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Onderwerp:
Afdoening motie “Prioriteit Feyenoord City”

Op welke gronden deze briefî/Waarom nu voorgelegd?
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 11 mei 2017, ter bespreking van 
Feyenoord City is de motie “Prioriteit Feyenoord City” (17bb4124) ingediend door de 
raadsleden dhr. J.W. Verheij (WD) en dhr. L. Bruijn (PvdA). De motie is 
aangenomen.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
De beantwoording heeft een relatie met de Woonvisie Rotterdam en de Position 
Paper Feyenoord City (11 mei 2017).

Toelichting
In de motie wordt het college gevraagd:

1. Op welke wijze prioriteit gegeven wordt aan de gebiedsontwikkeling 
Feyenoord City totdat het gehele project gereed is;

2. Wat dit betekent voor andere lopende en toekomstige gebiedsontwikkelingen 
in de stad;

3. Op welke wijze de markt maximaal gestimuleerd wordt om primair in 
Feyenoord City te investeren, bouwen en ontwikkelen;

4. Een plan om de gemeentelijke organisatie zodanig op orde te brengen dat 
kennis, kunde en kwantiteit voldoende zijn toegerust op de gemeentelijke 
taken ten behoeve van Feyenoord City en de andere ontwikkelingen in de 
stad.

Het voorstel is om de motie af te doen door middel van een puntsgewijze reactie op 
de vragen. Doordat de organisatie van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City op 
orde is bestaat er geen noodzaak om daarvoor een plan op te stellen.
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1. De gebiedsontwikkeling van Feyenoord City is primair de verantwoordelijkheid 
van Stadion Feijenoord en de BVO Feyenoord. Zij hebben kwartiermakers in 
de arm genomen om de gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen. 
Inmiddels worden de eerste afspraken over de 1e fase van de 
gebiedsontwikkeling tussen partijen onderling en met de gemeente juridisch 
vastgesteld. Wij hebben in dat kader ingestemd met het aangaan van de 
raamovereenkomst met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en de 
verkoop van de grond t.b.v. de realisatie van het plan van ontwikkelaar AM 
voor Parkstad Zuid. Door de gemeente wordt het project optimaal 
gefaciliteerd. De gemeente volgt en faciliteert het proces, zoals vastgelegd in 
de Position Paper die de Raad op 11 mei 2017 heeft vastgesteld. De 
ambtelijke en bestuurlijke aansturing en de personele invulling van de 
gemeentelijke projectorganisatie Feyenoord City die dit primair private proces 
begeleidt, is kwalitatief en kwantitatief op orde en passend bij de opgave en 
het ambitieniveau en gedekt door de gemeentebegroting.

2. Dit college heeft de ambitieuze doelstelling om 18.000 woningen te realiseren 
deze collegeperiode. In dit kader heeft het cluster Stadsontwikkeling de 
vereiste formatie in beeld gebracht. Het college heeft in het collegeprogramma 
ruimte gemaakt om de woningbouwambitie financieel passend te maken. Dit 
betekent dat de gemeente stadsbreed volop inzet op actuele maar ook 
toekomstige woningbouwinitiatieven om de gestelde doestelling te behalen. 
Feyenoord City is naast grote plannen zoals de verdichting van de Binnenstad, 
Hart van Zuid, de transformatie van de Merwehaven een van de grote plannen 
die in uitvoering wordt genomen. Een goede prioritering in de uitwerking die 
aansluit bij de aanwezige behoefte en de beschikbare interne en externe 
capaciteit is daarbij noodzakelijk. In het reeds aan u eerder aangekondigde 
plan van aanpak 18.000 woningen zal hier nader op worden ingezoomd.
Voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City bestaat er vanuit de gemeente 
een projectorganisatie die zich volledig richt op deze gebiedsontwikkeling. 
Deze gebiedsontwikkeling loopt parallel aan andere ontwikkelingen in de stad. 
De vraag vanuit de markt (mensen die een huis zoeken), is zo groot dat al 
deze ontwikkelingen moeiteloos gelijktijdig plaats kunnen vinden. Feyenoord 
City levert zo een positieve bijdrage aan het realiseren van deze 
collegedoelstelling.

3. De gebiedsontwikkeling, die zoals gezegd primair een private aangelegenheid 
is, wordt op allerlei wijzen onder de aandacht van de markt gebracht. De 
feítelijke marktbenadering loopt via de kanalen van Feyenoord City die 
daarvoor een extern adviesbureau als kwartiermakers in de arm heeft 
genomen. Meer in zijn algemeenheid: Stadsontwikkeling brengt 
gebiedsontwikkelingen op diverse manieren onder de aandacht. Naast alle 
uitingen op lokaal en nationaal niveau, gebeurt dat ook op internationaal 
niveau. Zo is Feyenoord City het afgelopen jaar uitgebreid gepresenteerd op 
vakbeurzen in München op de Expo Real, in Cannes op de MIPIM 
Vastgoedbeurs en in Amsterdam op de Provada. Ook dit jaar is Feyenoord 
City weer gepromoot op de Expo Real (oktober 2018).
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4. Stadsontwikkeling heeft een onderzoek laten doen door AT Osborne die het 
realisatievermogen van de directie Projectmanagement Â Engineering in beeld 
heeft gebracht. De onderzoeksvraag was “In hoeverre is de organisatie 
toegerust om grote fysieke projecten tot een goed einde te brengen?” Van de 
vier grote projecten die ze onderzocht hebben was Feyenoord City er één van. 
De conclusie is: “met name de kwaliteit, loyaliteit en motivatie van de 
medewerkers in de grote Rotterdamse projecten maakt dat complexe opgaven 
in de basis op een professionele manier worden aangepakt, maar dat 
onvoldoende is geborgd dat de slagingskans van projecten zo hoog mogelijk 
is”. AT Osborne geeft daarbij aan dat het goed mogelijk is dat SO dit kan 
ombuigen naar een situatie waarin dit wel voldoende is geborgd. De 
conclusies zijn vertaald naar 14 adviezen. Deze adviezen zijn allemaal in de 
organisatievisie SO opgenomen. Deze heeft u op 2 oktober 2018 ontvangen 
(18bb7336). Dit betekent dat er dus hard wordt gewerkt op dit moment om 
zaken rondom het projectmanagement verder door te ontwikkelen en op een 
aantal punten te verbeteren, waaronder het updaten van de RSPW. Via de 
reguliere P&C cyclus houden we u hierover op de hoogte.

Op grond van het raadsbesluit van juli 2017 in het kader van de Regeling 
Risicovolle Projecten rapporteert het college elke zes maanden over de 
voortgang van Feyenoord City. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in 
de Basisrapportage Feyenoord City van december 2017. In de 
Basisrapportage is nader toegelicht hoe de ambtelijke en bestuurlijke prioriteit 
in organisatorische zin is vormgegeven (zie hoofdstuk 4). In april 2018 is o.b.v. 
deze Basisrapportage voor het eerst gerapporteerd over de voortgang van 
Feyenoord City. November 2018 is het moment van de volgende halfjaarlijkse 
rapportage. Deze rapportages worden gebruikt om aan te geven als er 
relevante wijzigingen op dit punt zijn.

Wij stellen uw raad voor om de motie als afgehandeld te beschouwen.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Er zijn geen financiële of juridische consequenties.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

secretary De burgemeester,

V.J.M
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