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Betreft: Gebiedsontwikkeling Feyenoord City

OndenNerp:
Contractvorming gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Op welke gronden deze brief?NVaarom nu voorgelegd?
Nu de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City in de fase is beland dat partijen
overeenkomsten met elkaar aangaan, heeft ons college ingestemd met het
ondertekenen van een aantal overeenkomsten waarbij de gemeente partij is, te weten
de raamovereenkomst met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en de
verkoopovereenkomst voor de grond voor Parkstad Zuid, Wij hechten eraan uw raad
goed te informeren over alle belangrijke stappen die worden gezet bij Feyenoord Cityr
Daarom hebben wij besloten om uw raad ook over deze voor de gebiedsontwikkeling
belangrijke stap te informeren en daarbij uw raad 00k in de gelegenheid te stellen
kennis te nemen van de onderliggende overeenkomsten, ook al is dit laatste niet
gebruikelijk. Omdat openbaarmaking van deze documenten de financiéle belangen
van de gemeente en haar partners schade kan toebrengen, is besloten om dit onder
oplegging van geheimhouding te doen.

Relatie met het coalitieakkoordlcollegewerkprogrammalbegrotingleerder
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
Position Paper (raad, 11 mei 2017)

Toelichting:
Feyenoord City betreft - naast de realisatie van een nieuw stadion, het implementeren
van een mobiliteitsaanpak, het uitvoeren van een sociaaI-economisch programma en
de herstructurering van de Kuip - een integrale gebiedsontwikkeling waarbij
honderden nieuwe woningen, commerciéle ruimtes, buitenruimte en nieuwe
infrastructuur worden gerealiseerd. De gebiedsontwikkeling start in 2020 en loopt naar
verwachting door tot na 2030. Het stadion opent volgens de huidige planning in 2023
haar deuren.

De eerste fase van de gebiedsontwikkeling is een primair particuliere
verantwoordelijkheid. Dat vloeit voort uit het raadsbesluit omtrent de Position Paper
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Feyenoord City (11 mei 2017) om de uitvoering van de grondexploitatie van de
gebiedsontwikkeiing van de eerste fase van Feyenoord City in particuliere handen te
leggen. Alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de gebiedsontwikkeling worden door
private partijen gefinancierd en uitgevoerd. Denk hierbij aan zaken als
planvoorbereiding (masterplan, milieuonderzoeken, bestemmingsplan), verwerven,
bouwrijp maken en de inrichting van de buitenruimte.

Onder verantwoordelijkheid van Stadion Feijenoord is hard gewerkt aan het uitdenken
van een organisatiestructuur, het selecteren van marktpartijen, het oprichten van een
stichting gebiedsontwikkeling en het inrichten van een particuliere grondexploitatie.
Daarnaast zijn gesprekken gestart die moeten leiden tot de noodzakelijke verwerving
van vastgoed en verplaatsingen van de aanwezige huurders en gebruikers. Stadion
Feijenoord heeft voor deze activiteiten twee kwartiermakers aangesteld.

Stichtinq Gebiedsontwikkelinq aan de Maas
Om te komen tot een organisatiestructuur voor de gebiedsontwikkeling is een
uitgebreide marktconsuitatie onder marktpartijen gedaan. Op basis van deze
consultatie is een structuur uitgewerkt die past bij een ontwikkeling als deze en
waarmee de randvoorwaarden van de Position Paper 20 goed mogelijk geborgd
worden.

Er is gekozen voor het oprichten van een stichting (Stichting Gebiedsontwikkeling
aan de Maas), die de grondexploitatie gaat uitvoeren en de ontwikkelplots (tbv
woningen, hotel of andere commerciéle functies) aan ontwikkelaars zal uitgeven. De
stichting heeft geen winstoogmerk en mag alieen geld uitgeven aan de vastgelegde
doeleinden. In de statuten wordt het doel nauwkeurig omschreven. Daarmee kan
bijvoorbeeld ook op maatschappelijke meerwaarde worden gestuurd. De rollen van
de verschiliende partijen zijn vastgelegd en de governance structuur is beschreven.

Voor de zomer is uw raad gei‘nformeerd (brief wethouder Visser, 6 juli 2018) over de
seiectie van het beoogde consortium voor de gebiedsontwikkeling van de eerste fase
van Feyenoord City, bestaande uit Provast, Heijmans en Syntrus Achmea. Deze
partijen zijn op drie manieren betrokken bij de stichting:
1. De verstrekking van een rentedragende lening om de stichting van financiéle

middelen te voorzien om activiteiten te kunnen uitvoeren;
2. Bemensing van de stichting waardoor de stichting in staat wordt gesteld de

(particuliere) grondexploitatie te kunnen laten uitvoeren;
3. De ontwikkeling van de plots, maar als andere partijen een beter bod hebben

kunnen zij het ontwikkelrecht voor de betreffende kavel aan deze partijen geven.

De ontwikkelkavels worden op marktconform wijze en tegen marktconforme
voorwaarden uitgegeven. Verder zijn de opgestelde statuten erop gericht dat de
gehele gebiedsontwikkeling zai worden afgemaakt. Naast het consortium van
marktpartijen hebben de gemeente en Stadion Feijenoord een vertegenwoordiging in
de Raad van Toezicht van de stichting, waarbij de statuten niet zonder hun
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instemming kunnen worden gewijzigd. De rol van de gemeente past in het
Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018 en de Leidraad Governance

De statuten voorzien in de mogelijkheid om nieuwe marktpartijen toe te laten.
Hiermee kan de basis worden verbreed ten aanzien van middelen, kennis en
ervaring.

