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Twee keer per jaar (in april en in oktober) rapporteert
het college aan de raad over het project Feyenoord
City in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten. De opzet en werkwijze van de rapportages is
omschreven in de Basisrapportage (november 2017).
De voortgangsrapportages zijn een uitvloeisel van
het raadsbesluit op 6 juli 2017 waarbij Feyenoord City is
aangewezen als risicovol project conform de Regeling
risicovolle projecten Rotterdam 2012. De rapportages
komen in de plaats van andere rapportages zoals bijvoorbeeld in het kader van de Monitor Grote Projecten.
De rapportages worden opgesteld door de gemeentelijke projectorganisatie Feyenoord City (als onderdeel
van de projectorganisatie Stadionpark) in samenwerking met de commissie tot Onderzoek van de
Rekening als begeleidingscommissie en de voorzitter
van deze commissie als rapporteur. Voorafgaand aan
agendering voor het college wordt de conceptrapportage besproken met de rapporteur en de begeleidingscommissie. Als in de tekst de term Feyenoord
wordt gebruikt, wordt over het algemeen de samenwerking tussen voetbalclub en stadion bedoeld.
Door publicatie op de website is de rapportage openbaar tenzij dit (op onderdelen) vanuit het belang van de
gemeente of derde partijen niet gewenst is. Voor die
onderwerpen krijgt de raad op een andere wijze vertrouwelijk inzage in de voortgangsrapportage Dit wordt bij
elke rapportage gemeld in de bijbehorende raadsbrief.
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Leeswijzer

Het project Feyenoord City bestaat uit vijf
onderdelen die ieder afzonderlijk worden
gemonitord:
1. Overall
2. Gebiedsontwikkeling
3. Realisatie nieuw stadion
4. Mobiliteitsaanpak
5. Sociaal economisch programma

Zodra de planvorming voor de herontwikkeling
van de Kuip concreter wordt, zal deze als zesde
onderdeel toegevoegd worden aan de voortgangsrapportage. Tot die tijd zullen eventuele relevante
vorderingen op dit punt gemeld worden als onderdeel van onderdeel 2 Realisatie nieuw stadion.
Voor elk onderdeel worden de ontwikkelingen in de
voorafgaande periode geschetst en wat dit betekent
voor het project en het gemeentelijk risicoprofiel.

Dit gebeurt vanuit de volgende invalshoeken:
1. Kritieke processen (factor tijd)
2. Kwaliteit: indicatoren
3.	Randvoorwaarden Position Paper
(factor geld)
4.	Participatie: georganiseerde activiteiten
en ontwikkeling draagvlak
5. Risico’s: ontwikkeling van het risicoprofiel
mede in relatie tot de randvoorwaarden
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De kleur geeft de graduele beoordeling per invalshoek als volgt weer (ontleend aan de kleurcode van
de Monitor Grote Projecten):
	Groen: ontwikkelingen zijn conform de
verwachting obv de Basisrapportage,
geen extra aandacht gewenst
	Oranje: ontwikkelingen wijken licht af van de
Basisrapportage, verdienen extra aandacht
omdat risico op afwijkingen toeneemt
	Rood: ontwikkelingen wijken af van de
Basisrapportage, maatregelen zijn gewenst

Om de raad maximaal comfort te bieden wordt de
afhandeling van alle ingediende en nog in te dienen
moties, toezeggingen en schriftelijke vragen in
aparte overzichten bijgehouden evenals de stand
van zaken van de randvoorwaarden in de Position
Paper. Deze zijn resp. te vinden onder de buttons
Bestuurlijke documenten en Randvoorwaarden
Position Paper bovenaan de bladzijde.
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Inleiding

Feyenoord City betreft een integrale ontwikkeling. De gemeenteraad
heeft op 11 mei 2017 de Position Paper vastgesteld. Hierin staan
17 voorwaarden die de gemeente heeft verbonden aan de bereidheid
om te participeren in het project. Dit hoofdstuk geeft een overallbeschouwing van het integrale project Feyenoord City op de vijf
aspecten: kritieke processen, kwaliteit, financiële randvoorwaarden,
participatie en risico’s. Het oordeel is gebaseerd op de informatie uit
de deelprojecten, waarbij tevens is gekeken naar raakvlakken en
samenhang tussen de projecten. Ook zijn er onderwerpen/activiteiten,
die meerdere projectonderdelen tegelijkertijd betreffen zoals
bijvoorbeeld algemene participatiebijeenkomsten.
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Conform de verwachting
Wijkt licht af

APRIL
2019
Kwaliteit ›

Participatie ›

Financieel ›

Overzicht voortgang per deelproject ›

Wijkt af

Klik op één van
de 5 onderdelen

Vorige periode

‹ Bekijk vorige periode

Conclusies en aandachtspunten

Kritieke processen ›

•	Stadion Feijenoord en Feyenoord NV hebben besloten
om de volgende fase in te gaan en opdracht te geven
voor het DO
•	De planning is bijgesteld. De start bouw en oplevering
van het stadion zijn een jaar uitgesteld
•	De verschillende processen in de bijgestelde planning
zijn beter beheersbaar. In de nieuwe planning zijn de
kritieke processen opnieuw op elkaar afgestemd
•	Er is opnieuw een pand verworven. De verwervingsen uitplaatsingstrajecten passen goed in de nieuwe
planning
•	Het wettelijk vooroverleg voor het bestemmingsplan
is gestart
•	De basisovereenkomst Sociaal Economisch
Programma is getekend
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Kwaliteit ›

Participatie ›

•	Het Q-team Feyenoord City is geïnstalleerd en heeft
het VO positief-kritisch beoordeeld.
• Feyenoord City pakt de aandachtspunten goed op
• Het ambitieniveau blijft hoog. De bijbehorende
grondexploitatie sluit daarbij aan

•	Na een pauze als gevolg van de besluitvorming is sinds
maart de participatie weer opgepakt
•	De omgeving lijkt minder negatief, maar behoudt enkele
zorgen die in komende periode extra aandacht krijgen

Financiële randvoorwaarden ›

Risico’s ›

•	De grondexploitatie is uitgewerkt en door partijen
robuust verklaard
•	De businesscase 2.0 voor het stadion is vastgesteld
en positief beoordeeld door ISG
•	De tussentijdse, onafhankelijke toets heeft de businesscase en financieringsstructuur positief
beoordeeld. Ze passen binnen de Position Paper

voortgangsrapportage april 2019

•	De in VGR2 benoemde risico’s (raakvlakken,
bouwkosten, inpassen wensen Feyenoord) zijn
beheerst
•	Draagvlak onder supporters en in de stad blijft
aandachtspunt

Overall

| Kritieke processen

Risico’s ›

Kritieke
processen ›

APRIL
2019
Kwaliteit ›

Participatie ›

Financieel ›

‹ naar overzicht overall

Kritieke processen
Ga direct naar:

Algemeen en planning ›
Stadion ›
Gebiedsontwikkeling ›

Sociaal economisch programma ›
Mobiliteitsaanpak ›
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Deze derde voortgangsrapportage (VGR 3) bevat de
actuele informatie over Feyenoord City en de deelprojecten daarbinnen (gebiedsontwikkeling, stadion, mobiliteit en
sociaal-economisch programma). Bij het verschijnen van de
vorige voortgangsrapportage (VGR 2) waren er veel vraagtekens rond de stadionontwikkeling. Feyenoord was op dat
moment druk bezig met de aanpassing van de businesscase, de optimalisatie van het stadionontwerp en het inpassen van de wens van Feyenoord voor de bijdrage aan het
spelersbudget. Feyenoord wilde deze zaken eerst oplossen
alvorens de volgende fase van het project in te gaan.
Wij zijn verheugd dat Feyenoord er dit najaar in is geslaagd
deze onderdelen naar ieders tevredenheid uit te werken en
vervolgens heeft besloten van daaruit de planontwikkeling
weer op te pakken en de volgende fase in te gaan. Inmiddels heeft ook op verzoek van de raad een tussentijdse,
onafhankelijke toets plaatsgevonden. De toets concludeert
dat de aanpassingen in de business case uit te werken zijn
binnen de randvoorwaarden van de Position Paper.
Driepartijenovereenkomst
Stadion Feijenoord, Stichting Gebiedsontwikkeling
aan de Maas en de gemeente hebben de driepartijenovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst is een
nadere uitwerking van de in het najaar van 2018 afgesloten
raamovereenkomst tussen gemeente en Stichting
Gebiedsontwikkeling aan de Maas. In de overeenkomst
zijn nadere afspraken vastgelegd over samenwerking,
planning, demarcatie en eventuele beëindiging. De
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overeenkomst past binnen de Position Paper.
Voor de gemeente is de overeenkomst een belangrijk
beheersinstrument voor een aantal in de voorgaande
voortgangsrapportage benoemde risico’s. Zo is er nu
een duidelijke demarcatie tussen wat valt onder de stadionontwikkeling en wat valt onder de gebiedsontwikkeling. Zo weten we nu zeker dat beide partijen vanuit dezelfde uitgangspunten werken en er geen investeringen
tussen wal en schip vallen. Ook hebben Stichting en
Stadion nadere afspraken gemaakt over de planning.
De afhankelijkheid van elkaars voortgang is daarmee
expliciet verduidelijkt. Van belang is immers dat partijen
er onderling op kunnen vertrouwen dat mijlpalen tijdig
bereikt worden om zo risico’s te verminderen om de
volgende fase in te gaan met volgende investeringen.
In de driepartijenovereenkomst is opgenomen dat de
Position Paper te allen tijde leidend is. Partijen hebben
geconstateerd dat op dit moment aan alle randvoorwaarden wordt voldaan, behoudens de planning (zie
hierna). Na bespreking in de raadscommissie MPOF
(en eventueel gemeenteraad) gaan partijen er vanuit
dat de bijgestelde planning als uitgangspunt zal dienen
voor het toetsen op de voortgang en de randvoorwaarden van de Position Paper.
Planning
De vorige voortgangsrapportage van oktober 2018
waarschuwde al dat de planning zeer krap was. Een
vlotte besluitvorming om te starten met het DO was voor-
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waarde om de planning te halen. De onzekerheid over
het besluit miste ook niet zijn uitwerking in de voortgang
van de gesprekken over de verwerving en uitplaatsingen.
Na het besluit van Feyenoord is de integrale planning geactualiseerd. In maart heeft Stadion Feijenoord bekend
gemaakt dat het stadion een jaar later in 2024 opengaat.
Wij vinden het jammer dat het project een jaar vertraagd
is, maar vinden het begrijpelijk dat voor een meer robuuste planning is gekozen met beter beheersbare processen. Er is meer ruimte ontstaan om procedures zorgvuldig te doorlopen en is ook meer tijd opgenomen voor
bijvoorbeeld een aantal complexe bedrijfsverplaatsingen.
De nieuwe planning kent weliswaar beter beheersbare
processen, maar behoeft nog steeds strakke sturing door
en adequate besluitvorming bij alle partijen om te zorgen
dat er geen nieuwe vertraging optreedt.
Voor de gemeente heeft de vertraging geen schadelijke
(financiële) consequenties. Zowel de grondexploitatie
van de eerste fase gebiedsontwikkeling als de bouw van
het nieuwe stadion zijn immers een particuliere opgave.
De vertraging in de planning werkt door in de aansluitende herontwikkeling van de Kuip en de laatste fase van de
woningbouwontwikkeling op de Sportcampus. Omdat de
tijdelijke atletiekvoorziening een jaar later naar de herontwikkelde Kuip kan, kan de woningbouw op die locatie
ook pas later starten.
Extra tijd nemen in het belang van zaken als zorgvuldigheid, zekerheid, kwaliteit of geld achten wij zoals vaker
gezegd, in principe belangrijker dan strikt de planning
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volgen. Wel zullen we er alles aan doen om te zorgen dat
er geen verdere vertraging optreedt en daar ook de andere
partijen op aanspreken. Ook is meer ruimte ontstaan in
het financieringstraject. Het Financial Commitment en de
Financial Close hangen immers samen met het traject van
het bestemmingsplan en vallen nu later dan eerder aangenomen. Dit betekent dat Feyenoord op dit nu achterover
leunt, integendeel. De inspanningen om de financiering
rond te krijgen worden onverminderd voortgezet. Wij
zullen met Feyenoord overleggen over het uitvoeren van
de toets op de Position Paper. Wij willen hiervoor graag
een zorgvuldig proces met de gemeenteraad doorlopen
voorafgaand aan het vaststellen van het bestemmingsplan
op weg naar financial commitment.
Actuele mijlpalen
De belangrijkste nieuwe mijlpalen in de geactualiseerde
planning zijn:
•	Masterplan:
- Gereed voor bestuurlijke besluitvorming: Q2 2019
•	Bestemmingsplan en omgevingsvergunning stadion:
- Ter inzage begin 2020
•	Vaststelling bestemmingsplan: juni 2020
•	Onherroepelijk bestemmingsplan en
omgevingsvergunning: maart 2021
•	Toets Position Paper: uiterlijk juni 2020
•	Financiering:
- Financial Commitment: juni 2020
- Financial Close en start bouw: maart 2021
• Opening stadion: 2024
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Gebiedsontwikkeling
De partijen die tot de Stichting Gebiedsontwikkeling
aan de Maas zijn toegetreden, hebben de (private)
grondexploitatie verder uitgewerkt en geactualiseerd.
De mogelijkheden om het in de milieueffectrapportage
(mer) onderzochte programma in het Masterplan in
te passen zijn bekeken. Tevens is de verwervings- en
uitvoeringsstrategie geactualiseerd in goede afstemming
met de planning van het stadion. Deze voortgang heeft
vertrouwen gegeven bij betrokken partijen en geleid tot
ondertekening van de driepartijenovereenkomst. Tevens
heeft dit geleid tot het onvoorwaardelijk worden van de
leningsovereenkomst tussen de Stichting en Heijmans en
het achterliggende consortium.
Voor de noodzakelijke verwervingen en uitplaatsingen
zijn sinds januari belangrijke stappen gezet. Er is opnieuw
een belangrijke verwervingsovereenkomst getekend.
Met andere partijen zijn afspraken gemaakt over het
te doorlopen proces. De nieuwe planning biedt meer
ruimte voor het vinden van een voldoende balans tussen
kosten en het gewenste tempo. De beschikbaarheid van
geschikte vervangende locaties blijft een aandachtspunt.
De planning voor het bestemmingsplan is
aangepast, zodat deze weer gelijk oploopt met de
omgevingsvergunning. De gezamenlijke terinzagelegging
is begin 2020 voorzien.

Randvoorwaarden
Position Paper

Mijlpalen
en planning

Bestuurlijke
documenten

Stadion
De planning voor het ontwerpproces van het stadion is
aangepast. In februari is het DO-proces gestart. In de
eerste fase wordt aandacht besteed aan de opmerkingen
van de gemeente bij het VO mede op basis van de
vastgestelde Nota van Uitgangspunten Nieuw Stadion.
Het strak sturen op het ontwerpproces en de afstemming
met de gemeente om te komen tot een goede aanvraag
voor de omgevingsvergunning blijft noodzakelijk. De
aanvraag wordt dit najaar verwacht en wordt daarna
samen met het bestemmingsplan begin 2020 ter inzage
gelegd.
Ook de twee cruciale stappen in de financiering (Financial
Commitment en Financial Close) vallen nu later vanwege
de samenhang met het RO-proces. Goldman Sachs
heeft na de bijstelling van de planning haar interesse
herbevestigd. De gemeente heeft haar besluit over de
Position Paper bevestigd in een Letter of High Confidence.
Feyenoord heeft aangegeven vorderingen te maken met
de resterende financiering en zegt er alle vertrouwen in te
hebben dat dit gaat lukken. De bijgestelde planning biedt
goede mogelijkheden om het proces tot aan het Financial
Commitment zorgvuldig te doorlopen. Haast is een slecht
uitgangspunt bij het verkrijgen van goede, getekende
contracten.
De selectie van de aannemer loopt en zal naar
verwachting in het 2e kwartaal plaatsvinden.
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Sociaal economisch programma
Feyenoord en gemeente hebben op 6 maart jl. de
basisovereenkomst getekend tijdens de feestelijke
opening van het eerste Clubhuis Feyenoord aan het
Afrikaanderplein. Komend half jaar zullen meer partijen
de overeenkomst mee ondertekenen, waaronder de
Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas. Tegelijkertijd
is Feyenoord druk bezig met de opzet en uitvoering van
het programma voor die onderdelen die op korte termijn
kunnen.
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Mobiliteitsaanpak
De eerste monitoringsrapportage is opgeleverd en het
actieplan 2019 is vastgesteld. Na de eerste maatregelen
aan het begin van het seizoen (verkeersregeling Veranda
en bewaakt fietsenstalling), is ook het georganiseerd
busvervoer gestart en is bij de interlands succesvol
parkeren op afstand toegepast. Komend jaar wordt
de aanpak voor ‘peakshaving’ (verminderen van de
piekmomenten in bezoekersstromen) en het gericht
aanbieden van mobiliteitstickets geïntensiveerd.
Dat laatste is afhankelijk van aanpassing van het
ticketingsysteem van Feyenoord.

Kritieke processen
Ga direct naar:

Algemeen en planning ›
Stadion ›
Gebiedsontwikkeling ›

Sociaal economisch programma ›
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Gebiedsontwikkeling
Er is veel aandacht bij de private partijen voor
het realiseren van voldoende kwaliteit bij de
gebiedsontwikkeling. Dat blijkt uit de activiteiten die
worden georganiseerd om te komen tot het definitieve
Masterplan. Veel aandacht wordt besteed aan het
openbaar gebied: het groen, de routes in het gebied
en de rivieroever (in aansluiting op het gemeentelijk
programma Rivieroevers). Tevens wordt gestudeerd op
verdichting van het gebied met meer woningen en een
betere aansluiting op de wijk Feijenoord. Voor het hogere
kwaliteitsniveau zijn extra middelen opgenomen in de
bijgestelde grondexploitatie.
De welstandskamer is inmiddels geïnstalleerd. Besloten is
om deze kamer met Q-team Feyenoord City aan te duiden
omdat de toetsing breder is dan alleen op basis van
welstandsaspecten. De leden zijn benoemd en de eerste
zitting heeft plaatsgevonden. De raad heeft ingestemd met
aanpassing van de Welstandsnota.
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Ook na de optimalisatie van het VO en de daarbij
behorende bezuiniging oordelen wij in aanleg nog steeds
positief over de kwaliteit van het ontwerp. Tegelijk zijn er
ook aandachtspunten, mede aangegeven door het Q-team
in haar eerste zitting. Belangrijke aandachtspunten zijn
de kwaliteit op het oorspronkelijke maaiveld en de route
langs de rivier. Deze punten zijn gelijk al in de eerste
fase van het DO voortvarend opgepakt en lijken te leiden
tot een nog aantrekkelijker gebouw dat goed past in zijn
omgeving. Wij verwachten dat Feyenoord in mei nieuwe
beelden van het ontwerp publiceert die vervolgens in het
Q-team worden besproken.

Overall | Financiële randvoorwaarden

Risico’s ›

Kritieke
processen ›

APRIL
2019
Kwaliteit ›

Participatie ›

Financieel ›

Leeswijzer

Gebiedsontwikkeling
De randvoorwaarden in de Position Paper voor een
private grondexploitatie en de aankoop- en verkoop
van grond zijn goed in de raamovereenkomst en de
driepartijenovereenkomst verankerd. De Stichting
Gebiedsontwikkeling aan de Maas en haar partners
hebben de private grondexploitatie robuust verklaard. Bij
het Masterplan wordt de grondexploitatie definitief, op
basis waarvan de waarde van de gemeentelijke gronden
wordt vastgesteld.

‹ naar overzicht overall
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Stadion
Op basis van de tussentijdse, onafhankelijke toets concluderen wij dat de nieuwe businesscase van Feyenoord
past binnen de kaders van de Position Paper. De adviseur
verwacht dat de nog noodzakelijke verdere uitwerking ook
mogelijk is binnen de Position Paper. De uitwerking van
het verdelingsmechanisme bij minder of meer opbrengsten ten opzichte van de voorcalculatorische businesscase in het verlengde van randvoorwaarde 9.6 is daarbij
cruciaal.
Met de optimalisatie van het ontwerp van het stadion is het
gelukt te komen tot een ontwerp passend bij de business
case, rekening houdend met de stijgende bouwkosten.
Dit blijft uiteraard een punt van aandacht in de komende
periode. Het proces met de te selecteren aannemer zal
hierover duidelijkheid moeten geven.

Overall | Participatie
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De participatie heeft aan het eind van vorig jaar om
begrijpelijke redenen op een wat lager pitje gestaan
toen Feyenoord haar interne besluitvorming aan het
organiseren was. Veel nieuws was er niet te bespreken.
Sinds maart is de participatie weer op volle toeren en zal
de komende maanden verder geïntensiveerd worden over
onderwerpen als het masterplan, het stadionontwerp en
het bestemmingsplan/mer. De specifieke aandachtspunten
worden in deze voortgangsrapportage in de hoofdstukken
per onderwerp beschreven. Belangrijk aandachtpunt blijft
het draagvlak onder supporters.
Voor participatie per deelproject zie:

1. Participatie Gebiedsontwikkeling
2. Participatie Realisatie nieuw stadion
3. Participatie Mobiliteitsaanpak

4. Participatie Sociaal Economisch Programma
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 Algemeen

De risico’s bij de verschillende deelprojecten staan
goed op het netvlies en de beheersmaatregelen zijn
bekend. Er is in de afgelopen periode geen sprake van
een toename van het risicoprofiel voor de gemeente.
Aandachtspunt blijven uiteraard wel de stijgende
bouwkosten, het inpassen van de wensen met
betrekking tot het spelersbudget en het draagvlak voor
het nieuwe stadion bij supporters en in de omgeving.
De Position Paper blijkt een goede beheersmaatregel
te zijn, die voor alle partijen duidelijkheid over de
gemeentelijke randvoorwaarden geeft. Hiermee is het
gemeentelijk risicoprofiel goed beheerst.

