economisch Programma Feyenoord City zal onderdeel zijn van de eerder 
genoemde basisovereenkomst. Hiertoe is Feyenoord voor de periode van vier jaar een 
samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam aangegaan. Binnen deze 
samenwerking gaan masterstudenten van de Erasmus School of Social and Behavioural 
Sciences (ESSB) en Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) 
multidisciplinair onderzoek doen naar het effect van het Sociaal Economische 
Programma Feyenoord City op de samenleving.
Per academisch jaar starten vier tot vijf studenten met een onderzoeksstage inclusief 
afsluitende scriptie bij Feyenoord. Binnen deze stages zal de impact van Feyenoord op 
de (Rotterdamse) samenleving inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van 
wetenschappelijk onderzoek naar de maatschappelijke projecten van Feyenoord.
Door de impact van deze projecten meetbaar te maken, kan Feyenoord de sociale 
activiteiten gericht doorontwikkelen en verbeteren.

Wij hopen met de beantwoording van de vragen de zorgen te hebben weggenomen. Het 
uitvoeren van een nieuwe MKBA is ons inziens op dit moment niet noodzakelijk, 
aangezien dit tot dezelfde uitkomsten leidt.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,De secretaris

AboutalebC.M. Sje
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