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Geachte leden van oe commissie,
Graag informeer ik u over het volgende: vandaag heeft Stadion Feyenoord een nieuwe
planning gepubliceerd voor de realisatie van het nieuwe stadion. Uit deze planning blijkt dat
het nieuwe stadion niet in de zomer van 2023 maar in het eerste halfjaar van 2024 open zal
gaan. Het bericht van Stadion Feyenoord vindt u in de bijlage.
Nieuwe planning
In de voortgangsrapportage van oktober 2018 is ai aangegeven dat, wanneer het nieuwe
stadion in 2023 haar deuren wilde openen er in november 2018 een besluit moest worden
genomen om de volgende fase in te gaan. Uiteindelijk is dit besluit eind december 2018
genomen. Na dit besluit is in samenwerking met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de
Maas en de gemeente de nieuwe planning opgesteld.
Geen financiële consequenties
Zorgvuldigheid, zekerheid en kwaliteit zijn in dit proces van groot beiang. Wij begrijpen daarom
de Keuze van Stadion Feyenoord om de planning aan te passen. Voor de gemeente heeft
deze aangepaste planning overigens geen financiële consequenties Wel kan een gevolg van
de vertraging zijn dat het aandeel in het Eigen Vermogen pas later hoeft te worden versterkt
en dat de aankoop van de grond en de uitgifte hiervan in erfpacht pas later plaatsvindt.
In de voortgangsrapportage van april informeren wij u verder over de planning en over de
stand van zaken van het project Feyenoord City.
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