 Draagvlak

Voldoende draagvlak is belangrijk voor een groot project
als Feyenoord City. Feyenoord heeft haar inzet op participatie in de afgelopen periode fors uitgebreid en heeft
te kennen gegeven die inzet voorlopig op dat niveau te
willen continueren. Ook Feyenoord ziet het belang in dat
dat mensen hun zorgen en aandachtspunten kunnen
inbrengen.
Hierbij spelen twee zaken een rol:
1.	De complexiteit van het project: er is veel, vaak
tegenstrijdige, informatie in omloop, die voor
mensen vaak moeilijk te duiden is. Het blijkt niet
eenvoudig om alle vragen te beantwoorden en
(mogelijke) misverstanden uit de wereld te helpen.
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Ook is de omvang van het dossier een probleem.
Hoe zorg je ervoor dat men er wijs uit de berg
aan informatie worden. Het is in zo’n situatie
makkelijker om zaken ter discussie te stellen of in
twijfel te trekken, dan alle vragen te beantwoorden
en duidelijkheid te bieden. Dit zal constant
energie van Feyenoord en gemeente vragen.
2.	Niet alle vragen zijn op dit moment te
beantwoorden: naarmate de ontwikkeling
voortschrijdt en er bijvoorbeeld een definitief plan
voor het stadion ligt met bijbehorende business
case of een definitief Masterplan met bijbehorende
milieu-onderbouwing kunnen weer meer vragen met
meer detail en zekerheid worden beantwoord dan
dat nu kan in de huidige fase van de ontwikkeling.
De lange ongewisheid over de uitkomst van
de besluitvorming over verdergaan met de
planontwikkeling voor het stadion heeft niet bijgedragen
aan een betere beeldvorming in de buitenwereld.
Het bekendmaken van het ontwerp in maart leek
daarentegen wel een positieve impact op het draagvlak
te hebben. Niettemin blijven ook daar aandachtspunten,
die per doelgroep verschillen.
Gemeente en Feyenoord zullen hun inzet om draagvlak
te stimuleren en behouden onverminderd handhaven

1 3
11

voortgangsrapportage april 2019

›

Overall | Risico’s

Risico’s ›

Kritieke
processen ›

APRIL
2019
Kwaliteit ›

Participatie ›

Financieel ›

‹ naar overzicht overall

Risico’s
Ga direct naar:

Algemeen ›
Draagvlak ›

Raakvlakken ›

Leeswijzer

 Raakvlakken

Zoals gezegd is Feyenoord City in een aantal duidelijk
te onderscheiden deelprojecten verdeeld. Met een
eigen aanpak en verschillende rollen voor Feyenoord,
Stichting Gebiedsontwikkeling en de gemeente. Voor
de gemeente is het van belang de voor haar relevante
raakvlakken goed te formuleren en te zorgen dat deze op
het netvlies staan bij de verschillende partijen. In de vorige
voortgangsrapportage zijn de belangrijkste raakvlakken
tussen de verschillende deelprojecten benoemd:
1.	Prijs grondaankoop onder het stadion moet gelijk zijn
aan de waarde in het erfpachtcontract voor het nieuwe
stadion
2.	Demarcatie stadion en gebiedsontwikkeling (dam,
concourse)
3.	Afspraken met partijen gebiedsontwikkeling over hun
bijdrage aan sociaal-economisch programma.
4.	Fysieke randvoorwaarden voor sociaal- economisch
programma.
5.	Mobiliteit voldoende in masterplan/gebiedsontwikkeling
geborgd.
6.	Zo beperkt mogelijke concurrentie tussen programma
gebied en stadionexploitatie.
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De afgelopen periode zijn deze raakvlakken uitgebreid
besproken met de betrokken partijen. Hiermee staan ze
bij alle partijen goed op het netvlies. In het kader van de
driepartijenovereenkomst zijn afspraken gemaakt over
de rolverdeling, de samenwerking en afstemming en de
uitwerking van deze raakvlakken. Hiermee is dit risico
flink verkleind.
Intern gemeente zijn de raakvlakken verder uitgewerkt
en toegewezen aan de projectmanagers van de deelprojecten of de algemeen projectmanager Feyenoord City.
De raakvlakken worden meegenomen de betreffende
risicodossiers.
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Inleiding

De gebiedsontwikkeling Feyenoord City, geïnitieerd door de
voetbalclub Feyenoord en Stadion Feijenoord, betreft een
uitgebreid woningbouwprogramma, hotels, retail, leisure
voorzieningen, aantrekkelijke openbare ruimte en een goede
bereikbaarheid. Realisatie is primair een taak van de markt.
De gemeente verkoopt haar grondpercelen, geeft de grond onder
het nieuwe stadion na aankoop in erfpacht uit, bepaalt inhoudelijke
kaders (bijvoorbeeld in nota’s van uitgangspunten), faciliteert de
gebiedsontwikkeling door afstemming en overleg en geeft uitvoering
aan haar publiekrechtelijke taak voor planologische procedures
en vergunningen.

Kritieke processen ›

•	De driepartijenovereenkomst tussen Stadion Feijenoord
NV, Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en
gemeente is ondertekend. Het kritieke proces “selectie
en contractering marktpartijen” is hiermee afgerond
•	De koopovereenkomst Parkstad-Zuid is vertraagd,
maar naar verwachting in april ondertekend
•	Het bestemmingsplan en de mer zijn gereed voor het
wettelijk vooroverleg in april. Het voorkeursalternatief
wordt met de omgeving verder uitgewerkt. Het proces
wordt iets getemporiseerd om aan te sluiten op de planning van de omgevingsvergunning stadion
•	Er is opnieuw een koopovereenkomst getekend. Het
verwervingsproces is beter beheersbaar geworden
door de nieuwe planning

APRIL
2019

Legenda

i

Conform de verwachting

Wijkt af

Kwaliteit ›

Participatie ›

Klik op één van
de 5 onderdelen

Vorige periode

‹ Bekijk vorige periode

Participatie ›

Kwaliteit ›

•	In samenhang met de GREX wordt het masterplan geoptimaliseerd. Er is meer woningbouw opgenomen en
meer aandacht voor de beleving op maaiveld en tussen
de gebouwen
•	In de particuliere grex zijn meer middelen beschikbaar
voor de buitenruimte
•	De leden van de welstandskamer (Q-team) zijn
benoemd en ingewerkt. De eerste bijeenkomst
heeft plaatsgevonden

Financiële randvoorwaarden ›

•	De voorwaarden uit de Position Paper zijn in de
driepartijenovereenkomst tussen Stadion Feijenoord,
Stichting en gemeente opgenomen
•	De private grondexpoitatie kent een licht tekort, maar
bevat voldoende bouwstenen om deze minimaal sluitend te maken bij de vaststelling van het masterplan

• Draagvlak omgeving: bij de omgeving is er een positieve
houding ten opzichte van de gebiedsontwikkeling
Aandachtspunt vormen verkeer en schaduw bij de
transformatie van de commerciële strip aan de Veranda
en de relatie met de nieuwe oeververbinding
•	Instemming stakeholders: met de stakeholders zijn volgende stappen gezet die komende periode bestendigd
moeten worden. Er zijn geen nieuwe knelpunten

Risico’s ›

•	Met de driepartijenovereenkomst is een aantal risico’s
zoals de demarcatie met het stadion beperkt
•	Door de aangepaste planning ontstaat meer ruimte
voor RO-procedures en verwervingen. Tijdige
verwerving/verplaatsing blijft onderdeel van het kritieke
pad, waarbij beschikbaarheid van alternatieve locaties
een aandachtspunt is

Moties ›
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Onder verantwoordelijkheid van Stadion Feijenoord is
een organisatiestructuur opgezet waaruit de Stichting
Gebiedsontwikkeling aan de Maas is voortgekomen. De
Stichting gaat de uitvoering van de private grondexploitatie
Feyenoord City fase 1 voor eigen rekening en risico ter
hand nemen. In de commissie MPOF is gevraagd om een
uitgebreidere beschrijving van de governance van het
project. Daartoe is een uitgebreide toelichting als bijlage
aan de collegebrief over deze voortgangsrapportage
toegevoegd.

‹ naar overzicht gebiedsontwikkeling

Kritieke processen
Ga direct naar:

Algemeen ›
Selectie en contractering marktparijen ›
Masterplan ›
Bestemmingsplan ›

Hieronder wordt eerst uitgebreid stilgestaan bij de
vorderingen in de afgelopen periode met het inrichten van
een organisatiestructuur die in staat is om op adequate
wijze de gebiedsontwikkeling vorm te geven. Daarna zal
de voortgang op de kritische processen als omschreven
in de basisrapportage en ook opgenomen in de eerste
voortgangsrapportage van april 2018 worden beschreven.
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van de ambitie voor het openbaar gebied plaatsgevonden,
met bijvoorbeeld meer groen. De resultaten hiervan zijn
tezamen met een verdieping op de technische aspecten
van het project opgenomen in de grondexploitatie, die
door de Stichting Gebiedsontwikkeling is vastgesteld. De
grondexploitatie laat een klein tekort zien, maar bevat
voldoende bouwstenen om hem sluitend te maken.
De private grondexploitatie is door de gemeentelijke
projectorganisatie bekeken en realistische bevonden.
De grondexploitatie is voor de leningsverstrekkers
aan de Stichting voldoende robuust om de lening
onvoorwaardelijk ter beschikking te stellen.

1. Selectie en contractering gebiedsontwikkelaar
2. Bestemmingsplanproces
3. Verwerving.

De bouwstenen worden de komende periode verder
uitgewerkt en bij het Masterplan definitief gemaakt.
Op dat moment stelt de Stichting Gebiedsontwikkeling
aan de Maas de grondexploitatie definitief vast en
wordt de inbrengwaarde van de gemeentelijke grond in
fase 1 getaxeerd. Op dit moment is de gemeentelijke
grondwaarde gelijk aan de waarde in de grondexploitatie
die bij de haalbaarheidsstudie hoorde.

Grondexploitatie
Sinds de toetreding van de private partijen tot de
Stichting hebben deze zich verder verdiept in de
plannen, de (milieu)onderzoeken ten behoeve van het
bestemmingsplan en de private grondexploitatie. Dit heeft
geleid tot een verdichtingsstudie naar de mogelijkheden
om meer programma (met name woningbouw) toe te
voegen in fase 1. Tegelijk heeft een verdere uitwerking

Driepartijenovereenkomst
Stadion Feijenoord NV, Stichting Gebiedsontwikkeling
aan de Maas en de gemeente hebben in april de
driepartijenovereenkomst getekend. Deze overeenkomst
is een uitvloeisel van de dit najaar tussen gemeente
en Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas
ondertekende raamovereenkomst. In de overeenkomst
zijn de afspraken uit de raamovereenkomst bekrachtigd
1 5
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en uitgewerkt, waarbij deze nu ook door Stadion
Feijenoord NV zijn onderschreven. Hierbij is uiteraard
de Position Paper als leidend principe voor het project
opgenomen, waarbij het niet voldoen aan de Position
Paper een reden voor beëindiging kan zijn. Tevens zijn
in de driepartijenovereenkomst een aantal zaken tussen
Stadion Feijenoord NV en Stichting Gebiedsontwikkeling
aan de Maas afgesproken, waarbij het voor de gemeente
van belang was dat deze rechtstreeks tussen deze
partijen werden afgesproken om zo het risico voor de
gemeente te beperken. Denk hierbij aan planning (koop
grond door de gemeente en uitgifte in erfpacht dienen op
zelfde moment plaats te vinden) en demarcatie.
In de driepartijenovereenkomst komen de volgende
onderwerpen aan bod:
1. overlegstructuur en wijze van samenwerken
2. participatie
3. planning en mijlpalen
4.	waterval (wat gebeurt er als de grondexploitatie
uiteindelijk positief en negatief uitvalt; bij negatief
resultaat raakt dit de gemeente niet, bij positief
resultaat deelt de gemeente in de winst vanwege de
inbreng van een deel van de grond)
5. beëindiging
6.	afspraken over uitgangspunten en te verrichten
uitwerkingen voor het sociaal-economisch programma,
mobiliteit en programma
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Parkstad Zuid
De koopovereenkomst Parkstad-Zuid tussen de gemeente
en de stichting en vervolgens tussen Stichting en
ontwikkelaar wordt in april getekend. Abusievelijk was
dit al in de vorige voortgangsrapportage opgenomen. Dit
proces heeft langer geduurd dan verwacht vanwege de
toetreding van het consortium, de vernieuwende werkwijze
en nader onderzoek naar enkele milieutechnische
zaken. Het kritieke proces van selectie en contractering
marktpartijen is afgerond met de ondertekening van de
driepartijenovereenkomst.
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Selectie en contractering marktpartijen
Dit is proces is afgerond met de driepartijenovereenkomst
en het onvoorwaardelijk ter beschikking stellen van de
leing. Over dit risico wordt in de volgende rapportages niet
meer gerapporteerd.

Masterplan
Financieel ›

‹ naar overzicht gebiedsontwikkeling

Kritieke processen
Ga direct naar:

Algemeen ›
Selectie en contractering marktparijen ›

Het masterplan is geen kritiek proces in de zin van
bepalend voor start realisatie. De planning van het
gereed komen van het masterplan is verschoven naar
“besluitvormingsgereed voor de zomer”. Dit betekent
dat het college voornemens is om voor de zomer over
het masterplan te besluiten en deze vervolgens aan
de gemeenteraad aan te bieden voor vaststelling. In
het definitief masterplan zullen de verdichtingsstudie
en aangepaste visie op de buitenruimte zijn verwerkt.
Deze twee onderwerpen zijn de komende periode nog
specifiek onderwerp van participatie. Ditzelfde geldt voor
de verkeersstructuur in en om het gebied. Belangrijk punt
hierbij is het functioneren van de Korte Stadionweg.

Masterplan ›
Bestemmingsplan ›

Andere punten die nog uitgewerkt worden zijn de duurzaamheidsambitie en de inpassing van een eventuele
oeververbinding in het projectgebied. Vooruitlopend op de
MIRT-verkenning worden de inpassingsmogelijkheden van
de verschillende varianten alvast in beeld gebracht.
Het definitief maken van het masterplan loopt gelijk op met
het definitief maken van de grondexploitatie. Hierbij worden
ook afspraken gemaakt over de woningbouwprogrammering en eventuele (financiële) consequenties hiervan. Op
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basis van het masterplan worden afspraken gemaakt over
beheer (conform de Position Paper), wordt de gemeentelijke grond getaxeerd en wordt de gemeentelijke financiële
paragraaf voor de gebiedsontwikkeling opgesteld.

Bestemmingsplan
De stichting (voorheen het Projectbureau Feyenoord
City) is inmiddels verantwoordelijk voor de productie van
alle stukken die nodig zijn voor de vaststelling van het
bestemmingsplan. De gemeente toetst de stukken en
geeft aanwijzingen over de vereiste kwaliteit.
De onderzoeken zijn de afgelopen maanden
verder verdiept en aangepast waar deze nog niet
de vereiste kwaliteit hadden. Op dit moment ligt er
een voorkeursalternatief 1.0 (VKA 1.0), waarin het
maximumprogramma uit de startnotitie is opgenomen
alsmede de transformatie van de commerciële strip
van de Veranda. In het bestemmingsplan wordt zowel
het doorfunctioneren van de huidige functies als de
transformatie mogelijk gemaakt. De wijze waarop dit in
het bestemmingsplan zijn plek krijgt, wordt de komende
periode met de eigenaren en ondernemers besproken.
Met de bewoners zal nader overleg gevoerd worden
over het extra programma in relatie tot mogelijke
schaduwwerking en welke beperkingen als gevolg hiervan
in het bestemmingsplan worden opgenomen. Tegelijkertijd
moeten voldoende woningen worden gerealiseerd om de
transformatie haalbaar te maken en bij te dragen aan de
woningbehoefte in de stad.
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In het VKA 1.0 is verder de worst-case verkeersvariant
opgenomen met betrekking tot verkeerstromen, waarmee
duidelijk is dat het plan haalbaar is. Er is in dit geval een
lichte toename te zien van de al bekende (en in de MIRTverkenning benoemde) knelpunten bij de aansluiting op
de A16. De lokale verkeerseffecten van de verschillende
varianten worden op dit moment diepgaander
geanalyseerd, om in samenspraak met de omgeving tot
een definitieve keuze te komen.

‹ naar overzicht gebiedsontwikkeling

Kritieke processen
Ga direct naar:

Algemeen ›
Selectie en contractering marktparijen ›
Masterplan ›
Bestemmingsplan ›

Aandachtspunten die verder uit de milieuonderzoeken
naar voren komen zijn externe veiligheid en geluid.
Voor externe veiligheid wordt de oriënterende waarde
(beperkt) overschreden. Dit komt vaker voor bij bouwen
langs het spoor en levert geen blokkade voor het plan
op. Een ander aandachtspunt is geluid en met name de
geluidsbelasting van het stadion (tijdens wedstrijden)
op de nieuwe woningen. Hier zijn geen duidelijke
normen voor. De komende periode wordt hier verder op
gestudeerd. Mogelijk is gemeentelijk beleid noodzakelijk.
In april wordt het wettelijk vooroverleg gestart. Parallel
worden bovengenoemde zaken verder uitgewerkt. Dit zal
leiden tot een voorkeursalternatief 2.0, die de basis vormt
voor het bestemmingsplan dat eind 2019/begin 2020 ter
inzage gaat.
De planning van het bestemmingsplan en de daarbij
behorende procedure is afgestemd op het proces van de
omgevingsvergunning op het stadion. De planning die er
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nu ligt is goed haalbaar en kent zelf nog ruimte. Vanwege
het de keuze voor coördinatie gaan het bestemmingsplan
en de omgevingsvergunning tegelijk ter inzage, Op dit
moment is het traject van ontwerp stadion en omgevingsvergunning het traject met de langste doorlooptijd.
Verwerving
De onzekerheid over en het tempo van de besluitvorming
van Feyenoord over het stadion hebben ook hun weerslag
gehad op het traject van verwerving en uitplaatsing. Voor
de Stichting is het van belang om investeringen op het
juiste moment te doen vanwege de bijbehorende rente en
risico’s. In de driepartijenovereenkomst hebben Stadion
Feijenoord NV en Stichting Gebiedsontwikkeling aan de
Maas duidelijke afspraken gemaakt welke onomkeerbare
stappen de stichting zal zetten bij welke voortgang in het
proces van het stadion op basis van een overeengekomen
mijlpalenplanning. Naarmate het stadion proces vordert en
het risico van niet doorgaan afneemt, nemen de investeringen van de stichting in de gebiedsontwikkeling toe.
De gesprekken met de diverse partijen in het gebied zijn
gecontinueerd, waarbij de daadwerkelijke overnames zijn
uitgesteld tot het moment dat er duidelijkheid over het
stadion was. Inmiddels heeft dit geleid tot een volgende
koopovereenkomst (na een eerste grote verwerving
in het najaar). Het besef dat alle locaties op tijd nodig
zijn is duidelijk aanwezig. Het is voor de stichting een
continue afweging tussen het doen van risicodragende
uitgaven en de beschikking krijgen over locaties. De
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gemeente probeert te helpen met alternatieve locaties.
Over het algemeen lukt dit goed. Voor een enkel bedrijf
is het lastiger om een locatie te vinden die ook door
de ondernemer wordt geaccepteerd en zijn nadere
afwegingen binnen de gemeente mogelijk noodzakelijk.
Verwerving blijft op het kritieke pad liggen. In de nieuwe
planning is rekening gehouden met de nu ingeschatte
doorlooptijden voor verwerving en uitplaatsing. Op basis
van de gesprekken van afgelopen half jaar zijn de te
doorlopen processen per bedrijf scherper geworden en
worden deze nu actief doorlopen.

Kritieke processen
Ga direct naar:

Algemeen ›
Selectie en contractering marktparijen ›
Masterplan ›
Bestemmingsplan ›
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De randvoorwaarden uit de Position Paper zijn
vertaald naar concrete indicatoren zoals bijvoorbeeld
verblijfskwaliteit, levendig waterfront, aantrekkelijke
verbindingen, etc. De ruimtelijke kwaliteitseisen landen
uiteindelijk in documenten als het masterplan, het
bestemmingsplan en de Nota’s van uitgangspunten voor
de verschillende te ontwikkelen locaties.