De stichting zal zoals gezegd voor vooralsnog fase 1 van Feyenoord City de
grondexploitatie uitvoeren. De uitgaven in deze grondexploitatie betreffen plankosten,
venNerven/ verplaatsen van vastgoed, bouwrijp maken en het inrichten van de
openbare ruimte. De opbrengsten bestaan uit de verkoop van grond aan
ontwikkelaars voor het realiseren van woningbouw en commerciéle functies en de
grond onder het stadion aan de gemeente (gemaximeerd op 60 miljoen euro prijspeil
2016) ten behoeve van het en‘pachtcontract tussen gemeente en stadion.

Raamovereenkomst qemeente — stichtinq
Wij hebben ingestemd met het aangaan van een raamovereenkomst met de Stichting
Gebiedsontwikkeling aan de Maas. De raamovereenkomst regelt op hoofdlijnen de
doelen, randvoon/vaarden, gedragslijnen en uitgangspunten voor de
gebiedsontwikkeling De overeenkomst borgt de relevante voorwaarden uit het
raadsbesluit omtrent de Position Paper. De raamovereenkomst ziet in eerste
instantie toe op fase 1 van Feyenoord City, bestaande uit de ontwikkelingen ten
noorden van de Stadionweg.

De raamovereenkomst moet de realisatie van een nog niet geheel uitgekristalliseerd
plan mogelijk maken en het toekomstige beheer van de openbare ruimte regelen.
Daarom zijn slechts de hoofdlijnen vastgelegd en zijn de ondervverpen bepaald die in
ieder geval nog uitgewerkt moeten worden. Ook is de gemeentelijke bijdrage aan de
gebiedsontwikkeling vastgelegd conform de voonNaarden in de Position Paper en
bevestigt de stichting dat zij de gebiedsontwikkeling voor eigen rekening en risico
binnen de gestelde randvoorwaarden uit zal voeren.

De stichting zal voor de eerste fase van de gebiedsontwikkeling drie percelen grond
van de gemeente kopen. De rest van de gronden in de eerste fase (circa 70%) is
privaat eigendom en worden venNorven door de stichting. De drie gemeentelijke
percelen zijn: Parkstad-Zuid, de locatie van het tankstation bij het Varkenoords
viaduct inclusief de grond eromheen, en het parkeerterrein 5C tussen de Veranda en
de Gamma. De kavels worden gekocht op basis van een door een gekwalificeerde
taxateur getaxeerde complexwaarde.

Mocht de voorgenomen gebiedsontwikkeling om de een of andere reden geen
doorgang vinden op de beoogde manier, treden gemeente en de stichting in overleg
over een alternatieve ontwikkeling van de reeds aangekochte gronden binnen de
meegegeven kaders. De raamovereenkomst regeit ook de al dan niet voortijdige
beéindiging van de samenwerking met de stichting.
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Verkoop Parkstad Zuid
Wij hebben ingestemd met het verkopen van de grond onder locatie Parkstad Zuid
aan de stichting. De stichting zal op haar beurt de grond leveren aan het consortium
(AM, ism Barcode) dat in juii is geselecteerd. De ontwikkeling van Parkstad-Zuid is
een belangrijke impuls om de geheie gebiedsontwikkeling op gang te brengen en
draagt bij aan de gemeentelijke woningbouwambities. De gemeente was betrokken
bij de selectie van AM en meent dat hiermee een goede keuze is gemaakt passend
bij de beoogde ambitie voor de ontwikkeling van het gebied en de forse
woningbouwambitie van Rotterdam. Het plan past verder binnen de door de
gemeente opgestelde Nota van Uitgangspunten voor de locatie.
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Figuur: Gebiedsontwikkeiing Feyenoord City fase 1. De meest linkse locatie is Parkstad Zuid.

Om de verkoop aan de stichting mogelijk te maken, wordt op enkele punten
afgeweken van het gemeentelijk beleid bij grondverkoop en gronduitgifte. Dit hangt
samen met de keuze voor een private gebiedsontwikkeling. In de Position Paper is
vastgelegd dat afwijkende afspraken mogelijk zijn, mits de positie van de gemeente
niet verslechtert.

Vervol
Na het ondertekenen van de raamovereenkomst zal de stichting het masterplan en
de bijbehorende grondexploitatie uitwerken en optimaliseren binnen de kaders van
de Position Paper. Hierbij zullen ook de uitkomsten van de milieuonderzoeken die nu
uitgevoerd worden voor het bestemmingsplan worden betrokken. Het masterplan
zullen wij naar verwachting rond de jaanNisseling aan uw raad voorleggen.

Financiéle en juridische consequentieslaspecten:
Het afsluiten van de raamovereenkomst is een uitvloeisel van en past binnen het
raadsbesluit omtrent de Position Paper. Het aangaan van de overeenkomst betekent
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geen instemming van de gemeente met de gehele ontwikkeling, maar is noodzakelijk
om te komen tot de uitwerkingen die nodig zijn voor het toetsen aan de Position Paper
en regelt tevens alvast de samenwerking na een positief besluit na toetsing. In de
raamovereenkomst is een regeling opgenomen in het geval de stichting voortijdig zijn
werkzaamheden staakt.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De se etaris, De burgemeester,
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1. Collegebrief over oplegging geheimhouding op documenten (inclusief bijlagen)

Bijlage(n):