Kwaliteit in gesprekken
Financieel ›

‹ naar overzicht gebiedsontwikkeling

De gewenste kwaliteit wordt goed opgepakt, zowel in
het ontwerp van het stadion als in het Masterplan voor
de gebiedsontwikkeling. Met name de kwaliteit van
de buitenruimte en de routes langs het water worden
verbeterd ten opzichte van eerdere voorstellen. Ook de
aansluiting richting Feijenoord wordt verder bestudeerd.
Betere buitenruimte, integratie van het Mallegatpark,
extra woningbouw en een mogelijker afsluiting van
de Korte Stadionweg zijn daarbij onderwerp van
gesprek. De participatie met de wijk Feijenoord wordt
de komende maanden daarom sterk geïntensiveerd.
Ook de aansluiting op Hillesluis met als specifieke
onderwerpen de verkeersstructuur, de inpassing van het
Varkenoordseviaduct en de eventuele ontwikkeling van
de Collosseumplot, zijn zaken die de komende periode
aandacht krijgen. Ook hiervoor zal extra participatie
worden georganiseerd.
Q-team Feyenoord City
Het college heeft op 5 februari jl. de leden van
de welstandskamer (Q-team) Feyenoord City
benoemd. Het Q-team, dat in de plaats treedt van de
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welstandscommissie, is inmiddels al enkele malen
bijeengekomen, onder meer om kennis te maken met
elkaar en de opgave. Door de brede samenstelling met
(landschaps)architect, stedenbouwkundige, deskundigen
op gebied mobiliteit, historie en jeugdcultuur, kunnen
de plannen breed en integraal beoordeeld worden. De
eerste officiële en openbare zitting heeft op 8 maart jl.
plaatsgevonden. Er is een vergaderschema vastgelegd
en een website op www.rotterdam.nl aangemaakt, waar
zowel de agenda en de verslagen van de besprekingen te
vinden zijn als ook meer informatie aangaande het Q-team
Feyenoord City (https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/
welstand-feyenoord-city/). Het Q-team wordt ondersteund
door het secretariaat van de Commissie voor welstand en
monumenten van de afdeling BWT van Stadsontwikkeling.
Hiermee is de koppeling gemaakt tussen het Q-team en
het gemeentelijke vergunningentraject.
Wijziging welstandsbeleid
De wijziging van de welstandsnota Rotterdam voor de
gebiedsontwikkeling is afgerond na het raadsbesluit
op 21 maart jl. De wijziging behelst het aanwijzen van
het plangebied van Feyenoord City als ‘Toekomstig
ontwikkelingsgebied’ en het gebiedstype ‘Stedelijke
Knooppunten’. Dit voornemen tot beleidswijziging
heeft rond de zomer 2018 ter inzage gelegen,
waarop een zienswijze is binnengekomen. Er is een
zienswijzerapportage opgesteld, waarvan de conclusie is
dat zienswijze niet leidt tot aanpassing van voorgestelde
wijziging van welstandsbeleid.
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Leeswijzer

Voorwaarden 4, 5 en 6 uit de Position Paper geven de
financiële kaders vanuit de gemeente aan.

Voorwaarde 4
Kwaliteit ›

Participatie ›

| Financieel randvoorwaarden

De verkoop van de gemeentelijke grond in fase 1 vindt
plaats op basis van marktconforme waardering, onderbouwd middels taxatie en conform gemeentelijke gronduitgifte-regels.
Deze randvoorwaarde is nog ongewijzigd van kracht.
Hiervan afwijken mag de positie van de gemeente niet
verslechteren. Bij de uitwerking van de koopovereenkomst voor Parkstad Zuid (K3) is geconstateerd dat de
gemeentelijke gronduitgifte regels niet naar de letter kunnen worden toegepast. De afspraken zijn echter zodanig
dat de gemeentelijke positie niet verslechtert (zie ook
collegebrief van 25 september 2018, 18bb8785).
Ten behoeve van de gebiedsontwikkeling verkoopt de gemeente enkele percelen grond (locatie Shell tankstation,
K3 Parkstad Zuid en parkeerterrein P5c tussen Gamma
en de Veranda) aan de stichting. De taxatie op basis van
complexwaarde wordt nu voorbereid. Opdrachtverlening
voor de taxatie wordt voor de zomer verwacht.
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Voorwaarde 5
•	De aankoop van de grond onder het nieuwe stadion
vindt met gemeentelijke verwervingsregels plaats en
wordt onderbouwd met een marktconforme taxatie.
•	De gemeente heeft bij aankoop voldoende zekerheid
over de realisatie van het stadion.
•	De aankoopprijs is gemaximeerd op € 60 miljoen
(prijspeil 2016).
De Stichting Verwerving heeft het eerste pand aangekocht en geleverd gekregen. De stichting is opgericht
om vooruitlopend op de oprichting van de Stichting
Gebiedsontwikkeling aan de Maas alvast onroerend
goed te kunnen verwerven. De stichting is tijdelijk. Haar
taken worden overgenomen door de stichting voor de
gebiedsontwikkeling. In de statuten van de stichting is
opgenomen dat zij alleen mag verkopen aan de Stichting
Gebiedsontwikkeling. In het bestuur van de Stichting
Verwerving zitten enkele bestuurders van de Stichting
Gebiedsontwikkeling. Zie verder bijlage governance.
Voorwaarde 5 en haar consequenties is verankerd in de
raamovereenkomst tussen gemeente en stichting.

In de driepartijenovereenkomst worden de afspraken
over hoe om te gaan met een beter of slechter resultaat
dan het grex base case scenario vastgelegd.
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Voorwaarde 6
•	De uitgifte in erfpacht vindt conform gemeentelijke
(taxatie-) regels, en direct bij aankoop plaats.
•	De algemene erfpachtvoorwaarden van de gemeente
zijn van toepassing. De gemeente zal de betreffende,
conform voorwaarde 6.1 vastgestelde grondwaarde,
in alle omstandigheden handhaven en daarop geen
afboekingen doen.
• Financiers onderschrijven de waterval
De uitgangspunten dat uitgifte in erfpacht conform de
gemeentelijke regels moet gebeuren, binnen de AV en
dat financiers de waterval onderschrijven zijn onveranderd. Er zijn geen signalen dat partijen deze voorwaarde
ter discussie stellen. Het is niet geheel zeker of het Rijk
bereid is het deel van de Maas dat nodig is voor de bouw
van het stadion wil verkopen. Zodra daar meer over bekend is zullen wij de raad informeren.

Voorwaarde 4 ›

Voorwaarde 5 ›
Voorwaarde 6 ›

‹
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Draagvlak bij de omgeving is zeer belangrijk. Daarnaast
is de feitelijke medewerking van een aantal partijen nodig
om de gebiedsontwikkeling daadwerkelijk te realiseren.
Denk hierbij aan ProRail en NS bij het overkluizen van
het spoor en de nutsbedrijven bij het verleggen van kabels en leidingen in het gebied. Daarom wordt gerapporteerd over de vorderingen en activiteiten op twee punten:
1. Betrokkenheid en draagvlak omgeving
2. Instemming stakeholders (Evides, Prorail, etc.)

De komende tijd worden de uitkomsten van de MER
onderzoeken en de vertaling daarvan in het voorkeursalternatief verder in participatiesessies besproken. De
participatie verloopt zoals gepland maar bewoners willen
graag borging van hun zorgen. Dit kan in formele zin alleen in het kader van de besluitvorming over het bestemmingsplan. Met de bewoners en ondernemers worden
de onderzoeksresultaten en vertaling naar het voorkeursalternatief besproken voordat het bestemmingsplan het
formele proces ingaat.

Betrokkenheid en draagvlak omgeving

Een ander aandachtspunt is de weerstand tegen een
oeververbinding tussen de Veranda en De Esch, met
name als dit een brug zou worden. Dit valt niet binnen de
scope van Feyenoord City, maar heeft wel invloed op het
proces, met name omdat de bewoners de participatie in
het MIRT-traject als te mager ervaren.

Over het algemeen zijn de bewoners positief over de
ontwikkeling. De nieuwe beelden van het ontwerp van
het stadion en het masterplan hebben hierbij geholpen.
Tegelijk houdt men een kritische houding en heeft men
zorgen over een aantal onderwerpen. Met de werkgroep mer (bewoners uit wijken uit de omgeving) is in
vervolg op de eerdere sessies een bijeenkomst over
de resultaten van de mer tot nu toe en het voorkeursalternatief (VKA1.0) geweest. Tevens is met Schuttevaer
en geïnteresseerde bewoners overleg gevoerd over
de nautische aspecten van het project. Er zijn vooral
zorgen over de verkeerssituatie (in relatie tot de nog
te maken keuzes in verkeersvarianten) en de impact
van de transformatie van de commerciële strip van de
Veranda. Op weg naar het VKA 2.0 zal extra aandacht
worden besteed aan het wegnemen van deze zorgen,
welke keuzes hierbij noodzakelijk zijn en hoe dit te borgen is in het bestemmingsplan zonder de haalbaarheid
en ambitie te veel te verminderen.
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Instemming stakeholders

Met de professionele stakeholders zijn de gesprekken
gecontinueerd. Er zijn gesprekken gevoerd in het kader
van de mer en de veiligheidseffectrapportage. Er zijn geen
nieuwe knelpunten ontstaan. Voor het bouwen in de rivier
is alleen het vinden van de compenserende waterberging
nog een punt. Hiervoor zijn diverse locaties binnen en
buiten Rotterdam in beeld, waarmee de verwachting is dat
dit geregeld kan worden. In ieder geval zal het Eiland van
Brienenoord met de huidige plannen hiervoor worden benut
en wordt bekeken wat de mogelijkheden binnen het
Stadionpark (bv Piet Smitkade in combinatie met
vergroeing) en daarbuiten zijn. Voor de overige punten is
informele overeenstemming over de uitgevoerde onderzoeken en daaruit voortvloeiende conclusies. Deze dienen
nog formeel bekrachtigd te worden. Met Evides is overeenstemming over de oplossing. Ten aanzien van de gasleiding
is de meest waarschijnlijke oplossing dat het Gasoverslagstation verplaatst wordt naar de oostrand van de Sportcampus, waarmee de hogedrukleiding ingekort kan worden.
De verdiepende studies naar de kosten en exacte locatie
vinden nu plaats in overleg met Stedin en de
Gasunie. Met deze oplossing wordt ook de ontwikkeling
van de Sportcampus-noordoost vereenvoudigd. Overall zijn
op dit vlak afgelopen half jaar belangrijke stappen gezet.
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| Risico’s

Leeswijzer

In de basisrapportage (november 2017) zijn als
voornaamste risico’s voor de gemeente benoemd:
•	De ontwikkelentiteit komt niet (of niet binnen de kaders
van de gemeente) tot stand
• Onzekerheid over de waarde van de grondtransacties
• Gewenste gebiedskwaliteit wordt niet gerealiseerd.
In de vorige voortgangsrapportage zijn hieraan
toegevoegd:
• Demarcatie met het stadion
• Impact grote infrastructuurprojecten
• Draagvlak omgeving

Ontwikkelentiteit

Met de oprichting van de Stichting Gebiedsontwikkeling
aan de Maas, het onvoorwaardelijk worden van de
leningsovereenkomst van de achterliggende marktpartijen
en de ondertekening van de driepartijenovereenkomst
is het eerste risico (ontwikkelentiteit komt niet tot stand)
volledig verdwenen.

Grondtransacties

De onzekerheid over de waarde van de grondtransacties
is er nog wel. Met de taxaties voor de grond onder het
stadion en de inbrengwaarde van de gemeentelijke grond
wordt voor het einde van het jaar duidelijk of dit risico
daadwerkelijk optreedt. Bij de marktpartijen zien we hier
beperkte zorg over. Het vormde geen aanleiding om de
overeenkomsten niet aan te gaan of terughoudend te zijn
bij het verstrekken van de leningen.
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Gebiedskwaliteit

Het risico op het niet realiseren van de gewenste gebiedskwaliteit is beperkter geworden gezien de statuten van de
stichting (waarin is vastgelegd dat maatschappelijke meerwaarde voorop staat) en de hogere budgetten die voor de
inrichting van het openbaar gebeid in de grondexploitatie
zijn opgenomen. We zien bij de marktpartijen een reële
‘drive’ om er daadwerkelijk een goed gebied van te maken.

Demarcatie

Met het ondertekenen van de driepartijenovereenkomst
en de bijbehorende demarcatiebijlage is het demarcatierisico verkleind. Naar verwachting wordt dit risico ook
de komende tijd steeds kleiner door alle afgesproken
uitwerkingen.

Ruimtelijke impact grote
infrastructuurprojecten

Met ProRail en de NS zijn de verkenningen naar
station Stadionpark en de ruimtelijke impact daarvan
voortgezet. Dit loopt langzamer dan gehoopt, maar
kent wel voortgang. In de vastgestelde Gebiedsvisie
Stadionpark zijn in december 2017 reserveringen voor de
oostelijke oeververbinding opgenomen. Deze zijn tevens
onderdeel van het concept-masterplan. In de mer wordt
een robuustheidstoets gedaan voor de impact van de
oostelijke oeververbinding in het gebied. Dit komt terug
in het definitieve Masterplan en het bestemmingsplan.
Hierbij wordt afgestemd met de preverkenning
Oeververbindingen Rotterdam.
1 2
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Draagvlak omgeving

In beginsel is de omgeving positief over de ontwikkeling.
De zorgen bij de omgeving staan duidelijk op het netvlies.
Aan deze onderwerpen zal de komende periode extra
aandacht worden besteed op basis van de onderzoeken
die naar deze onderwerpen zijn verricht en de
verdiepingen daarop die nu plaatsvinden.

Financieel ›

‹ naar overzicht gebiedsontwikkeling
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| Moties

Leeswijzer

In relatie tot de gebiedsontwikkeling spelen de
volgende moties:
1. Motie Altijd wat te doen rondom het Stadionpark
2. Motie Energieneutraal Stadionpark
3. Motie Beng! Vol energie, maar dan neutraal
4. Motie Groen en speelgarantie
5. Motie Circulair slopen
6. Motie Beperk bouwoverlast Veranda
7. Motie Fiets ‘m erin
8. Motie Verbind Feyenoord City met Zuid
9. Motie Zekerheid standplaatsen
10. Motie Feyenoord op de straten
In de raamovereenkomst met de Stichting Gebiedsontwikkeling is opgenomen dat partijen zich optimaal zullen
inspannen om de moties in te vullen. Motie 1 t/m 4 worden
afgedaan in het kader van de bestuurlijke besluitvorming
over het masterplan. Het masterplan wordt gemaakt door
de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas in samenwerking met de gemeente.
De uitwerking van motie 5 en 6 volgt later in aanloop naar
de daadwerkelijke start van de werkzaamheden. Over het
onderwerp ‘bouwoverlast’ zijn afspraken gemaakt in het
participatieconvenant voor de Veranda.
Voor motie 7 (Fiets ‘m er in) en 8 (Verbind Feyenoord City
met Zuid) vindt een verkenning van de Collosseumzone
plaats. De verkenning met ProRail en NS om de mogelijkheden te verkennen voor het verminderen van de
opstelsporen en de inpassing van een structureel station
Stadionpark loopt. In de verkenning van de Collosseum-
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zone worden ook de varianten voor de langzaam verkeersverbinding in beeld gebracht. Afdoening gebeurt in
het kader van het masterplan
Motie 9 (zekerheid standplaatsen) zal gaandeweg tot
aan de opening van het stadion worden afgedaan.
De gemeente is met alle standplaatshouders in gesprek.
De standplaatshouders aan de Olympiaweg hebben zich
verenigd en een groep van vier ondernemers aangewezen
waarmee de gemeente het gesprek kan voeren.
Motie 10 (Feyenoord op de straten) wordt afgedaan nadat
er duidelijkheid is over het stratenplan en er overleg met
de straatnamencommissie heeft plaatsgevonden.

Realisatie nieuw stadion

Leeswijzer

Kritieke
processen ›

Risico’s ›

Inleiding

Dit projectonderdeel betreft de ontwikkeling en realisatie van het
stadion met een capaciteit van 63.000 toeschouwers inclusief de
concourse rond het stadion en de aansluitingen op de omgeving. De
verantwoordelijkheid voor de planvorming en realisatie ligt bij Stadion
Feijenoord NV. De gemeentelijke rol betreft het potentiele aandeelhouderschap, verlener van de omgevingsvergunning en erfpachtverlener. De gemeente volgt vanuit deze rollen de processen en
toetst de producten. Tevens zal de gemeente afspraken maken om
de herontwikkeling van de Kuip te borgen. Stadion Feijenoord NV is
verantwoordelijk voor deze herontwikkeling, die na Financial Close
als zelfstandig onderdeel aan deze rapportage toegevoegd worden.

Kritieke processen ›

•	Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord hebben eind
december 2018 besloten om de volgende fase in
te gaan
• Vertraging in start Definitief Ontwerp werkt door in het
gecombineerde proces van de omgevingsvergunning
en het bestemmingsplan
• Het projectbureau is weer volledig gemobiliseerd voor
het Definitief Ontwerp, de selectie van de aannemer en
het rond krijgen van de financiering
• De samenwerking tussen Feyenoord en gemeente voor
aanvraag omgevingsvergunning is verder uitgelijnd
• In de nieuwe planning is weer sprake van beheerste
processen. De aanvraag omgevingsvergunning ligt op
het kritieke pad
• Met meerdere consortia worden gesprekken gevoerd
voor het selecteren van een aannemer
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Conform de verwachting
Wijkt licht af

APRIL
2019
Participatie ›

Kwaliteit ›

•	Feyenoord City en de gemeente hebben het DO-proces
uitgewerkt om in goede samenwerking te komen tot
een kwalitatief goed stadion
•	Het Quality-team heeft tijdens de eerste openbare behandeling van het nieuwe stadion constructief-kritische
kanttekeningen bij het ontwerp geplaatst. Feyenoord
City pakt deze punten samen met de gemeentelijke
aandachtspunten bij het concept VO goed op

Financiële randvoorwaarden

•R
 andvoorwaarde 9: Het rendement en risicoprofiel van
de geactualiseerde business case is vergelijkbaar met
de oorspronkelijke business case die bij de Position
Paper hoort. Er is ruimte gevonden om de vaste vergoeding aan BVO Feyenoord te verhogen tot €25 mln.
• Randvoorwaarde 10: het traject voor de financiering
ligt op schema
• Randvoorwaarde 11: situatie is ongewijzigd
voortgangsrapportage april 2019
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Vorige periode

‹ Bekijk vorige periode

Participatie ›

•	Omgeving: blijven ontwikkelingen kritisch volgen.
Draagvlak is mogelijk iets toegenomen
•	Supporters: sentimenten om het verdwijnen van de
Kuip en zorg om toekomst club zijn onveranderd
• Stakeholders: de contacten worden steeds intensiever

Risico’s ›

Het risicoprofiel voor het stadion is gewijzigd:
•	De business case is conservatiever geworden gefundeerd op gedegen marktonderzoek
•	Nadere uitwerking is mogelijk binnen de vastgestelde
risico-rendementsverhouding
•	De herziening van de planning met extra tijd voor de
RO-procedures en besluitvorming
•	De stijgende bouwkosten zijn binnen de optimalisatie
van het concept-VO ondervangen
•	De demarcatie tussen stadion en gebiedsontwikkeling
is aangescherpt

Moties ›

Realisatie nieuw stadion | Kritieke processen

Risico’s ›

Kritieke
processen ›

APRIL
2019
Kwaliteit ›

Participatie ›

Leeswijzer

Bij de stadionontwikkeling is sprake van vier processen
die parallel en in samenhang verlopen. Conform de
Basisrapportage uit november 2017 zijn dat:
1. Ontwerp
2. Omgevingsvergunning en bestemmingsplan
3. Financiering
4. Aanbesteding.

Ontwerpproces
Financieel ›

‹ naar overzicht realisatie stadion

Kritieke processen
Ga direct naar:

Algemeen ›
Ontwerpproces ›

Omgevingsvergunning
en bestemmingsplan ›

Financiering ›
Aanbesteding ›

Tot november 2018 heeft het projectbureau Feyenoord City
de optimalisatie van het concept-VO (in combinatie met het
actualiseren van de business case) uitgevoerd. Hiermee
is invulling gegeven aan de drie opdrachten die Stadion
Feijenoord NV (in samenspraak met Feyenoord Rotterdam
NV) had meegegeven:
1.	Het VO moet passen bij de geactualiseerde
businesscase en de daaruit voortvloeiende eisen.
2.	Het VO moet beter aansluiten bij het programma van
eisen (pve) en de eisen die logischerwijs voortvloeien uit
de exploitatie.
3.	De kostenraming moet passend gemaakt worden
binnen het beschikbare budget voor de bouwkosten
inclusief de verwachte prijsontwikkeling (indexatie).
Voor nadere toelichting op deze punten verwijzen wij u naar
de voorgaande rapportage.
Het projectbureau Feyenoord City heeft begin november
2018 het resultaat van de optimalisatie van het concept
VO aangeboden aan Stadion Feijenoord NV. Stadion
Feijenoord NV heeft (in samenspraak met Feyenoord
Rotterdam NV) het resultaat beoordeeld en eind december
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2018 besloten om de volgende fase in te gaan. Stadion
Feijenoord NV is op basis van deze besluitvorming het
tweede deel van de brugfinanciering aangegaan en heeft
opdracht voor de vervolgwerkzaamheden gegeven.
Door de extra tijd die in het najaar van 2018 is genomen
voor een zorgvuldig en weloverwogen besluit van Stadion
Feijenoord in samenspraak met BVO Feyenoord heeft
het projectbureau Feyenoord City in een kleine bezetting
geopereerd voor de zaken die moesten doorlopen. Na het
besluit heeft het projectbureau gewerkt aan de herstart en
de opdrachtverstrekking aan derden (adviseurs). Sinds
begin februari 2019 is het projectbureau weer op volle
sterkte voor het Definitief Ontwerp (DO) en het proces voor
selectie van de aannemer. Parallel wordt verder gewerkt
aan het rond krijgen van de financiering. Het DO wordt in
het najaar afgerond.

Omgevingsvergunning
en

bestemmingsplan
De aanpak voor het aanvragen van de
omgevingsvergunning, die tegelijk met het
bestemmingsplan ter inzage zal worden gelegd, is
ongewijzigd. De samenwerking tussen Projectbureau
Feyenoord City en de gemeente is verder uitgewerkt
om te komen tot een zo soepel mogelijk proces richting
omgevingsvergunning. Vanwege de vertraging in de
besluitvorming over het voortzetten van de planontwikkeling
is de planning opnieuw tegen het licht gehouden. In de
aangepaste planning wordt de omgevingsvergunning
medio 2020 verleend. Vanwege de koppeling tussen
1 4
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bestemmingsplan en omgevingsvergunning op grond
van het op 1 februari 20118 door de raad genomen
coördinatiebesluit (18bb742) schuiven de data voor de
bestemmingsplanprocedure mee. Het bestemmingsplan
wordt medio 2020 vastgesteld door de raad en is uiterlijk in
de eerste helft van 2021 onherroepelijk indien er sprake is
van een procedure bij de Raad van State. Het overleg met
het bevoegde gezag wordt in het begin van de DO-fase van
het nieuwe stadion hervat.
De planning van de activiteiten in het kader van de
RO-procedures (planontwikkeling stadion, masterplan,
bestemmingsplan, milieuonderzoeken, etc) blijft een punt
van aandacht ondanks dat er meer ruimte in de planning
is gekomen. De planning is beter beheersbaar omdat
minder processen parallel zijn geschakeld om tijdwinst
te boeken. De procedure voor de omgevingsvergunning
ligt desalniettemin op het kritieke pad van de ruimtelijke
procedures en daarmee het gehele project.
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aantal inkomsten naar beneden bijgesteld (bijvoorbeeld
de horecabestedingen tijdens evenementen). Daarnaast
hebben nieuwe afwegingen bij Feyenoord zelf tot een
aantal bijstellingen naar beneden geleid (bijvoorbeeld
minder Europese wedstrijden). Ook heeft Feyenoord
besloten de horeca uit te besteden waardoor zowel
inkomsten als kosten dalen. Een belangrijke aanpassing
op basis van het rapport van ISG is verder de verhoging
van de inkomsten uit het businessgedeelte (seats en units).
Dit komt vooral tot uiting in een hogere prijsstelling in de
duurdere segmenten. ISG concludeerde op basis van het
door haar uitgevoerde marktonderzoek dat hiervoor ruimte
was. Tot slot heeft het project te maken met stijgende
bouwkosten. Feyenoord heeft het ontwerp van het stadion
geoptimaliseerd en enkele aanpassingen doorgevoerd,
zodat de bouwkosten binnen het vastgestelde budget
blijven en het ontwerp aansluit op de aanpassingen in de
businesscase.
Op 21 februari 2019 heeft het college een brief aan de raad
gestuurd (19bb12061) met een bijlage waarin Feyenoord
alle aanpassingen in de business case uitgebreid toelicht.

Financiering
Business case 2.0
Feyenoord heeft de business case laten beoordelen door
International Stadia Group (ISG). ISG heeft vertrouwen
uitgesproken in de business case en heeft geadviseerd
de business case op enkele onderdelen aan te passen
(zie ook de vorige voortgangsrapportage). Dit was
aanleiding om de plannen tegen het licht te houden. In
de geactualiseerde plannen (business case 2.0) heeft
Feyenoord op basis van de beoordeling van ISG een

Aangepaste financieringsstructuur
In overleg met de gemeente is in de financieringsstructuur
ruimte gemaakt voor een vaste vergoeding van € 25
mln. aan Feyenoord (BVO). Eerder bedroeg de vaste
vergoeding € 17,5 mln. en zou de BVO, afhankelijk
van het resultaat van het stadion, maximaal € 7,5 mln.
variabele vergoeding ontvangen. Er zijn twee wijzigingen
aangebracht in de financiering om de vaste vergoeding
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mogelijk te maken. Allereerst is het aflossingsschema
aangepast (annuïtair in plaats van lineair). Daarnaast breng
Feyenoord € 30 mln aan eigen vermogen in vervangen
door Daarnaast neemt het eigen vermogen met € 30
miljoen toe.
De vaste vergoeding aan de BVO is overigens niet gegarandeerd. Bij tegenvallend resultaat van het stadion zal de
vergoeding aan de BVO dalen tot het minimum van € 17,5
mln. Dit mechanisme wordt de komende periode verder
uitgewerkt binnen de voorwaarden uit de Position Paper.
Tussentijdse toets
Het college heeft aan de raad toegezegd (18bb10170)
om de business case 2.0 en de aangepaste
financieringsstructuur tussentijds onafhankelijk te laten
toetsen door een externe adviseur. Daartoe is in februari
opdracht gegeven. Over de opdrachtverstrekking heeft
overleg plaatsgevonden met leden van de gemeenteraad.
Eind maart heeft de adviseur zijn rapportage opgeleverd.
In de rapportage concludeert de adviseur dat de
aanpassingen in de business case goed onderbouwd zijn.
Waar sprake is van verhogingen in de omzet, zijn deze
onderbouwd door een gedegen marktanalyse die door
ISG is uitgevoerd. Ook heeft Stadion Feijenoord uit eigen
beweging de opbrengst op een aantal onderdelen verlaagd.
De business case is volgens de adviseur over het geheel
genomen daardoor conservatiever geworden, waardoor het
risicoprofiel van de business case is gedaald.
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Verder constateert de adviseur dat de financieringsstructuur
past binnen de voorwaarden van de Position Paper. Het
totale rendement voor de gemeente is onveranderd. De
adviseur signaleert wel enkele aandachtspunten bij de
verdeling van het resultaat en het rendement voor de
gemeente, maar verwacht dat deze uit te werken zijn
binnen de randvoorwaarden van de Position Paper. Het
gaat met name om de verdeling van mee- en tegenvallers
ten opzichte van de base case. Hierover moet de gemeente
voor financial commitment afspraken maken met Stadion
Feijenoord en BVO Feyenoord. Over de onafhankelijke
toets is de raad op 9 april 2019 met een brief van het
college geïnformeerd 19bb013964.
Highly Confident Letter
Naarmate Financial Commitment dichterbij komt, vraagt
Feyenoord financiers om meer commitment (vertrouwen) te
tonen. Dit is onder meer nodig om benodigde andere financiers aan te trekken. Het college heeft vertrouwen in
het nieuwe stadion en heeft dat in een zogenaamde Highly
Confident Letter bevestigd naar Stadion Feijenoord. In de
brief staat dat de gemeente financieel zal bijdragen aan het
nieuwe stadion, mits voldaan wordt aan de voorwaarden die
de gemeente heeft gesteld in de Position Paper. Dat vertrouwen wordt gestaafd door de ontvangst van verschillende
zogenaamde Highly Confident Letters onder meer van Goldman Sachs die verantwoordelijk is voor de financiering van
het Vreemd Vermogen.
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Financial commitment
Voor de gemeente is het moment van het financiële
commitment zeer belangrijk. Dit moment is gesplitst in een
financieel commitment van alle partijen op basis van het
vastgestelde bestemmingsplan en een financial close bij
het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (en
omgevingsvergunning) voorafgaand aan het starten van de
bouw van het nieuwe stadion. In de aangepaste planning
stelt de raad het bestemmingsplan medio 2020 vast en is
het bestemmingsplan uiterlijk in de eerste helft van 2021
onherroepelijk indien er sprake is van een procedure bij de
Raad van State. Bij financieel commitment biedt Stadion
Feyenoord NV een Investeringsmemorandum aan, waarin
duidelijk is hoe aan de voorwaarden in de Position Paper
wordt voldaan. Op basis van dit document zijn alle feiten
duidelijk waarmee de gemeente kan toetsen of aan de
voorwaarden in de Position Paper is voldaan. Indien die
toets positief uitvalt, zal de toegezegde gemeentelijke
bijdrage aan het project gestand worden gedaan.
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In navolging van de eerdere stappen die zijn genomen om
een aannemer voor de realisatie van het nieuwe stadion te
selecteren, is projectbureau Feyenoord City een intensieve
procedure gestart voor de selectie van een bouwteam
partner. De te gunnen bouwteamovereenkomst zal heldere
kaders stellen voor de latere gunning van het uitvoerend
werk. Begin februari is de procedure in gang gezet
waarin geselecteerde bouwcombinaties in concurrentie
gesprekken voeren over de invulling van de opdracht. De
deelnemende partijen komen zowel uit Nederland als het
buitenland. In april worden de inschrijvingen beoordeeld
en zal een keuze worden gemaakt. De mate van comfort
met betrekking tot budget en uitvoerbaarheid en het
getoonde commitment om de opgave tot een succes te
maken, zijn de belangrijkste criteria voor gunning van de
bouwteamovereenkomst. Conformatie door de aannemers
aan de Position Paper is vanzelfsprekend onderdeel van
de gunning. Vanaf eind april werkt de gekozen bouwpartner
samen met het ontwerpteam van Feyenoord verder aan het
Definitief Ontwerp.
Het tenderproces is besproken met de gemeentelijke
projectorganisatie. Met name de beheersing van de risico’s
na start bouw en vastlegging daarvan in de uiteindelijke
contracten is voor Stadion Feijenoord en de betrokken
financiers, waaronder ook de gemeente als toekomstig
aandeelhouder, van groot belang. De Tenderboard
die is ingesteld door Nieuwe Stadion B,V. is betrokken
bij de aanbesteding, en adviseert Stadion Feijenoord
onafhankelijk over de aanbesteding- en selectiestrategie.

Financiering ›
Aanbesteding ›
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De kwaliteit van het stadion is in meerdere opzichten
belangrijk voor de gemeente, namelijk in relatie tot de
exploitatie, de rol van aanjager van de gebiedsontwikkeling, het stadion als icoon in de stad en het daadwerkelijk
bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten. De
gemeente stuurt zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk op de kwaliteit.

Het Projectbureau Feyenoord City en de gemeente
hebben het gezamenlijke proces verder uitgewerkt om
de goede samenwerking en dialoog over de kwaliteit van
het nieuwe stadion voort te zeten. Zo beogen partijen de
voorwaarden in de Position Paper en de hoge ambities
voor de ruimtelijke en architectonische kwaliteit van de
ontwikkeling te borgen.

De optimalisatie van het ontwerp na de zomer vorig jaar
heeft zowel tot het opvangen van de stijgende bouwkosten
als een beter stadionontwerp, aansluitend bij de businesscase 2.0, geleid. Wij zijn positief over de creativiteit en
zorgvuldigheid waarmee deze optimalisatie heeft plaatsgevonden.

De instelling van het Quality-team Feyenoord City (ook
wel Welstandskamer genoemd), waarvoor op 5 februari
jl. de leden zijn benoemd, past ook in deze strategie. De
advisering door het Quality-team vormt in formele zin
onderdeel van de wettelijke procedure voor het verkrijgen
van de omgevingsvergunning. Het Q-team adviseert het
college bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor
het nieuwe stadion en doet dit in de plaats van de reguliere Commissie voor welstand en monumenten (zie ook
Gebiedsontwikkeling/Kwaliteit).

In de vorige rapportage meldden wij al dat ook de gemeentelijke projectorganisatie het concept-VO heeft
beoordeeld. In algemene zin zijn we zoals eerder gezegd
positief over het concept-VO, onder andere wat betreft de
invulling van de door ons vastgestelde Nota van Uitgangspunten Nieuwe Feyenoord Stadion (zie collegebrief van
6 juni 2018), de uitstraling en de ambities met betrekking
tot duurzaamheid. Aandachtspunten voor verbetering en
verduidelijking betroffen onder meer de aansluiting op de
omgeving, de kwaliteit op maaiveld, de (krappe) uitwerking van de logistieke laag, constructieve uitgangspunten,
de flexibiliteit van het gebouw en de aansluiting op de
milieuonderzoeken en de veiligheidseffectrapportage.
Het projectbureau Feyenoord City heeft aangegeven de
gewenste optimalisatie van het concept-VO mee te nemen
in het traject voor het DO en te verwachten dat dit binnen
de gegeven budgettaire kaders kan.

Op 8 maart 2019 heeft de eerste openbare behandeling
van het nieuwe stadion in het Quality-team plaatsgevonden. Het Q-team heeft daarbij aandacht gevraagd
voor thema’s als het maaiveld (met de concourse rond
het stadion wordt een tweede maaiveld gecreëerd), het
programma (levendigheid van plinten, aansluiting op de
omliggende wijken en toekomstbestendigheid), de verblijfskwaliteit (sociale veiligheid, stenigheid, verbindingen)
en de verhouding 60/305 dagen (het ontwerp moet ook
waardevol zijn op dagen dat er geen wedstrijden over
evenementen plaatsvinden). Het ontwerp wordt als indrukwekkend betiteld.
1 2
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De gemeente is positief over de wijze waarop
Feyenoord de aandachtspunten van het Q-team en
de gemeente oppakt.
Ter aanvulling op de mer heeft het projectbureau Feyenoord City een Veiligheidseffectrapportage (VER) voor het
nieuwe stadion opgesteld. De VER is een vrijwillig toe te
passen instrument om de veiligheidsrisico’s van ruimtelijke
plannen en bouwplannen inzichtelijk te maken.
De VER maakt een integrale afweging van het veiligheidsvraagstuk en geeft input aan onder andere het ontwerp
(bouwkundig, verkeerskundig et cetera), waarbij een
spanningsveld kan bestaan tussen veiligheidsmaatregelen en ruimtelijke kwaliteit. Het VER zal nog leiden
tot een advies aan het bestuur als onderdeel van het
Bestemmingsplanproces.
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In de Position Paper zijn de randvoorwaarden opgenomen
met betrekking tot de financiële betrokkenheid van de
gemeente bij de ontwikkeling van een nieuw stadion op Zuid.
De randvoorwaarden worden op het moment van Financial
Commitment definitief getoetst.

Voorwaarde 9

Volgende voorwaarden zijn aan de gemeentelijke bijdrage
aan het eigen vermogen gesteld:
•	De gemeente neemt voor maximaal € 40 miljoen deel in
het eigen vermogen
•	De gemeente kent een maximaal aandeel van 49% in
het gewoon aandelenkapitaal
•	Uitgangspunt van het eigen vermogen is de geschetste
conservatieve financieringsstructuur
•	De definitieve businesscase bij financial close is
vergelijkbaar met de huidige businesscase qua
rendement en risicoprofiel
•	De inbreng van het eigen vermogen is alleen bestemd
voor het nieuwe stadion
•	De resultaatsverdeling aandeelhouders-BVO is,
voorafgaand aan de financial close, nader contractueel
vastgelegd waarbij binnen een bandbreedte van 25%
rondom het verwachte resultaat uit de base case (pp
2016) het netto dividend voor de aandeelhouders niet
wijzigt.
De uitgangspunten voor de gemeentelijke bijdrage
(maximaal € 40 mln. en maximaal 49% in het gewone
aandelenkapitaal) staan niet ter discussie. De aangepaste
financieringsstructuur is extern getoetst. De conclusie
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luidt dat deze conservatief is en daarmee past binnen de
Position Paper (zie collegebrief van 9 april jl).
Mede op basis van adviezen van ISG heeft Feyenoord in
februari een vernieuwde business case 2.0 opgeleverd. De
onafhankelijke toets door een externe adviseur bevestigt
dat de nieuwe business case conservatiever en daarmee
minder risicovol is. Het totale rendement voor de gemeente
in de nieuwe business case is ongewijzigd. De adviseur
signaleert wel enkele aandachtspunten bij de verdeling
van het resultaat en het rendement voor de gemeente,
maar verwacht dat deze uit te werken zijn binnen de
randvoorwaarden van de Position Paper. Het gaat met name
om de verdeling van mee- en tegenvallers ten opzichte van
de base case. Hierover moet de gemeente voor financial
commitment afspraken maken met Stadion Feijenoord en
BVO Feyenoord (zie ook collegebrief van 9 april jl).
In overleg met Feyenoord heeft de gemeente in de
financieringsstructuur ruimte gevonden om de vaste
vergoeding voor de BVO Feyenoord te verhogen tot € 25
mln. Dit kan enerzijds door het aflossingsschema van de
leningen aan te passen. Anderzijds zorgt de toename van
het eigen vermogen ervoor dat er minder vreemd vermogen
nodig is, waardoor de rentelasten dalen. Overigens is de
vergoeding van € 25 mln. aan de BVO niet gegarandeerd.
Als tegenvallers in de omzet niet meer opgevangen
kunnen worden door verlaging van de exploitatiekosten,
zal ook de bijdrage aan de BVO verlaagd worden. Dit is
nog niet tot in detail uitgewerkt. Onafhankelijk adviseurs
hebben bevestigd dat de uitwerking hiervan binnen de
1 3
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Voorwaarde 10

1.	De bereidheid van de overige financiers om deel te
nemen moet blijken uit:
• Letters of Comfort: voor raadsbesluitvorming over
deze position paper
• Letters of Intent: medio 2018
• Financieringsovereenkomsten: medio 2019
2.	Gemeente en Feyenoord formuleren de eisen die
gesteld worden aan de financiers

‹ naar overzicht realisatie stadion

Financieel
Ga direct naar:

Voorwaarde 9 ›
Voorwaarde 10 ›

Voorwaarde 11 ›
Voorwaarde 12 ›

Aan punt 2 is inmiddels voldaan. Enkele financiers hebben
ook al Letters of Intent getekend, waaronder Goldman
Sachs als aanvoerder van het consortium van banken.
Ook de gemeente zelf heeft een Highly Confident Letters
getekend. Vanwege vertraging in de besluitvorming is ook
de noodzaak om nu al voor de volledige financiering Letters
of Intent getekend te hebben enigszins verminderd.

Voorwaarde 11

1.	In overeenstemming met de banken en andere
vermogensverschaffers zal sprake moeten zijn van de
gemeente conveniërende afspraken met betrekking tot:
• Statuten van de NV Stadion Feijenoord en de
zeggenschap
• Verstrekkingsvoorwaarden voor de financiering
• Verstrekkingsritme van de financiering
2.	Voor verstrekking zal aan de verstrekkingsvoorwaarden
voldaan moeten worden, met als belangrijke
aandachtspunten voldoende zekerstelling van
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exploitatie en de (bouw- en onderhouds)kosten en
heldere demarcatie van de geldstromen
3.	Eind 2017 moet er een concreet voorstel liggen voor het
toewerken naar een organisatie die gesteld staat voor
de verbrede exploitatie
De toetsing op 11.1 en 11.2 vindt plaats bij de Financial
Commitment. Het voorstel om toe te werken naar een
organisatie die gesteld staat voor de brede exploitatie zal
worden opgesteld op basis van de business case 2.0.

Voorwaarde 12

Voor de herontwikkeling van de Kuip gelden de volgende
voorwaarden:
1.	Eigenaar voert in eerste planvormingsfase een
waardestelling naar de monumentwaarde uit.
2.	De waarde van de grond horend bij de herontwikkeling
van de Kuip wordt conform gemeentelijk grondbeleid
bepaald.
3.	De ontwikkeling van de outdoor atletiekbaan en
het multifunctionele sportcentrum wordt voor een
taakstellend bedrag (prijspeil 2016) in de Kuip
gerealiseerd. Het Programma van Eisen (2016) is hierop
van toepassing.
4.	Deze faciliteiten worden uiterlijk 3 jaar na de ingebruikname van het nieuwe Stadion te worden opgeleverd
5.	Vanaf januari 2020 zet Feijenoord NV jaarlijks een
bedrag van € 1,5 miljoen op een reserve-account als
incentive om de herontwikkeling direct aansluitend op
de realisatie van het nieuwe stadion ter hand te nemen.
Deze reserve-account bedraagt in 2023 € 6 mln., mocht
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er voor die tijd nog geen contract met een aannemer of
de opstallen verkocht zijn.
6.	Voor financial close is een overeenkomst gesloten met
procesafspraken over de situatie dat de herontwikkeling
niet (tijdig) van de grond komt.
7.	Effectuering van de omzetting van de bestaande lening
naar preferente niet stemgerechtigde aandelen.
Genoemde voorwaarden worden opgenomen in
overeenkomsten met derden. Voorwaarden 12.1 t/m 12.6
zullen voor de Financial close worden ingevuld. Aan de
conversie van de lening (voorwaarde 12.7) wordt gewerkt.
De conversie heeft nog niet plaatsgevonden omdat eerst
overeenstemming met de aandeelhouders van Stadion
Feijenoord bereikt moet worden over de zitplaatsrechten
in het nieuwe stadion. Naar verwachting zal de conversie
binnen enkele maanden plaats vinden.

Voorwaarde 9 ›
Voorwaarde 10 ›

Voorwaarde 11 ›
Voorwaarde 12 ›

‹
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Participatie
Ga direct naar:

Leeswijzer

Draagvlak bij supporters en omgeving blijft zeer belangrijk.
Ditzelfde geldt voor potentiële huurders en/of exploitanten
die bijdragen aan de exploitatie van het stadion. Als laatste
is er een aantal partijen die voor de daadwerkelijke realisatie van het stadion toestemming moet geven, bijvoorbeeld
voor het bouwen in de rivier. In vier categorieën wordt
gerapporteerd over de stand van zaken, waarbij zowel de
verrichte activiteiten, de planning van bestaande activiteiten
als het gevoel bij het draagvlak wordt weergegeven.
Bij de participatie werken Feyenoord City en gemeente
goed samen binnen een heldere taakverdeling. De
aanhoudende negatieve berichtgeving in social media en
de pers legt extra druk op het creëren en behouden van
het draagvlak.

Betrokkenheid en draagvlak omgeving
Algemeen ›
Betrokkenheid en draagvlag omgeving ›
Betrokkenheid en draagvlak supporters ›

Betrokkenheid en draagvlak potentiele
huurders/exploitanten ›

Instemming stakeholders ›

Het betrekken van de omgeving bij de ontwikkeling
van het nieuwe stadion stond in de afgelopen periode
vooral in het teken van de reguliere participatie. Door
het uitblijven van het besluit van Feyenoord tot 21
december jl. heeft de participatie op een iets lager pitje
gestaan. Sinds januari 2019 wordt de participatie weer
op volle kracht voortgezet. Er is tweemaandelijks een
voortgangsoverleg met gebiedscommissie, wijkraden
en bewonersvertegenwoordigingen. Met de stichting
BewonersBelangen Veranda Rotterdam (BBV) is in het
kader van het met hen afgesloten participatieprotocol een
extra overleg.

Randvoorwaarden
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documenten

Mijlpalen
en planning

Met de presentatie van door OMA namens Feyenoord op
4 maart jl., wordt ook het ontwerp van het nieuwe stadion
voor de omgeving langzaamaan steeds duidelijker. Bij de
omgeving lijkt, met betrekking tot het stadion, vertrouwen te
ontstaan dat het goed ingepast kan worden in het gebied.

Betrokkenheid en draagvlak supporters
Feyenoord onderhoudt een regulier overleg met
supporters Het draagvlak bij (een deel van) supporters
blijft onder druk staan. De sentimenten rond het
verdwijnen van het vertrouwde stadion spelen regelmatig
op. Anderen hebben zorg over de toekomst van de club
of over de mobiliteitsmaatregelen. Daartegenover staat
ook een groep supporters die het nieuwe stadion graag
gerealiseerd willen zien. Feyenoord City is niet het enige
dat de supporters bezighoudt. In de afgelopen periode
was er ook veel aandacht voor de sportieve prestaties van
de club, het bestuur en de staf van Feyenoord. Het is niet
altijd even makkelijk te duiden waardoor het sentiment
en de daarbij horende uitingen in bijvoorbeeld het stadion
of diverse media bepaald wordt. Communicatie met en
participatie door supporters blijft belangrijk, al zal bij een
project als dit 100% draagvlak niet snel haalbaar zijn.
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B
 etrokkenheid en draagvlak potentiele
huurders/exploitanten
Op basis van het voorlopig ontwerp van het nieuwe
stadion en de aangepaste businesscase wordt bekeken
hoe het proces met potentiele huurders en exploitanten
op te zetten. In de afgelopen periode is concreet
interesse vanuit de markt getoond voor stadion en
gebiedsontwikkeling.

Instemming stakeholders (RWS,
Waterschap, etc)
Dit is de primaire verantwoordelijkheid van projectbureau
Feyenoord City. In de aanloop naar de aanvraag van de
Omgevingsvergunning heeft het Projectbureau Feyenoord
City het overleg geïntensiveerd met het bevoegde gezag
voor het bouwen in de waterweg. De gesprekken over
het verleggen van de waterweg en het realiseren van
vervangende waterberging in verband met bouwen in het
water worden door het projectbureau adequaat gevoerd.
Het projectbureau Feyenoord City is ook een frequent
coördinatieoverleg gestart met andere voor de ruimtelijke
procedures en vergunningen relevante stakeholders.

Betrokkenheid en draagvlak potentiele
huurders/exploitanten ›

Instemming stakeholders ›
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Leeswijzer

Met de Position Paper en de onderliggende haalbaarheidsstudie is het (voor de gemeente acceptabele) risicoprofiel
vastgelegd. Hieronder wordt aangegeven in hoeverre het
risicoprofiel in de afgelopen periode is veranderd.
De stand van zaken voor de voornaamste risico’s die in de
Basisrapportage zijn benoemd is als volgt:
•	Financiering komt niet rond vanwege uiteindelijke business case. Dit wordt onder meer beïnvloed door de rentestand, de ontwikkeling van de bouwprijzen en stichtings- en onderhoudskosten behorend bij het definitieve
ontwerp van het stadion (beheersmaatregelen voor de
gemeente zijn beperkt, behalve het meesturen op het
ontwerp). Feyenoord heeft het ontwerp geoptimaliseerd
om ondanks stijgende bouwkosten binnen het vastgestelde budget te blijven. Verder heeft ISG bevestigd dat
het plan haalbaar is. Ook de externe adviseur van de
gemeente heeft in de tussentijdse toets bevestigd dat
de business case conservatiever is geworden. Dat geldt
ook voor de financiering. Stadion Feijenoord hanteert
inmiddels een hogere rekenrente voor het vreemd vermogen dan in de originele business case.
•	Risicoprofiel gemeente verschuift door aanpassingen in
de waterval of andere, nog niet voorziene maatregelen
waarbij de positie van de aandeelhouders verslechtert,
bijvoorbeeld door eisen van andere financiers. Van verslechtering van de positie van de gemeente als gevolg
van de verhoging van de vaste vergoeding aan de BVO
Feyenoord is geen sprake. Onafhankelijk adviseurs
bevestigen dat deze verhoging mogelijk is binnen de
randvoorwaarden van de Position Paper. Dit zal wel
bewaakt moeten worden bij de verdere uitwerking.
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Demarcatie met gebiedsontwikkeling

In de documenten bij de haalbaarheidsstudie is de
demarcatie globaal weergegeven. De demarcatie is en
wordt bij alle vervolguitwerkingen verfijnd in het gesprek
tussen stadion, stichting gebiedsontwikkeling aan de maas
en gemeente en is vastgelegd in de driepartijen-overeenkomst. Zo wordt een volledige en werkbare demarcatie
bestendigd. Er is geen sprake van een gewijzigd risico.

Planning

De planning is herzien met als resultaat extra tijd voor de
besluitvorming en daarmee de latere start van de DO-fase.
Dit betreft een integrale planning van het nieuwe stadion
en de gebiedsontwikkeling (ontwerp, RO-procedures,
verwerving/uitplaatsing, realisatie). In de driepartijenovereenkomst tussen Stadion Feijenoord, Stichting Gebiedsontwikkeling aan de MAas en de gemeente zijn afspraken
gemaakt qua sturing op de planning. Bij kritieke processen
is het optreden van het risico opgenomen. Het risico op
verdere vertraging is beperkt gezien de getroffen beheersmaatregelen, al blijft strakke sturing noodzakelijk.
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Draagvlak

Het draagvlak bij supporters en de omgeving behoeft
continue aandacht. De onduidelijkheid over het al dan niet
voortzetten van de planontwikkeling van het afgelopen half
jaar draagt niet bij aan het draagvlak. Feyenoord City is
een ingewikkeld project. Niet iedereen overziet in één keer
het hele verhaal. Onduidelijke communicatie en onzekerheid over de gevolgen voor de club waar zoveel supporters zielsveel van houden, dragen niet bij aan een gezond
draagvlak voor de ontwikkeling. Nu Feyenoord besloten
heeft om door te gaan met de ontwikkeling kan weer verder gewerkt wordt aan het winnen van draagvlak. Goede
en heldere communicatie over de businesscase, de risico’s
en het ontwerp is daarbij cruciaal. De afgelopen maanden
zijn hierin stappen gezet. De komende periode moet dit
verder gaan, zodat mensen zich een duidelijk beeld van
het project kunnen vormen. We gaan ervan uit dat op basis
van deze communicatie, het betrekken van supporters en
de omgeving bij de uitwerkingen en het duidelijker worden
van het project (waarmee ook steeds meer vragen beantwoord kunnen worden), het draagvlak vergroot zal worden.

Stijgende bouwkosten
Nadrukkelijke opdracht aan het projectbureau Feyenoord
City was om tijdens de optimalisatie van het concept-VO
de verwachte prijsontwikkeling (indexatie) op te lossen
binnen de drie belangrijke uitgangspunten die Stadion
Feijenoord NV had meegegeven (zie voorgaande rapportage). Hier is invulling aan gegeven en bekrachtigd bij de
besluitvorming eind 2018 door Stadion Feijenoord NV.

‹
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Leeswijzer

In relatie tot de stadionontwikkeling spelen de volgende
moties een rol:
1.	Motie Meer geld op het veld: afdoen bij
financial commitment
2.	Motie Beng (onderdeel stadion): afdoen bij vaststelling
masterplan
3.	Motie Structureel hoeft niet: afdoen bij financial
commitment
4.	Motie Beperk bouwoverlast Veranda: afdoen bij
volgende voortgangsrapportage
5. Motie Natuurvriendelijke oevers langs het
	nieuwe stadion: afdoen bij de vaststelling van het
masterplan

voortgangsrapportage april 2019
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Mobiliteit
Inleiding

Leeswijzer

Kritieke
processen ›

Risico’s ›

Het door de raad in mei 2017 vastgestelde Mobiliteitsplan vormt
het startpunt van de uitwerking van maatregelen. Belangrijke
doelen zijn het terugdringen van parkeeroverlast, spreiding van
bezoekers (modal split, peak shaving en ontvlechting), het borgen
van doorstroming en een veilige verkeerssituatie. De gemeente
realiseert een pakket aan mobiliteitsmaatregelen waarvoor € 35 + 2
miljoen (excl. indexering) is gereserveerd en werkt de maatregelen
voor het tegengaan van parkeren in de wijken uit. Feyenoord is
verantwoordelijk voor alle inspanningen die te maken hebben
met gedragsbeïnvloeding van hun bezoekers. Met behulp van het
mobiliteitscontract sturen gemeente en Feyenoord op de voortgang.
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Legenda

i

Conform de verwachting
Conform de verwachting
Wijkt licht af
Wijkt licht af
Wijkt af
Wijkt af

Vorige periode
Vorige periode

‹ Bekijk vorige periode

Conclusies en aandachtspunten

Kritieke processen ›

•	De uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsprogramma
ligt op schema. Om de overlast van werkzaamheden in
de komende jaren te beperken is gewerkt aan een
integraal bereikbaarheidsplan
•	De inspanningen van Feyenoord voor 2019 en 2020, die
voortvloeien uit het mobiliteitscontract, zijn vastgelegd in
het Actieplan mobiliteit 2019-2020

Kwaliteit ›

•	In november zijn metingen uitgevoerd om inzicht te
krijgen in de voortgang op de mobiliteitsdoelstellingen.
Daar waar nodig worden inspanningen geïntensiveerd

43

Financiële randvoorwaarden ›

•	Stadspanel: er wordt gebruik gemaakt van digitale
•	De volgorde van uit te voeren maatregelen (ten faveure
enquêtes om de beleving rond wedstrijden en evenevan integrale ontwikkeling en stedelijke bereikbaarheid
menten in omliggende wijken in beeld te brengen
kan een kostenverhogend effect (d.m.v. indexering)
•	Partners infrastructuur: ProRail en RET zijn goed
hebben op het programma
betrokken bij de planuitwerking van diverse maat•	De gesprekken over de bijdragen van derden worden
regelen rond tramnetwerken en spoor
voortgezet en geïntensiveerd, maar vergen een zorgvul- •	Supporters: veranderingen in het mobiliteitsgedrag van
dig proces. De prognose is dat in het najaar afspraken
supporters zijn waarneembaar
kunnen worden gemaakt. De MIRT-verkenning heeft
Risico’s ›
hier mogelijk (vertragende) invloed op
•	de startende MIRT-verkenning kanleiden tot vertraging
Participatie ›
en mogelijk een andere uitkomst van de afspraken over
•	Omgeving: in de Klankbordgroep mobiliteit zijn door
bijdragen van derden.
omwonenden diverse onderwerpen geagendeerd en
met hen besproken. Met een drietal wijken is gesproken over het tegengaan van parkeeroverlast als gevolg
Moties ›
van wedstrijden en evenementen
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Leeswijzer

Voor en een goede verkeerssituatie en het daadwerkelijk
bereiken van gedragsverandering dienen een aantal
processen goed en tijdig te worden doorlopen:
- uitvoering gemeentelijk mobiliteitsprogramma
- tijdige inzet maatregelen gedragsverandering
- organiseren parkeren in de wijken

gemeentelijk
 Uitvoering

mobiliteitsprogramma
Bij de besluitvorming in mei 2017 heeft de gemeenteraad
ingestemd met het opstarten van een divers programma
aan maatregelen in infrastructuur en buitenruimte. Deze
maatregelen vinden plaats in de periode vanaf 2018 tot
en met opening stadion. Het uitvoeringsprogramma ligt op
schema. In het afgelopen najaar zijn de werkzaamheden
gestart aan de buitenruimte van de wijk De Veranda in het
kader van de verkeersveiligheid en vergroening van de
wijk. Het plan hiervoor werd eerder samen met bewoners
opgesteld. Een deel van de werkzaamheden is reeds
afgerond.
Voor de meeste maatregelen is inmiddels een planteam
opgestart, zoals het ‘omklappen’ van de tramhalte op de
Stadionweg, de eerste steiger aan de Piet Smitkade en
de herinrichting van de Olympiaweg. Dit zijn maatregelen
waarvan de uitvoering naar verwachting nog in 2019 van
start zal gaan. Ook een planteam voor de keerlus van
de tram bij het Wilhelminaplein is opgestart. Van deze
maatregel wordt dit jaar een definitief ontwerp verwacht,
waarna voorbereidingen op de uitvoering kunnen starten.
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Dichter op de opening van het stadion liggen de
werkzaamheden aan de kruising van de Laan op Zuid
met de 2e Rosestraat en de Putselaan en het met elkaar
verbinden van de Rosestraat en de Colosseumweg. Om
deze werkzaamheden in goede banen te leiden, zodanig
dat de overlast voor het verkeer en omwonenden in
Rotterdam Zuid binnen een redelijke bandbreedte beperkt
blijft, wordt er gewerkt aan een bereikbaarheidsplan.
Eerder is ook voor andere infra-projecten zoals de
Maastunnel en de Coolsingel gebruik gemaakt van
soortgelijke plan. De werkwijze en planning van de
maatregelen is afhankelijk van het tempo van de stadionen gebiedsontwikkeling. Om die reden wordt eerst met
een verkennende bril naar dit vraagstuk gekeken. Met
het Waterschap Hollandse Delta heeft een verkennend
gesprek plaatsgevonden over de nieuwe hoogtenorm voor
het dijklichaam bij de kruising. Gevolg hiervan is dat de
ontwikkelingen van en rond de kruising meer vanuit een
onderlinge samenhang worden benaderd.
Maatregelen die gericht zijn op het beter gebruik kunnen
maken van het treinstation Rotterdam stadion, bij De Kuip,
zijn nog onderwerp van gesprek met diverse partijen.
Met deze partijen werkt de gemeente eveneens samen
om plannen uit te werken voor een permanent station
‘Stadionpark’ als onderdeel van de MIRT-verkenning naar
een nieuwe oeververbinding. In het najaar is hierover
een besluit genomen in het Bestuurlijk Overleg MIRT. De
komende maanden moet duidelijk worden in hoeverre
de maatregelen een raakvlak hebben met de MIRT1 4
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verkenning of reeds als zelfstandige (al dan niet tijdelijk)
project kunnen worden uitgevoerd.
Ongeacht de sterke verwevenheid tussen de fysieke
mobiliteitsmaatregelen en diverse (stedelijke)
ontwikkelingen is de verwachting dat de voorgenomen
mobiliteitsmaatregelen voor opening van het nieuwe
stadion gereed zijn.

inzet maatregelen
 Tijdige

gedragsverandering
Tijdige inzet van maatregelen om de gedragsverandering
daadwerkelijk te bewerkstelligen is noodzakelijk. Tot aan
de opening van het nieuwe stadion zijn er nog een aantal
jaren om de gedragsverandering geleidelijk op te bouwen
en uit te proberen welke maatregelen wel en niet werken.
Dit geeft ruimte om bij te sturen in het maatregelenpakket
om ervoor te zorgen dat de beoogde veranderingen bij de
opening van het nieuwe stadion echt bereikt zijn. Middels
het mobiliteitscontract en het daarbij behorende jaarlijks te
actualiseren actieplan zijn de instrumenten geschapen om
dit goed te monitoren en bij te stellen indien noodzakelijk.
Hierbij gaat het om de volgende thema’s:
- Vermindering overlast in de wijken
- Modal shift
- Peak shaving
- Doorstroming
- Mobiliteit tijdens realisatie
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Actieplan
Feyenoord en gemeente stellen jaarlijks een actieplan
op als nadere uitwerking van de met elkaar afgesproken
inspanningen en ter vastlegging van aanvullende afspraken
bij wijzigende omstandigheden. Op grond van het Actieplan
mobiliteit 2018-2019 zijn in de afgelopen maanden o.a. de
volgende activiteiten verricht en resultaten geboekt:
-	De verkenning naar mogelijkheden voor vervoer over
water is afgerond, wat heeft geleid tot een pakket aan
technische eisen voor het gebruik van steigers. In 2019
start een pilot met vervoer over water i.c.m. parkeren op
afstand op de noordoever.
-	Feyenoord zet sinds de tweede helft van het seizoen
georganiseerd busvervoer in bij wijze van pilot. Bij succes
wordt het aantal in- en uitstaplocaties verder uitgebreid.
Daarnaast is er veel aandacht geweest voor afstemming
met de omgeving:
-	Op dagen dat er wedstrijden of evenementen zijn in De
Kuip is er een Mobiliteitscentrum ingericht waarin snel kan
worden ingesprongen op de actuele verkeerssituatie. In
het Mobiliteitscentrum werken Stadion Feijenoord, Politie,
Rijkswaterstaat, NS, RET en gemeente samen.
-	In de Klankbordgroep mobiliteit zijn de thema’s fiets, openbaar vervoer en de ‘Feyenoord-(verkeers)regeling’ aan de
orde geweest.
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In bovenstaande figuur is met groene kleur aangegeven welke inspanningen op schema lopen en met oranje en
rode kleur welke inspanningen aandacht behoeven.
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Leeswijzer

De met gele kleur aangeduide maatregelen zijn slechts
gedeeltelijk uit de verf gekomen. Zo was gedurende
dit voetbalseizoen bij wedstrijden van Feyenoord een
bewaakte fietsenstalling in gebruik, maar kon deze plek
bij interlandwedstrijden van de KNVB niet worden ingezet
vanwege de inpassing van een noodstroomaggregaat.
Tijdens de interlandwedstrijden is succesvol ingezet op
parkeren op afstand (Beverwaard, Ahoy met buspendel)
en zijn rond het stadion activiteiten voor bezoekers
georganiseerd in het kader van peak shaving. Bij
wedstrijden van Feyenoord komen deze maatregelen
moeilijker van de grond. Dit heeft te maken met de
gewoonte van supporters om in de wijken te parkeren en
het gebrek aan ruimte voor peak shaving activiteiten.
De introductie van all-in tickets is met een rode kleur
aangeduid. Feyenoord bouwt aan een nieuw systeem
voor de kaartverkoop. Als functionele eis wordt de
geïntegreerde verkoop van mobiliteitstickets mogelijk
gemaakt. Het nieuwe systeem wordt vanaf het voorjaar
van 2019 gefaseerd in gebruik genomen.
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in de wijken
 Parkeren


Het terugdringen van parkeren in de wijken en de overlast
die hiermee gepaard gaat bij wedstrijden en evenementen
gebeurt via meerdere sporen. Door fysieke aanpassingen
aan de infrastructuur, inzet op gedragsverandering en
afspraken met vervoerders moeten bezoekers die hun
auto’s momenteel in de omliggende wijken parkeren
overgehaald worden om voor een alternatief te zorgen.
Ook is een aanvulling nodig op het parkeerbeleid en
de handhaving hierop in de wijken, in het bijzonder bij
wedstrijden en evenementen in het stadion. Inmiddels
wordt met een drietal wijken het gesprek gevoerd over
parkeren. Voor De Veranda is een extern bureau ingehuurd
om te adviseren hoe om te gaan met de veelheid aan
doelgroepen die tegelijkertijd in het gebied aanwezig
zijn. Nadat interviews zijn afgerond wordt gekeken naar
oplossingsrichtingen die kunnen rekenen op voldoende
draagvlak en technisch, juridisch en organisatorisch
uitvoerbaar zijn.

In het Actieplan mobiliteit 2019-2020 is een vooruitblik
naar 2019 en 2020 opgenomen en zijn aanvullende
inspanningen afgesproken over onder meer de inzet
op peak shaving d.m.v. het zoeken naar aanvullende
accommodaties en het gericht aanbieden van
mobiliteitstickets binnen de mogelijkheden van het huidige
systeem, zie verder onder het kopje kwaliteit.

‹
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Jaarlijks wordt bijgehouden of het mobiliteitsprogramma
(zowel fysiek als qua gedragsverandering) op schema
ligt richting de opening van een nieuw stadion. In
november hebben bij een drietal wedstrijden metingen
plaatsgevonden om de modal split, peak shaving en
doorstroming in beeld te brengen.

-	Het openbaar vervoergebruik scoort beter dan
verwacht
-	Het georganiseerd busvervoer is te laat (na de meting)
gestart en blijft zodoende achter bij de verwachting.
-	De peak shaving blijft ruim achter bij de verwachting
en vraagt om een intensivering van inspanningen op
dit vlak.

Bij de monitoring bleek dat zowel de nulmeting als de
metingen in 2018 significant anders uitpakken dan de
uitgangssituatie die ten grondslag lag aan de mijlpalen.
De uitgangssituatie was op een andere wijze (vooral
enquêtes in plaats van metingen) bepaald dan nu
de monitoring plaatsvindt. Met Stadion Feijenoord is
afgesproken dat dit gegeven en de vertraagde planning
van het nieuwe stadion, voor Stadion Feijenoord geen
redenen zijn om te vragen de mijlpalen bij te stellen.
Stadion Feijenoord heeft aangegeven de mijlpalen te
handhaven en de inspanningen te intensiveren.

Met Feyenoord is afgesproken om de inzet op bepaalde
aspecten van het mobiliteitsprogramma te intensiveren,
waaronder:
-	het in grotere mate inhuren en aanbieden van
gereguleerde parkeerplekken;
-	het gericht aanbieden van mobiliteitstickets;
-	het zoeken naar accommodaties ten behoeve van peak
shaving;
-	het inpassen van tijdelijke fietsenstallingen zodat deze
ook voor interlandwedstrijden en evenementen kunnen
worden gebruikt.

De meest opvallende punten uit de monitoring zijn
-	Het uitbreiden van gereguleerd parkeren (dus
parkeren met een parkeerkaart van Feyenoord
en inzetten van parkeren op afstand) is succesvol
ingezet bij de interlandwedstrijd Nederland – Frankrijk,
maar bij wedstrijden van Feyenoord staan nog veel
bezoekers in de omliggende wijken. De daadwerkelijke
verandering wordt ook pas de komende jaren
verwacht.

Deze afspraken zijn opgenomen in het Actieplan mobiliteit
2019-2020.
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In de Position Paper zijn de verantwoordelijkheden tussen
Feyenoord en gemeente verdeeld. Voor de gemeente is belangrijk dat de gemeentelijke bijdrage aan het mobiliteitsplan
gelijk blijft. Daarvoor wordt gekeken naar de budgetprognose voor het gemeentelijke programma en hoe de stand van
zaken is met de bijdrage van andere partijen.

Budgetprognose
gemeentelijk programma


Financieel ›

‹ naar overzicht mobiliteit
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Leeswijzer

Het raadsbesluit over de Position Paper omvatte mede een
reservering in de Lange Termijn InvesteringsPlanning (LTIP)
voor het gemeentelijk aandeel in het totale mobiliteitsprogramma, ter hoogte van € 35 miljoen (prijspeil 2016) plus €
2 miljoen extra onzekerheidsreserve. Inclusief bijdragen van
derden, bouwrente en indexering bedraagt het totale krediet
€ 45,1 miljoen. Dit krediet is vastgesteld bij de Voorjaarsnota
2017. Tevens hield het raadsbesluit over de Position Paper
het voornemen in om het krediet te actualiseren bij de Voorjaarsnota van 2018.
Voor het sluiten van een mobiliteitscontract zijn diverse maatregelen in de tijd afgestemd op de beoogde gedragsverandering. Een vervolgstap die in de afgelopen periode is ingezet
is de integrale mobiliteitsplanning (zowel fysieke ingrepen
als gedragsverandering) te toetsen aan de randvoorwaarden
vanuit stedelijke bereikbaarheid. Eventuele verschuivingen
binnen de kaders van de integrale planning kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van de indexering en daarmee
het krediet. Bij het uitwerken van concrete projecten uit het
gemeentelijke mobiliteitsprogramma wordt ook bekeken of
er wensen vanuit andere beleidsvelden geïntegreerd kunnen worden. Voorbeeld is een verkenning met de RET of de
voorgenomen trammaatregelen gericht op de groei van het
evenementenvervoer zo kunnen worden ingericht dat een
voortgangsrapportage april 2019
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nog grotere meerwaarde voor het netwerk van Rotterdam
Zuid kan worden bereikt. Ook wordt bekeken of in de uitvoering kostenbesparende synergie mogelijk is met noodzakelijk
onderhoud van tramsporen of rioleringsvervanging.

Bijdrage
derden


Ook met ProRail en NS vinden verkennende gesprekken
plaats. Hierin staan het opheffen van rangeersporen ter
hoogte van het Varkenoordseviaduct en gewenste aanpassingen aan het evenementenstation Rotterdam Stadion centraal. Dezelfde partijen zijn ook met de gemeente
in gesprek over de realisatie van een permanent station
Stadionpark (op de plek van het huidige evenementenstation). In het najaar van 2018 zijn hierover afspraken
gemaakt in het Bestuurlijk Overleg MIRT. De komende periode wordt bekeken hoe beide trajecten op elkaar kunnen
worden afgestemd, zodanig dat het niet tot vertraging leidt
voor de mobiliteitsopgave van Feyenoord City. Als uit deze
verkenningen aanpassingen nodig zijn op onderdelen in
het maatregelenpakket worden de financiële consequenties hiervan in beeld gebracht en bepaald door wie en hoe
deze kunnen worden gedragen. Deze samenwerking met
derden wordt verwerkt in de kredietactualisatie. Gezien de
hiervoor benodigde werkzaamheden is de verwachting dat
uiterlijk in het najaar van 2019 hierover meer duidelijkheid
kan worden gegeven. Over bijdragen van derden worden
gesprekken gevoerd met infra-partners MRDH, RET, ProRail en NS. Dit hangt sterk samen met de voortgang van
de hierboven genoemde verkenningen waar meer in detail
gezamenlijk de scope wordt uitgewerkt. Het is waarschijnlijk dat deze verkenningen en besluitvorming hierover nog
zeker tot in het derde kwartaal van 2019 zullen duren.
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Draagvlak bij omgeving is zeer belangrijk voor de uitvoering van de fysieke mobiliteitsmaatregelen en de maatregelen om overlast in de wijken tegen te gaan. Voor de gedragsverandering is draagvlak bij de bezoekers essentieel.

Kwaliteit ›

 etrokkenheid en draagvlak omgeving
B
De Klankbordgroep mobiliteit die sinds de zomer van
2018 in het leven is geroepen is inmiddels zo’n 6 maal
bij elkaar geweest. Er is breed in de stad geworven voor
deelname aan die werkgroep. Zowel onder bewoners als
ondernemers van omliggende wijken. Elke bijeenkomst
zijn er onderwerpen behandeld die actueel waren en/
of die op de issuelijst staan: dit betreft onderwerpen
die tijdens de eerste bijeenkomst door deelnemers
zijn aangedragen. Diverse deelnemers hebben
waardering uitgesproken over de manier waarop deze
Klankbordgroep functioneert, maar ook verbeterpunten.
Er blijven aanmeldingen binnenkomen van mensen die
over deze participatiemogelijkheid hebben gehoord en ook
graag willen deelnemen. Die aanmeldingen worden (tot nu
toe) allemaal geaccepteerd, de totale lijst van deelnemers
is daarmee nu ruim 70 personen. In de afgelopen periode
zijn de onderwerpen fiets, openbaar vervoer en de
‘Feyenoord-(verkeers)regeling’ aan de orde geweest.
In de aankomende periode wordt met de deelnemers
geëvalueerd hoe deze vorm van participatie er na de
zomer uit kan komen te zien.

APRIL
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Leeswijzer

Financieel ›

‹ naar overzicht mobiliteit

Participatie
Ga direct naar:

Betrokkenheid en draagvlak omgeving ›
Stadspanel ›
Afstemming met partners infrastructuur ›

Naast het al bestaande regulier overleg met de wijk
De Veranda is gekozen voor de wijken Sportdorp en
Zomerland om de gesprekken over het parkeren in
50
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de wijken op te starten. De opkomst was goed en de
bewoners bleken redelijk tevreden met de huidige
maatregelen, al zou de uitvoering daarvan wat hen
betreft soms was strakker uitgevoerd kunnen worden.
Er is inhoudelijke feedback op de parkeersituatie
opgehaald, maar ook op thema’s als bereikbaarheid en
openbaar vervoer. Na de zomer zal tijdens een tweede
bijeenkomst een terugkoppeling worden verzorgd over
de mogelijkheden om deze adviezen mee te nemen in
de plannen. De volgende wijken die op deze manier
worden benaderd zijn naar verwachting Kreekhuizen in
IJsselmonde en Hillesluis in Feijenoord.

Stadspanel

In het afgelopen kwartaal is voor het eerst het Stadspanel
ingezet om de overlast rond wedstrijden en evenementen
in omliggende wijken kwalitatief in kaart te brengen.
Bewoners zijn bevraagd op thema’s als parkeren,
bereikbaarheid en (sociale) veiligheid. Het is de bedoeling
deze digitale enquête jaarlijks in te zetten als onderdeel
van de monitoring op de mobiliteitsdoelstellingen met het
tegengaan van parkeren in de wijken in het bijzonder.
De belangrijkste conclusies uit dit eerste
belevingsonderzoek zijn:
-	
Over het algemeen ervaart een kleine meerderheid van
de ondervraagden geen verschil in beschikbaarheid
van parkeerplaatsen rond wedstrijden / evenementen.
Van de onderzochte wijken scoren Kreekhuizen,
Hillesluis en Vreewijk het slechtst. Beverwaard en
De Esch (Kralingen) scoren het best.
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-	
De bereikbaarheid van de eigen woning bij wedstrijden
/ evenementen wordt als ‘bemoeilijkt’ ervaren door
een meerderheid van de autogebruikers. Voor het
openbaar vervoer en de fiets wordt dit niet zo ervaren.
De wijken Kreekhuizen, Hillesluis en De Veranda
scoren op dit thema het slechtst. De wijken De Esch
(Kralingen) en Hordijkerveld scoren het best.
-	
De (verkeers)veiligheid bij wedstrijden / evenementen
scoort een voldoende in de beleving van omwonenden.

‹ naar overzicht mobiliteit

Afstemming met partners infrastructuur

Participatie
Ga direct naar:

Betrokkenheid en draagvlak omgeving ›
Stadspanel ›
Afstemming met partners infrastructuur ›
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Het Ministerie van I&W, ProRail, NS, MRDH en
RET hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in
de mobiliteitsplannen rond Feyenoord City en de
samenhang tussen de ontwikkeling van Feyenoord
City en het vervoersnetwerk. Om de samenwerking
over de verschillende onderwerpen daadwerkelijk vorm
te geven, heeft de gemeente een formeel verzoek tot
samenwerking aan ProRail en NS gedaan. Parallel
hieraan zijn de gesprekken gestart om randvoorwaarden
en organisatorische inbedding op tijd in beeld te hebben
voor het starten van de uitvoering. Denk hierbij aan het
organiseren van voldoende interne capaciteit en knowhow
en het voorbereiden van de noodzakelijke besluitvorming.
Gesprekken vinden plaats over benodigde wijzigingen
in infrastructuur (vanuit gemeente) en vervoerscapaciteit
(vanuit Feyenoord). In het kader van de MIRT-verkenning
naar een oeververbinding is in het Bestuurlijk Overleg
MIRT besloten de ontwikkeling van een permanent station
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Stadionpark te onderzoeken. Dit omvat ook het eventueel
saneren van spoorgedeelten aan het emplacement
IJsselmonde ter hoogte van de wijk Hillesluis en plannen
voor een overkluizing. Uit een quick scan van de NS naar
de haalbaarheid qua reizigerspotentie bleek het zinvol een
nadere verkenning te starten. Ook wordt meegenomen
in hoeverre de ontwikkeling van een permanent station
samenhangt met de voorgenomen maatregelen ten
behoeve van de verdere groei van treingebruik door
stadionbezoekers. Rond het Startbesluit MIRT-verkenning
wordt meer duidelijkheid hierover verwacht. Dit heeft geen
gevolgen voor de planning.
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De in de Basisrapportage van november 2017 genoemde
risico’s in het kader van mobiliteit zijn in de voorgaande
voortgangsrapportage opnieuw geformuleerd in de
volgende ongewenste topgebeurtenissen:
1.	Tijd: het gemeentelijke programma aan
mobiliteitsmaatregelen is niet gereed voor de opening
van een nieuw stadion of voor het moment waar deze
nodig zijn voor de gewenste gedragsverandering.
2.	Geld: het vastgestelde krediet, nu € 45,1 miljoen, is
ontoereikend.
3.	Kwaliteit: de mobiliteitsdoelstellingen worden niet
gehaald.
4.	Draagvlak: er is onvoldoende draagvlak onder
bewoners en stakeholders voor uitvoering van de
mobiliteitsmaatregelen.

Stand van zaken risicoprofiel
Ad 1. Beeld van ongewenste topgebeurtenis Tijd: Het
risicoprofiel is onveranderd. De uitvoeringsplanning
voor alle infrastructuurprojecten is afgestemd op de
stedelijke bereikbaarheid (i.c. op andere grote projecten
die in uitvoering gaan of al zijn gegaan). Er is een
overlegstructuur ingericht om dit geregeld op elkaar af
te stemmen. Met Feyenoord zijn afspraken gemaakt
over de volgtijdelijkheid in samenhang met de beoogde
gedragsverandering.
Ad 2. Beeld van ongewenste topgebeurtenis Geld:
Het risicoprofiel is verhoogd. De relatie tussen diverse
maatregelen aan de ov-infrastructuur en de plannen in
het kader van de MIRT-verkenning (met name de verdere
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planvorming rond het station Stadionpark) wordt in de
gesprekken met de betrokken externe partijen getracht
te voorkomen dat de scope-afbakening en de bijdrage
van derden langer op zich laten wachten en mogelijk een
andere uitkomst hebben.
Ad 3. Beeld van ongewenste topgebeurtenis Kwaliteit:
Het risicoprofiel is onveranderd. In het mobiliteitscontract
en het actieplan is geborgd dat de doelstellingen tijdig en
duurzaam worden behaald. De inspanningen worden op
specifieke punten geïntensiveerd naar aanleiding van de
monitoring.
Ad 4. Beeld van ongewenste topgebeurtenis Draagvlak:
Het risicoprofiel is onveranderd. Met het opstarten van
overleggen met enkele wijken en een overkoepelende
Klankbordgroep mobiliteit ligt er een goede basis om
bewoners en ondernemers te betrekken bij de planvorming
rond mobiliteitsmaatregelen het tegengaan van parkeren
in de wijken. Om een nog beter beeld te krijgen van de
beleving in de wijken wordt het Stadspanel ingezet.

Nieuwe
risico’s


In de afgelopen periode zijn de ongewenste
topgebeurtenissen nader uitgewerkt en gekwantificeerd
en zijn beheersmaatregelen geïdentificeerd. De sturing
op het voorkomen en mitigeren van bovengenoemde
ongewenste topgebeurtenissen geldt als uitgangspunt
in het projectmanagement. De afgelopen periode is veel
energie gestoken in de beheersing van de aspecten Tijd
en Draagvlak. De komende periode zal de aandacht
vooral moeten uitgaan naar het aspect Geld.
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In relatie tot de mobiliteit spelen de volgende moties
een rol
1. Motie fiets ‘m erin: afdoen bij vaststelling masterplan.
2.	Motie geen 2 naar 1: afdoen bij vaststelling
masterplan.
3.	Motie verbind Feyenoord City met zuid: afdoen bij
vaststelling masterplan.
4.	Motie P+R Feyenoord City: afdoen bij vaststelling
bestemmingsplan

‹ naar overzicht mobiliteit
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Voortgang Sociaal economische programma

Leeswijzer

Kritieke
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Inleiding

Het Sociaal Economisch Programma Feyenoord bevat doelstellingen
voor werkgelegenheid, opleiding en stage en sportparticipatie.
Daarnaast zijn er bouwstenen in opgenomen als de multisportclub,
de sportexperience en een “broedplaats” gericht op sport & lifestyle.
Feyenoord is primair verantwoordelijk voor de realisatie van het
Sociaal Economisch Programma Feyenoord. De gemeente heeft
primair een toetsende en faciliterende rol. Tegelijkertijd moet
de gemeente ervoor zorgen dat een goede verbinding met de
gemeentelijke activiteiten wordt gemaakt. De afspraken over het
Sociaal Economisch Programma Feyenoord zijn vastgelegd in de
Basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord,
tussen Feyenoord, de gemeente en overige partners.
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Conform de verwachting
Conform de verwachting
Wijkt licht af
Wijkt licht af
Wijkt af
Wijkt af

Vorige periode

‹ Bekijk vorige periode

Conclusies en aandachtspunten

Kritieke processen ›

-	Gemeente en Feyenoord hebben op 6 maart jl. de Basisovereenkomst ondertekend over het Sociaal Economisch
Programma Feyenoord (periode 2018 – 2022)
-	Vanwege de latere bouw en opening van het stadion
vertragen een aantal doelstellingen licht (zoals de werkgelegenheidsdoelstellingen en public sportspace).
De gevolgen worden samen met Feyenoord in kaart
gebracht

Kwaliteit ›

-	Het ambitieniveau uit de intentieovereenkomst is
nog steeds van kracht na uitwerking in de
Basisovereenkomst

Financiële randvoorwaarden ›
-	E
 r wordt nog steeds voldaan aan randvoorwaarde 2
betreffende het Sociaal Economisch Programma

Participatie ›

-	Er is met veel partijen intensief contact over hun
de bijdragen aan de financiering van, dan wel het
participeren in de uitvoering van de plannen. Deze
gesprekken worden voortgezet om zoveel mogelijk
partijen betrokken te laten raken bij de uitvoering
van het Sociaal Economisch Programma om een
zo hoog mogelijk rendement met het programma te
bereiken.

Risico’s ›

-	Commitment van externe partijen. Het rendement van
het Sociaal Economisch Programma is mede afhankelijk
van bijdragen van externe partijen (inhoud, uitvoering,
financiering). Intensief contact en afstemming met deze
partijen moet de bijdrage mogelijk maken
-	Nieuwe risico’s. Onlangs is er binnen de vorig jaar
opgerichte Multisportclub Feyenoord discussie ontstaan
over o.a. de organisatievorm, het samengaan van topen breedtesport en de verschillende maatschappelijke
programma’s. Dit kan de verdere uitwerking van de
multisportclub in de weg komen te staan. Conform de
Basisovereenkomst wordt hierover inmiddels op directieniveau naar oplossingen gezocht

Moties ›
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Het kritieke proces betreft het uitwerken van de
afspraken opgenomen in de Basisovereenkomst Sociaal
Economisch Programma Feyenoord, en het bereiken
van de doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in het
Sociaal Economisch Programma Feyenoord. Feyenoord
en de gemeente hebben de Basisovereenkomst op 6
maart jl. als eersten ondertekend.
Basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma
Feyenoord City
Op 6 maart jl. is de Basisovereenkomst ondertekend
tijdens de feestelijke opening van het eerste clubhuis van
Feyenoord aan het Afrikaanderplein. De totstandkoming
van de Basisovereenkomst heeft meer tijd gevraagd dan
voorzien. Dit was nodig om het goede en noodzakelijk
fundament te leggen voor de realisatie van de ambities.
Nu Feyenoord en de gemeente als eersten de
overeenkomst hebben ondertekend, is de verwachting
dat medio 2019 de Stichting Gebiedsontwikkeling
aan de Maas en overige partners (zoals NPRZ,
onderwijsinstellingen, welzijnspartijen etc.) de
overeenkomst mede zullen ondertekenen.
Sociaal Economisch Programma Feyenoord
Tegelijk met de Basisovereenkomst is het Sociaal
Economisch Programma Feyenoord vastgesteld. Hierin
zijn per project de ambities, een stappenplan met
mijlpalen, de concrete inspanningen van Feyenoord en
de inzet van de gemeente in de periode 2018 – 2022
vastgelegd. Daarnaast bevat het Sociaal Economisch
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Programma Feyenoord een omschrijving van de
organisatie, en een begroting voor de genoemde periode
van Feyenoord Rotterdam N.V. De extra tijd die nodig
was voor het opstellen van de basisovereenkomst is ook
gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe onderdelen in
het Sociaal Economisch Programma Feyenoord, zoals
het genoemde eerste clubhuis van Feyenoord. Met dit
clubhuis brengt Feyenoord, samen met haar partners
Humanitas en Rotterdam Sportsupport, haar programma
nog meer naar de doelgroepen in de wijken.
Het businessplan voor de Sport Experience
De Sport Experience is voorzien in de te herontwikkelen
Kuip. Zoals in eerdere voortgangsrapportages gemeld,
wordt in 2020 gestart met het haalbaarheidsonderzoek
en het opstellen van het businessplan. Dit moet uiterlijk in
2021 gereed zijn.
Overig
Vanwege de latere bouw en opening van het stadion
vertragen een aantal doelstellingen licht (zoals de
werkgelegenheidsdoelstellingen en public sportspace).
De gevolgen worden samen met Feyenoord in kaart
gebracht.
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De realisatie van de sociaal-economische ambities
worden jaarlijks gemonitord aan de hand van
kwaliteitsindicatoren met bijbehorende ijkpunten die
vastliggen in de Basisovereenkomst Sociaal Economisch
Programma Feyenoord:
1. Sportparticipatie.
2. Werkgelegenheid.
3. Onderwijs.
4.	Ontmoetingsruimte/openbare ruimte met
mogelijkheden voor sport en bewegen.
5. Multisportclub.
6. Sportexperience en Broedplaats.
De eerste resultaten zullen bij de volgende monitor
worden gerapporteerd.
De ambities in 10 jaar tijd op de beleidsvelden sport, werk
en onderwijs zoals verwoord in het Sociaal Economisch
Programma Feyenoord betreffen:
-	De ambitie met betrekking tot de sportdeelname is
vastgesteld op 15.000 nieuwe wekelijkse sporters (jong
en oud).
-	De ambitie op gebied van werkgelegenheid is de
realisatie van 1500 fte nieuwe banen gedurende bouw
en exploitatie fase van Feyenoord City; hiervan is
een-derde netto nieuwe banen bedoeld voor laag- en
ongeschoold werk voor Rotterdammers op Zuid.
-	De onderwijs ambitie is om vanaf 2020 structureel 500
stageplaatsen te bieden, erkend door opleidingen.
De schoolsport plus ambitie van beweegonderwijs is
op 100 scholen (65 PO en 35 VO scholen) buiten de
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wettelijke verplichte uren aan gymonderwijs ca.1400
extra kinderen structureel wekelijks te laten sporten,
die dit voorheen niet structureel wekelijks deden.
-	De ambitie van sporten in de openbare ruimte is
jaarlijks 200.000 bezoekers gebruik te laten maken
van sportmogelijkheden in de publieke ruimte en 3600
structureel wekelijkse sporters activeren.
-	De multisportclub wordt ontwikkeld om 10.000
structureel wekelijkse sporters te activeren.
-	Er wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling
van de Sportexperience en de invulling van Sport &
Healthstyle Campus (broedplaats).
Multisportclub
Feyenoord heeft met de eerste vier verenigingen (Rotterdam Basketbal, zvv TPP, HARO Rotterdam en Hockeyclub
Feijenoord) een intentieovereenkomst getekend om onderdeel te gaan worden van de Multisportclub Feyenoord. Zij
onderschrijven en steunen de uitgangspunten en doelstellingen van de multisportclub die in het Sociaal Economische
Programma zijn beschreven. Ondanks het onderschrijven
van de uitgangspunten en doelstelllingen, blijken de ideeën
van de verenigingen over de uitwerking ervan te verschillen. Zo is bijvoorbeeld nog geen definitieve keuze gemaakt
voor een organisatiemodel van de multisportclub. Dit komt
doordat partijen hier (nog) verschillend over denken, verschillen in organisatiegraad, en met andere verwachtingen
het proces zijn ingestapt. Conform de Basisovereenkomst
wordt hierover inmiddels op directieniveau naar oplossingen
gezocht. Desondanks hebben de onderdelen basketbal en
1 2
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zaalvoetbal al wel hun seizoen 2018/2019 als Feyenoord
kunnen deelnemen aan de betreffende competities.
Werkgelegenheid
Afgelopen maanden is er een gedegen organisatiestructuur
opgezet met een heldere communicatiestructuur tussen
Cluster Werk & Inkomen, WergeverServicePunt Rijnmond
(WSPR) en Feyenoord. Gezamenlijk worden beleidszaken
besproken en wordt de lange termijn visie bepaald. Met
name de inzet van SROI-afspraken (Social Return on
Investment) bij de bouw en exploitatie van Feyenoord
City, om extra participatie- en arbeidsmarktkansen voor
Rotterdammers die nu nog werkloos en uitkeringsafhankelijk
zijn, speelt hierbij een belangrijke rol. Doel is mensen te
motiveren en voor te bereiden op de arbeidsmarkt door;
aanbodversterking (voor mensen met een aanzienlijke
afstand tot de reguliere arbeidsmarkt), vakspecifieke
trajecten (voor kandidaten die met gerichte scholing
en training de stap naar werk kunnen zetten) en
matchingsactiviteiten (gericht op het bij elkaar brengen
van werkzoekenden en werkgevers met vacatures).
Hiermee wordt maatwerk geboden aan de verschillende
doelgroepen in de samenleving. De deelnemers kunnen
aan meerdere pijlers deelnemen en een kandidaat met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt, kan zelfs deelnemen
aan activiteiten uit alle drie de pijlers. Feyenoord heeft in
samenwerking met het cluster Werk & Inkomen, het UWV,
het LeerWerkLoket en het WSPR al één gezamenlijke
Matchdays activiteit georganiseerd waaraan verschillende
doelgroepen hebben deelgenomen. Tussen de partners

Randvoorwaarden
Position Paper

Mijlpalen
en planning

Bestuurlijke
documenten

zijn afspraken gemaakt voor meerdere Matchdays per jaar.
De eerstvolgende wordt samen met het programmabureau
NPRZ georganiseerd, juist om zo gericht de doelgroep van
Rotterdam-Zuid te bereiken. De komende maanden wordt
gefocust op het ontwikkelen van vakspecifieke trajecten.
Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met
diverse onderwijspartijen om de kandidaten goed te kunnen
opleiden.
Clubhuis Feyenoord
Op 6 maart jl. heeft Feyenoord haar eerste Clubhuis
geopend in ‘t Klooster aan het Afrikaanderplein, in
samenwerking met Sportsupport en Humanitas. Deze
locatie fungeert als middelpunt in de wijk, waarbij de
aantrekkingskracht van Feyenoord optimaal benut zal
worden om de beoogde doelgroepen te bereiken. Vanuit
het clubhuis wordt o.a. contact gezocht met andere lokale
partijen die overeenkomende doelstellingen hebben om
vervolgens gezamenlijk het optimale resultaat te behalen
in Feijenoord. De activiteiten vanuit Clubhuis Feyenoord
zullen gericht zijn op de maatschappelijke doelen sport,
onderwijs, werk en welzijn, zoals opgenomen in het Sociaal
Economisch Programma Feyenoord.
Sport & lifestyle Lab
In 2019 worden de plannen samen met
onderwijsinstellingen en marktpartijen uitgewerkt zodat in
2020/2021 gestart kan worden met een pilotprogramma.
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Randvoorwaarde 2 in de Position Paper is uitgewerkt
in de Basisovereenkomst en het bijbehorende Sociaal
Economisch Programma Feyenoord.
Voorwaarde 2
De gemeente vindt het sociaal-economisch programma
dermate belangrijk dat de
gemeente een stappenplan voor de implementatie van
Feyenoord verlangt.
Het behalen van volgende mijlpalen zijn voorwaardelijk bij
financiële medewerking in de
bijdrage eigen vermogen, en er zal aan de gemeente ook
gerapporteerd moeten worden
over de voortgang:
• 2018: oprichting Multisportclub Feyenoord.
•	2019: Implementatieplan broedplaats ‘Feyenoord City’
gereed in samenwerking met onderwijsinstanties en
bedrijfsleven.
•	Vanaf 2020: jaarlijks gemiddeld minimaal 310
arbeidskrachten uit Zuid inzetten voor laag- en
ongeschoold werk.
Dit uitgangspunt is onveranderd. In de komende periode
worden bovengenoemde zaken nader uitgewerkt conform
de afspraken zoals opgenomen in het Sociaal Economisch
Plan Feyenoord.
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Een succesvol Sociaal Economisch Programma
Feyenoord kan alleen met draagvlak in de omgeving.
Dat zijn immers de mensen voor wie het programma
wordt opgezet en de partijen met wie moet worden
samengewerkt.
In onderstaande categorieën wordt gerapporteerd over de
stand van zaken, waarbij zowel de verrichte activiteiten,
de in planning staande activiteiten als het gevoel bij het
draagvlak wordt weergegeven:
1. Betrokkenheid en draagvlak omgeving.
2. Draagvlak stakeholders (verenigingen,
onderwijsinstellingen, etc).
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Voortgang
Diverse stakeholders (Rotterdam Topsport, Rotterdam
Sportsupport, NPRZ, Erasmus Universiteit, Hogeschool
Rotterdam, schoolbesturen PO en VO, Stichting
Humanitas, de verenigingen van de multisportclub etc.)
zijn betrokken bij het formuleren van de projecten van
het nu vastgestelde Sociaal Economisch Programma
Feyenoord. Betrokkenheid, draagvlak van de omgeving en
stakeholders is een onderdeel dat nader wordt uitgewerkt
in de plannen van aanpak die voor de verschillende
deelprojecten gemaakt zijn.
Nu Feyenoord en de gemeente als eersten de
overeenkomst hebben ondertekend, is de verwachting
dat medio 2019 overige partners (zoals NPRZ,
onderwijsinstellingen, welzijnspartijen etc.) mede zullen
ondertekenen.
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Commitment van externe partijen
De uitvoering van het Sociaal Economisch Programma is
voor het bereiken van een zo hoog mogelijk rendement
mede afhankelijk van externe partijen voor hun bijdragen
op inhoud, uitvoering en financiering. Doordat het afnemen
van commitment van deze partijen kan het bereiken van
doelen van het Sociaal Economisch Programma onder
druk komen te staan. Intensief contact en afstemming met
deze partijen over hun bijdragen, betrokkenheid en hun
eigen doelen moet dit voorkomen.

‹ naar overzicht SEP

Nieuwe risico’s
Onlangs is er binnen de vorig jaar opgerichte
Multisportclub Feyenoord discussie ontstaan over o.a. de
organisatievorm, het samengaan van top- en breedtesport
en de verschillende maatschappelijke programma’s.
Dit kan de verdere uitwerking van de multisportclub in de
weg komen te staan. Conform de Basisovereenkomst
wordt hierover inmiddels op directieniveau naar
oplossingen gezocht
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Met het bestuurlijke vaststellen van de Basisovereenkomst
en het Sociaal Economisch Programma Feyenoord zijn
ook de afdoeningsvoorstellen vastgesteld en middels een
raadsinformatiebrief (d.d. 6 maart 2019, 18bb10902) ter
besluitvorming aan de raad voorgelegd:
1. Gecoördineerd programma sportparticipatie
(2017, Wilson)
2.	Maak Deltaplan Werk voor Rotterdammers (2017,
Goncalves, Peksert, Kroon, Bokhove)
3. Sportparticipatie (2017, El Quali, Peksert)
4.	Feyenoord City OnderWijzer (2017, El Quali,
Peksert)
5. Borg de maatschappelijke beloftes (2017, Verveen)
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Inleiding

Hier treft u overzichten aan van alle moties, schriftelijke
vragen en toezeggingen die verband houden met het
project Feyenoord City. De voortgang hiervan wordt in
de halfjaarlijkse rapportage meegenomen omdat de raad
met deze instrumenten de bestuurlijke vinger aan de pols
van het project Feyenoord City houdt.
In de periode oktober 2018 - maart 2019, de looptijd van
deze voortgangsrapportage, gaat het om de ontvangst
en afdoening van de onderstaande moties, schriftelijke
vragen en toezeggingen. Tevens zijn een aantal brieven
naar raad en raadscommissie gestuurd.

Moties

Van oktober 2018 tot en met maart 2019 heeft het
college voor de volgende moties een afdoeningsvoorstel
aan de raad aangeboden:
1.	
Motie 17bb4124: Prioriteit Feyenoord-City (2017,
Verheij, Bruijn)
•	Afdoeningsvoorstel in de collegebrief van
13 november 2018 (18bb009006)
2.	
Motie 17bb4110: Gecoördineerd programma sportparticipatie (11 mei 2017, Wilson)
•	Afdoeningsvoorstel in de collegebrief van 6 maart
2019 (18bb10902)
3.	
Motie 17bb4114: Maak Deltaplan Werk voor
Rotterdammers (11 mei 2017, Concalves, Peksert,
Kroon, Bokhove)
•	Afdoeningsvoorstel in de collegebrief van 6 maart
2019 (18bb10902)

Randvoorwaarden
Position Paper

Bestuurlijke
documenten

Mijlpalen
en planning

4.	
Motie 17bb4122: Sportparticipatie (11 mei 2017, el
Quali, Peksert)
• Afdoeningsvoorstel in de collegebrief van
		 6 maart 2019 (18bb10902)
5.	
Motie 17bb4129: Borg de maatschappelijke beloftes
(11 mei 2017, Verveen)
• Afdoeningsvoorstel in de collegebrief van
		 6 maart 2019 (18bb10902)
In deze periode heeft de raad geen nieuwe moties
aangenomen.

Schriftelijke vragen

Van oktober 2018 tot en met maart 2019 heeft het
college de volgende schriftelijke vragen uit de raad
beantwoord:
1. De mening van 9000 fans over Feyenoord City (Verkoelen, 12 maart 2019, 19bb013036, BS19/00261)
• Beantwoording 9 april 2019
2.	
Gebiedsontwikkeling Feyenoord City óók zonder (Van
der Velden, 10 oktober 2018, 18bb8095, BS18/00857)
• Beantwoording op 4 september 2018
3.	
Beschuldiging diefstal en plagiaat plannen Feyenoord
City (Van der Velden, 30 november 2018, 18bb10317,
BS18/01094)
• Beantwoording op 13 november 2018
In deze periode heeft het college de volgende schriftelijke vragen ontvangen:
1. Varkenoordseviaduct (Van Eikeren, 30 januari 2019,
19bb11387, BS19/0108)
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Toezeggingen
Van oktober 2018 tot en met maart 2019 zijn de volgende
toezeggingen voldaan:
1.	
Participatie Bewoners Belangen Veranda (22 november 2018; 18bb10162; BS18/01079)
De wethouder zal nagaan wat er nodig is om de participatie van de BBV te continueren
• Brief van 31 januari 2019 (19bb11382)
2.	
Businesscase Feyenoord City (22 november 2018;
18bb10169; BS18/01081)
De wethouder zal de commissie informeren over de
aangepaste businesscase voor het nieuwe stadion
zodra hij hem heeft
• Collegebrief van 21 februari 2019 (19bb12061)
3.	
Respons enquête seizoenskaarthouders Feyenoord
(20 juni 2018; 18bb5204; BS18/00548
De wethouder zal de commissie informeren over de
respons op de enquête onder seizoenskaarthouders
van Feyenoord
• Collegebrief van 21 februari 2019 (19bb12061)
4.	
Ambitie sportparticipatie Feyenoord City (20 juni
2018; 18bb5208; 18MO05486)
De wethouder komt schriftelijk terug op een realistische ambitie voor sportparticipatie in het sociaal economisch programma van Feyenoord City ten opzichte
van de ondergrens in de intentieovereenkomst
• Collegebrief van 6 maart 2019 (18bb10902)
5.	
Cijfers op wijkniveau Feyenoord City (20 juni 2018;
18bb5209; 18MO05486)
De wethouder zal nagaan of het mogelijk is om de
resultaten van het sociaal economisch programma op

	wijkniveau te verbijzonderen zodat een onderscheid
tussen de huidige wijken en nieuwbouw Feyenoord
City kan worden gemaakt
• Collegebrief van 6 maart 2019 (18bb10902)
6.	
Verzoek om reactie op de burgerbrief over het plan
Feyenoord City – medewerking geven aan een
strafbaar feit (17 januari 2019, 19bb723)
• Wethoudersbrief van 26 maart 2019 (19bb013607)
7. Onafhankelijke toets business case (22 november
2018; 18bb10170; BS18/01082)
	De wethouder is bereid tot een onafhankelijke toets
op de aangepaste businesscase voor het nieuwe
stadion en zal de commissie raadplegen bij de
opdrachtformulering
• Collegebrief van 9 maart 2019 (19bb013964)
In deze periode zijn de volgende toezeggingen gedaan af
te doen met voortgangsrapportage3:
1.	
Monitor mobiliteit Feyenoord City (22 november 2018;
18bb10159; BS18/01078)
De wethouder stuurt in het 1e kwartaal 2019 de
eerste monitor mobiliteit naar de commissie en zal
de commissie ook daarna goed informeren over de
voortgang van het mobiliteitsplan
2.	
Governance gebiedsontwikkeling (22 november 2018;
18bb10167; BS18/01080)
	De wethouder komt bij het masterplan Feyenoord City
met een nadere toelichting op de verantwoordelijkheidsverdeling en governance bij de gebiedsontwikkeling

‹
63

voortgangsrapportage april 2019

2 9

›

Bestuurlijke documenten

Leeswijzer

Randvoorwaarden
Position Paper

Mijlpalen
en planning

Bestuurlijke
documenten

Ga direct naar:

Inleiding ›
Moties ›
Schriftelijke vragen ›
Toezeggingen ›
Correspondentie ›
Actualiteitenraad ›

Overige correspondentie ›
Stand van zaken moties ›

Stand van zaken schriftelijke
vragen ›
Stand van zaken toezeggingen ›

Correspondentie

Actualiteitenraad

1.	
Wethoudersbrief over besluit vervolg planontwikkeling
Nieuw Stadion (21 december 2018, 18bb11406)
2. Collegebrief aanbieding 2e Voortgangsrapportage
Feyenoord City oktober 2018 (6 november 2018,
18bb8835, BS18/00903)
3. Raadsvoorstel wijzigen Welstandsnota en informeren
benoeming leden Welstandskamer (Q-team)
(5 februari 2019, 19bb000882, BS19/00045)
4.	
Collegebrief met aanvullende informatie over
business case nieuw stadion
(5 maart 2019, 19bb12728, BS19/00226)
5.	
Collegebrief over Basisovereenkomst Sociaal
Economisch Programma
(6 maart 2019, 18bb10902, 18MO05486)
6.	
Wethoudersbrief proces onafhankelijke toets
business case nieuw stadion (14 maart 2014,
19bb13149, BS19/00274)
7.	
Wethoudersbrief aangepaste planning nieuw stadion
(25 maart 2019, 19bb013614)

1.	Actualiteitenraad op 4 oktober 2018
Aanvraag actualiteit Vreugdenhil - Met de zaag aan
eigen poten – over uitspraken van Jan de Jong
als Directeur BVO Feyenoord
2.	Actualiteitenraad op 7 maart 2019 (niet behandeld)
Aanvraag actualiteit Van der Velden, Eerdmans,
Verkoelen, el Quali, Van Zevenbergen - Nieuw
plannen rond Feijenoord City? – over het feit dat
er uit de krant moest worden vernomen dat er
een aangepaste business case voor het nieuwe
stadion was
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Voorgaande overige correspondentie
Datum

bb-nr

Soort brief

Onderwerp

Schriftelijke vragen ›

03-09-18

18bb6550

Wethoudersbrief

Reactie op rapport Het Maasstadion van Feyenoord

Toezeggingen ›

23-08-18

18bb6401

Wethoudersbrief

Voortgang Feyenoord City

Correspondentie ›

06-07-18

18bb5756

Wethoudersbrief

Gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Actualiteitenraad ›

03-07-18

18bb5282

Collegebrief

Instellen Welstandskamer Feyenoord City en voorgenomen wijziging
Welstandsnota

Stand van zaken moties ›

06-06-18

18bb4168

Collegebrief

Vaststelling Nota van Uitgangspunten Nieuwe Feyenoord Stadion

Stand van zaken schriftelijke
vragen ›

16-05-18

18bb3487

Collegebrief

Omgang met commercieel gevoelige informatie aangaande Feyenoord City

26-04-18

18bb3154

Collegebrief

Aanbieding Voortgangsrapportage Feyenoord City april 2018

04-04-18

18bb2598

Collegebrief

Vaststelling Intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma
Feyenoord City

04-04-18

18bb2626

Collegebrief

Vaststelling Mobiliteitscontract Feyenoord City

23-02-18

18bb1501

Collegebrief

Informeren raad over voortgang financiering nieuwe stadion

30-01-18

18bb929

Wethoudersbrief

Langenberg over mobiliteitsmaatregelen Feyenoord

Moties ›

Overige correspondentie ›

Stand van zaken toezeggingen ›

Voorstel afdoening is naar
gemeenteraad gestuurd
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Datum raad

Nummer

Indiener

Omschrijving

Deadline

Wilson/LR,
Verheij/VVD

Géén twee naar één

Masterplan

30-09-19

01-02-18

18bb892

Mosch/LR

Motie Feyenoord op de
straten

Masterplan en
overleg met straatnamencie

31-10-19

11-05-17

17bb4136
Motie 30
BS17/00464

Van der Lee/
PvdD, Bruijn/
PvdA

Motie Natuurvriendelijke
oevers langs het nieuwe
voetbalstadion

VO Stadion en
Masterplan

30-09-19

11-05-17

17bb4135
Motie 28
BS17/00463

Van der Lee/
PvdD,
Kathmann/PvdaA

Motie Geen nieuw
voetbalstadion zonder
hoogwaardig OVknooppunt

OV-visie/MIRT

Afdoeningsvoorstel in
collegebrief 13-02-18

11-05-17

17bb4134
Motie 27
BS17/00462

Sies/CU, Bruijn/
PvdA, Wilson/
LR

Motie Communiceren
kun je leren

Basisrapportage

Afdoeningsvoorstel in
collegebrief 13-12-17

11-05-17

17bb4133
Motie 26
BS17/00461

Knieriem/CDA,
Wilson/LR,
Verheij/VVD

Motie Beperk Bouwoverlast Veranda

Afspraken met
ontwikkelentiteit

31-10-19

11-05-17

17bb4132
Motie 25
BS17/00460

Knieriem/CDA,
Wilson/LR

Motie Veranda

Programma
leefbaarheid

Afdoeningsvoorstel in
collegebrief 16-04-19

11-05-17

17bb4131Motie 24
BS17/00459

Knieriem/CDA

Motie Groen- en
speelgarantie

Masterplan,
afspraken met
ontwikkelentiteit

30-09-19

Stand van zaken schriftelijke
vragen ›
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Correspondentie ›

Randvoorwaarden
Position Paper
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›

Bestuurlijke documenten

Ga direct naar:

Inleiding ›
Moties ›

Leeswijzer

Datum raad

Deadline

Motie P&R Feyenoord
City

Bestemmingsplan

30-06-20

11-05-17

17bb4129
Motie 21
BS17/00457

Verveen/D66

Motie Borg de Maatschappelijke Beloftes

Basisovereenkomst SEP

Afdoeningsvoorstel
in collegebrief van
06-03-19

11-05-17

17bb4128
Motie 19
BS17/00456

Kroon/D66,
Peksert/Nida

Motie Circulair Slopen

Afspraken met
ontwikkelentiteit

31-10-19

11-05-17

17bb4127
Motie 18

Verheij/VVD,
De Kleijn/SP

Motie Structureel hoeft
niet

Financial Commitment

30-06-20

11-05-17

17bb4126
Motie 17
BS17/00455

Verheij/VVD,
De Klein/SP,
Schampers/
D66, Kroon/
D66, Bokhove/
GL Bruijn/PvdA

Motie Hand in hand met
de metro

OV-visie/MIRT

Afdoeningsvoorstel in
collegebrief 14-11-17

11-05-17

17bb4125
Motie 16
BS17/00454

Verheij/VVD,
De Klein/SP,
Schampers/
D66, Kroon/
D66, Sies CU,
Bokhove/GL,
Bruijn/PvdA

Motie Verbind
Feyenoord City met
Zuid

Masterplan
Feyenoord City

30-09-19

11-05-17

17bb4124
Motie 15
BS17/00453

Verheij/VVD,
Bruijn/PvdA

Motie Prioriteit
Feyenoord City

n.v.t.

Afdoeningsvoorstel
in collegebrief van
13-09-18

Stand van zaken moties ›

Stand van zaken toezeggingen ›

Voorstel afdoening is naar
gemeenteraad gestuurd

Afdoen nav

Eskes/CDA,
Verheij/VVD,
Wilson/LR

Actualiteitenraad ›

Stand van zaken schriftelijke
vragen ›

Omschrijving

17bb4130
Motie 23
BS17/00458

Correspondentie ›

Overige correspondentie ›

Indiener

Mijlpalen
en planning

Bestuurlijke
documenten

11-05-17

Schriftelijke vragen ›
Toezeggingen ›

Nummer

Randvoorwaarden
Position Paper

‹
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›

Bestuurlijke documenten

Ga direct naar:

Inleiding ›
Moties ›

Leeswijzer

Datum raad

Nummer

Indiener

Randvoorwaarden
Position Paper

Omschrijving

Afdoen nav

17bb4123
Motie 14

el Ouali/Nida,
Peksert/Nida

Motie Feyenoord City
OnderWijzer

Basisovereenkomst SEP

Afdoeningsvoorstel
in collegebrief van
06-03-19

11-05-17

17bb4122
Motie 13

el Ouali/Nida,
Peksert/Nida

Motie Sportparticipatie

Basisovereenkomst SEP

Afdoeningsvoorstel
in collegebrief van
06-03-19

11-05-17

17bb4121
Motie 12
BS17/00452

Peksert/Nida

Motie Fiets ‘m er in

Masterplan
Feyenoord City

30-09-19

11-05-17

17bb4120
Motie 11
BS17/00451

Peksert/Nida,
Verheij/VVD,
Bokhove/GL

Motie Feyenoord City
InterCity

OV-visie/MIRT

Afdoeningsvoorstel in
collegebrief van
19 juni 2018

11-05-17

17bb4118
Motie 10
BS17/00450

Peksert/Nida,
Bruijn/PvdA

Motie Park & Sail

Mobiliteits-contract

Afdoeningsvoorstel
in collegebrief
03-04-18

11-05-17

17bb4117
Motie 9
BS17/00449

Peksert/Nida

Motie – BENG! Vol
energie, maar dan
neutraal

Masterplan,
partijselectie en
VO Stadion

30-09-19

30-06-18

17bb4115
Motie 7
BS17/00448

Goncalves/
PvdA Bokhove/
GL

Motie Wederzijds Profijt
omliggende wijken

Basisrapportage

Afdoeningsvoorstel in
collegebrief
13-12-17

11-05-17

17bb4114
Motie 6

Concalves/
PvdA, Peksert/
Nida, Kroon/
D66,
Bokhove/GL

Motie Maak
Deltaplan Werk voor
Rotterdammers

Basisovereenkomst SEP

Afdoeningsvoorstel
in collegebrief van
06-03-19

Correspondentie ›
Actualiteitenraad ›

Overige correspondentie ›
Stand van zaken moties ›

Stand van zaken schriftelijke
vragen ›
Stand van zaken toezeggingen ›

Voorstel afdoening is naar
gemeenteraad gestuurd

Deadline

11-05-17

Schriftelijke vragen ›
Toezeggingen ›

Mijlpalen
en planning

Bestuurlijke
documenten

‹
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›

Bestuurlijke documenten

Ga direct naar:

Inleiding ›
Moties ›

Leeswijzer

Datum raad

Nummer

Indiener

Randvoorwaarden
Position Paper

Omschrijving

Mijlpalen
en planning

Bestuurlijke
documenten

Afdoen nav

Deadline

11-05-17

17bb4112
Motie 5
BS17/0447

Wilson/LR

Motie Zekerheid
standplaatshouders
Tussenbericht
wethouder Struijvenberg
op 23-10-17

1e vraag is
afgedaan, 2e vraag
uiterlijk bij opening
stadion

30-06-23

11-05-17

17bb4111
Motie 4
BS17/00446

Wilson/LR,
Knieriem/CDA

Motie Hand in hand,
clusters

Basisrapportage

Afdoeningsvoorstel in
collegebrief
13-12-17

11-05-17

17bb4110
Motie 3

Wilson/LR

Motie Gecoördineerd
programma
sportparticipatie

Basisovereenkomst SEP

Afdoeningsvoorstel
in collegebrief van
06-03-19

11-05-17

17bb4107
Motie 1
BS17/00444

Wilson/LR

Motie Meer geld op het
veld

Financial
Commitment

30-06-20

11-02-10

10gr506

A. Bonte GL

Motie Energieneutraal
Stadionpark. Collegebrief 4 april 2017

Masterplan
Feyenoord City

30-09-19

14-05-09

09gr1432

CDA

Motie Fietsend naar
Stadionpark

Mobiliteitscontract

Afdoeningsvoorstel
in collegebrief
03-04-18

14-05-09

09gr1426

S. Belhaj, D66

Motie Altijd wat te doen
rondom het Stadionpark
Collegebrief 4 april 2017

Masterplan
Feyenoord City

30-09-19

14-05-09

09gr1423

PvdA

Motie Metro op tijd voor
nieuw stadion

Mobiliteitscontract

Afdoeningsvoorstel in
collegebrief
03-04-18

Schriftelijke vragen ›
Toezeggingen ›
Correspondentie ›
Actualiteitenraad ›

Overige correspondentie ›
Stand van zaken moties ›

Stand van zaken schriftelijke
vragen ›
Stand van zaken toezeggingen ›

Voorstel afdoening is naar
gemeenteraad gestuurd

‹
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›

Bestuurlijke documenten

Ga direct naar:

Inleiding ›

Leeswijzer

Datum raad

Nummer

Afdoen nav

Deadline

09gr1422

Van Muijen/
PvdA,
HagenaarsBaldee/CDA
Bonte/GL

Motie integrale
Verkeersstudie
Stadionpark

Mobiliteitscontract

Afdoeningsvoorstel in
collegebrief
03-04-18

15-05-09

09gr1421

de Kleijn/SP

Motie Bereikbaar
stadion

Mobiliteitscontract

Afdoeningsvoorstel in
collegebrief
03-04-18

Schriftelijke vragen ›

Correspondentie ›

Omschrijving

Mijlpalen
en planning

Bestuurlijke
documenten

14-05-09

Moties ›
Toezeggingen ›

Indiener

Randvoorwaarden
Position Paper

Actualiteitenraad ›

Overige correspondentie ›
Stand van zaken moties ›

Stand van zaken schriftelijke
vragen ›
Stand van zaken toezeggingen ›

Voorstel afdoening is naar
gemeenteraad gestuurd

‹
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›

Bestuurlijke documenten

Ga direct naar:

Inleiding ›
Moties ›
Schriftelijke vragen ›

Leeswijzer

Actualiteitenraad ›

Overige correspondentie ›
Stand van zaken moties ›

Stand van zaken schriftelijke
vragen ›
Stand van zaken toezeggingen ›

Voorstel afdoening is naar
gemeenteraad gestuurd

Mijlpalen
en planning

Bestuurlijke
documenten

Stand van zaken schriftelijke vragen
Datum raad

Nummer

Steller

Omschrijving

12-03-19

19bb13036

Verkoelen

De mening van 9000 fans over Feyenoord City

30-01-19

19bb11387

Van Eikeren

Varkenoordseviaduct

30-11-18

18bb10317

Van der Velden

Beschuldiging diefstal en plagiaat plannen
Feyenoord City

Toezeggingen ›
Correspondentie ›

Randvoorwaarden
Position Paper

10-10-18

18bb8095

Beantwoord
16-04-19

13-11-18

Van der Velden

Gebiedsontwikkeling Feyenoord City ook
zonder

04-09-18

12-07-18

18bb5877

Van der Velden

Hogere financieringslasten Feyenoord City

12-09-18

30-05-18

18bb4232

Verheij e.a.

Doorrijden in IJsselmonde

19-06-18

01-05-18

18bb3478

Vreugdenhil

Ontwikkelingen rond SEP Feyenoord City

05-06-18

29-03-18

18bb2664

Van der Velden

Renovatie Kuip in MER

05-06-18

12-02-18

18bb1309

Verveen

Invloed krediet Goldman Sachs op positie
gemeente Rotterdam

06-03-18

26-01-18

18bb813

Wilson/LR

Alcohol in de Kuip en Feyenoord City

20-02-18

23-01-18

18bb513

Van der Lee/PvdD

Locatiekeuze Veranda-West en MER 2009
Feyenoord City

30-01-18

10-01-18

18bb220

Verveen

Kat in de Sach

16-01-18

01-09-17

17bb7114

Verheij/VVD

Voortgang Feyenoord City

26-09-17

‹
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›

Bestuurlijke documenten

Ga direct naar:

Inleiding ›
Moties ›
Schriftelijke vragen ›

Leeswijzer

Actualiteitenraad ›

Datum

Nummer

Door

Omschrijving

Deadline

Stand van zaken schriftelijke
vragen ›
Stand van zaken toezeggingen ›

Voorstel afdoening is naar
gemeenteraad gestuurd

Afdoen nav

17-01-19

19bb723

Visser

Verzoek om reactie op burgerbrief
plan Feyenoord City

Wethoudersbrief
26-03-19

22-11-18

18bb10159

Visser

Monitor Mobiliteit Feyenoord City

16-04-19

Collegebrief
16-04-19

22-11-18

18bb10167

Visser

Governance gebiedsontwikkeling

31-03-19

Collegebrief
16-04-19

22-11-18

18bb10170

Visser

Onafhankelijke toets business case

09-04-19

Collegebrief
09-04-19

22-11-18

18bb10162

Bokhove

Participatie
BewonersBelangenVeranda

Wethoudersbrief
31-01-19

22-11-18

18bb10169

Visser

Business case Feyenoord City

Collegebrief
21-02-19

20-06-18

18bb5204

Visser

Respons enquête seizoenskaarthouders

Collegebrief
21-02-19

20-06-18

18bb5208

De Langen

Ambitie sportparticipatie Feyenoord
City

Collegebrief
06-03-19

20-06-18

18bb5209

De Langen

Cijfers op wijkniveau Feyenoord City

Collegebrief
06-03-19

Overige correspondentie ›
Stand van zaken moties ›

Mijlpalen
en planning

Bestuurlijke
documenten

Stand van zaken toezeggingen

Toezeggingen ›
Correspondentie ›

Randvoorwaarden
Position Paper

‹
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Bestuurlijke documenten

Ga direct naar:

Inleiding ›
Moties ›

Leeswijzer

Datum

Nummer

Door

Randvoorwaarden
Position Paper

Omschrijving

Mijlpalen
en planning

Bestuurlijke
documenten

Deadline

Afdoen nav

16-05-18

18bb5209

Visser
RO

Cijfers op wijkniveau Feyenoord City

28-08-18

Collegebrief
06-03-19

16-05-18

18bb5208

Visser
RO

Ambitie sportparticipatie Feyenoord
City

21-11-18

Collegebrief
06-03-19

16-05-18

18bb5204

Visser
RO

Respons enquete seizoenskaarthouders Feyenoord

21-11-18

Collegebrief
21-02-19

16-05-18

18bb5202

Visser
RO

Tussenstand ProRail Feyenoord CIty

21-11-18

Collegebrief
06-11-18

16-05-18

18bb5207

Visser
RO

Bezien of de afspraken met Feyenoord over het meten van afspraken
objectiever kunnen

21-11-18

Wethoudersbrief
27-09-18

16-05-18

18bb5206

Visser
RO

Actieplan mobiliteit naar de commissie sturen

21-11-18

Wethoudersbrief
27-09-18

08-03-18

18bb2268

Visser
Raad

Nagaan of de overeenkomst van
de oorspronkelijke achtergestelde
lening aan de raad ter beschikking
kan worden gesteld

Collegebrief
11-07-18

01-02-18

18bb1135

Simons
BWB

Dat er een alternatief bij het stadion
komt voor de 200 dagparkeerders op
de P+R Noorderhelling

Wethoudersbrief
27-09-18

Schriftelijke vragen ›
Toezeggingen ›
Correspondentie ›
Actualiteitenraad ›

Overige correspondentie ›
Stand van zaken moties ›

Stand van zaken schriftelijke
vragen ›
Stand van zaken toezeggingen ›

Voorstel afdoening is naar
gemeenteraad gestuurd

‹
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Bestuurlijke documenten

Ga direct naar:

Inleiding ›
Moties ›

Leeswijzer

Datum

Nummer

Door

Wethouder zegt toe na overleg met
Stadion Feyenoord de voorwaarden
voor de bruglening Feyenoord City
onder geheimhouding met de raad
te delen

15-05-18

Collegebrief
17-07-18

17-01-18

18bb594

Visser

Wethouder zegt toe te informeren
over de mobiliteitsmaatregelen die
Feyenoord sinds mei 2017 heeft
gerealiseerd

30-01-18

Wethoudersbrief
30-01-18

07-09-17

17bb7452
BS17/00818

Simons

De wethouder stuurt de raad een
brief waarin hij aangeeft hoe in
overleg met Feyenoord het parkeren
wordt opgelost als de Noorderhelling
wegvalt als parkeergelegenheid.

30-09-18

Wethoudersbrief
oktober 2018

11-05-17

17bb4270
BS17/00451

Visser
BWB

De wethouder stuurt bij de voorjaarsnota een brief met de stand
van zaken Feyenoord City waarin hij
ingaat op de aangenomen moties en
amendementen

31-01-18

Voorstel afdoening
is verstuurd met
Basisrapportage

17bb4271
BS17/00435

Visser
BWB

De wethouder zegt een scan toe en
rapporteren over tussenresultaten
(nav motie 16 17bb4125 Verbind
Feyenoord City met Zuid)

30-09-19

Masterplan
Feyenoord City en
afdoening motie

Stand van zaken moties ›

Stand van zaken schriftelijke
vragen ›

Voorstel afdoening is naar
gemeenteraad gestuurd

Afdoen nav

Visser

Correspondentie ›

Stand van zaken toezeggingen ›

Deadline

18bb1136

Toezeggingen ›

Overige correspondentie ›

Omschrijving

Mijlpalen
en planning

Bestuurlijke
documenten

01-02-18

Schriftelijke vragen ›

Actualiteitenraad ›

Randvoorwaarden
Position Paper

11-05-17

‹
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Bestuurlijke documenten

Ga direct naar:

Inleiding ›
Moties ›

Leeswijzer

Datum
11-05-17

Nummer

Door

12-04-17

17bb3471
BS17/00347

Langenberg
Cie BWB

Het college zal het mobiliteitscontract ter goedkeuring voorleggen aan
de raad.

03-04-18

Voorstel afdoening
is verstuurd met
Mobiliteitscontract

12-04-17

17bb3470
BS17/00346

Langenberg
Cie BWB

Parkeren in de wijken – De wethouder zal de commissie in het najaar
informeren over de resultaten van het
overleg over het parkeren in de wijken tijdens wedstrijden/evenementen
in het stadion

31-10-18

Collegebrief
06-11-18

17bb1109
BS17/00140

Schneider
BWB

De wethouder zegt toe te informeren
over de noodzakelijke ambtelijke capaciteit voor de uitvoering van de grote
projecten

26-07-17

Voorstel afdoening
in wethoudersbrief
Simons

Stand van zaken moties ›

Stand van zaken toezeggingen ›

Afdoen nav

De wethouder stuurt bij de voorjaars- nota een brief met de stand
van zaken Feyenoord City waarin hij
ingaat op de aangenomen moties en
amendementen

Correspondentie ›

Stand van zaken schriftelijke
vragen ›

Deadline

Visser
BWB

Toezeggingen ›

Overige correspondentie ›

Omschrijving

Mijlpalen
en planning

Bestuurlijke
documenten

17bb4270
BS17/00451

Schriftelijke vragen ›

Actualiteitenraad ›

Randvoorwaarden
Position Paper

16-02-17

31-01-18

Voorstel afdoening
is verstuurd met
Basisrapportage

Voorstel afdoening is naar
gemeenteraad gestuurd

‹
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Mijlpalen en planning

Ga direct naar:

Leeswijzer

Randvoorwaarden
Position Paper

Bestuurlijke
documenten

Mijlpalen
en planning

Tijdlijn Feyenoord city - mijlpalen

Mijlpalen ›

Planning ›

April 2019
		

Ondertekening driepartijenovereenkomst
Onafhankelijke toets businesscase 2.0
1e monitoringsrapportage mobiliteit
Vaststelling 2e actieplan mobiliteit

stadion feijenoord, Stichting, gemeente
gemeente
stadion feijenoord, gemeente
stadion feijenoord, gemeente

		
		

Wijziging Welstandsnota
Perspresentatie nieuw stadion
Ondertekening Basisovereenkomst SEP
Opening eerste clubhuis feyenoord op Afrikaanderplein

gemeente
stadion feijenoord
gemeente, feyenoord
feyenoord

Februari 2019

Benoeming leden welstandskamer (Q-team)

college

December 2019

Besluit vervolg planontwikkeling nieuw stadion

feyenoord, stadion feijenoord

Oktober 2018
		

Ondertekening raamovereenkomst met stichting
Koopovereenkomst met stichting Parkstad-Zuid

gemeente
gemeente

September 2018
		

Ondertekening mobiliteitscontract
Vaststelling 1e actieplan mobiliteit

gemeente, feyenoord
gemeente, feyenoord

Juli 2018
		
		
		
		

Oprichting Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas
Selectie consortium 1e fase gebiedsontwikkeling
Selectie ontwikkelaar Parkstad Zuid
Start wijzigingsprocedure Welstandsnota
Instellen welstandskamer

feyenoord
feyenoord
feyenoord
college
college

Juni 2018
		

Nota van Beantwoording MER
Nota van Uitgangspunten Nieuwe Feyenoord Stadion

college
college

		
Maart 2019

1 3
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Mijlpalen en planning

Leeswijzer

Randvoorwaarden
Position Paper

Mijlpalen
en planning

Bestuurlijke
documenten

Ga direct naar:
Mijlpalen ›

Planning ›

april 2018	basisovereenkomst mobiliteit
		
intentieovereenkomst SEP

college
college

februari 2018
		

voorbereidingsbesluit bestemmingsplan
coordinatiebesluit

raad
raad

februari 2018

brugfinanciering goldman sachs

feyenoord

januari 2018
		

startdocument bp/mer ter inzage
PVE nieuwe stadion

college
feyenoord

december 2017

basisrapportage

college

november 2017

participatieconvenant veranda

3 partijen

oktober 2017
		

inschrijving nieuw stadion bv bij kvk
informatiemarkt in de kuip

stadion feijenoord

juli 2017

aanwijzing risicovol project

raad

mei 2017
		

vaststelling position paper
vaststelling mobiliteitsplan

raad
raad

‹
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Mijlpalen en planning

Leeswijzer

Randvoorwaarden
Position Paper

Mijlpalen
en planning

Bestuurlijke
documenten

Ontwikkeling Planning Feyenoord City in de periode 2017-2024
Ga direct naar:
Mijlpalen ›

GEBIEDSONTWIKKELING
masterplan

Planning ›

ter inzagelegging bestemmingsplan/vergunning aanvraag stadion
vaststelling bestemmingsplan
onherroepelijk bestemmingsplan/
vergunning stadion
STADION
VO stadion
financial close/financial commitment
(toets gemeente op position paper)
start bouw stadion
opening stadion
MOBILITEIT
mobiliteitscontract
1e actieplan
2e actieplan

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Position paper
(mei 2017)
Basisrapportage
(nov 2017)
Voortgangsrapportage 2 (okt 2018)
Voortgangsrapportage 3 (apr 2019)
Position paper
(mei 2017)
Basisrapportage
(nov 2017)
Voortgangsrapportage 2 (okt 2018)
Voortgangsrapportage 3 (apr 2019)
Position paper
(mei 2017)
Basisrapportage
(nov 2017)
Voortgangsrapportage 2 (okt 2018)
Voortgangsrapportage 3 (apr 2019)

SEP
intentieovereenkomst
basisovereenkomst
brede overeenkomst

Position paper
(mei 2017)
Basisrapportage
(nov 2017)
Voortgangsrapportage 2 (okt 2018)
Voortgangsrapportage 3 (apr 2019)

‹
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Voorwaarden Gemeentelijke Position paper

Leeswijzer

Randvoorwaarden
Position Paper

Bestuurlijke
documenten

Mijlpalen
en planning

Voorwaarden van gemeente aan Feyenoord

Stand van zaken

Algemeen

1. De voor de gebiedsontwikkeling geselecteerde partijen

Voorwaarde 1

kennen en erkennen de randvoorwaarden uit de

1. Toekomstige toetredende partijen onderschrijven de overkoepelende ambitie van Feyenoord City en de inhoud van deze position paper.

Position Paper. De randvoorwaarden zijn verwerkt in

2. O
 prichting van juridische entiteiten die benodigd zijn om Feyenoord City te realiseren en die een de gemeente conveniërende eigenaars/aandeelhouders- en zeggenschapsstructuur kent.

de vastgestelde en ondertekende juridische documenten met betrekking tot de gebiedsontwikkeling (stichtingsstatuten, raamovereenkomst en driepartijenovereenkomst)
2. Voor de gebiedsontwikkeling is de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas opgericht met voor de
gemeente conveniërende statuten. De gemeente heeft
een vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht aangewezen. De governance structuur voor de gebiedsontwikkeling is vastgelegd in de driepartijenovereenkomst
3. Voor het stadion vindt de verdere uitwerking in
2019/2020 plaats.

Sociaal-economisch programma

Het sociaal-economisch programma is verder uitgewerkt

Voorwaarde 2

en geconcretiseerd in acties. Feyenoord en gemeente

De gemeente vindt het sociaal-economisch programma dermate belangrijk dat de gemeente een stappenplan voor de implementatie van

hebben het sociaal-economisch programma vastgesteld

Feyenoord verlangt.

en de basisovereenkomst ondertekend. Op basis van

Het behalen van volgende mijlpalen zijn voorwaardelijk bij financiële medewerking in de bijdrage eigen vermogen, en er zal aan de

deze overeenkomst worden in de loop van 2019 ook

gemeente ook gerapporteerd moeten worden over de voortgang:

andere partijen betrokken. De multisportclub is van start

• 2018: oprichting Multi sportclub Feyenoord.

gegaan.

•2
 019: Implementatieplan broedplaats ‘Feyenoord City’ gereed in samenwerking met onderwijsinstanties en bedrijfsleven.
•V
 anaf 2020: jaarlijks minimaal 310 arbeidskrachten uit Zuid inzetten voor laag- en ongeschoold werk.

1 8
79

voortgangsrapportage april 2019

›

Voorwaarden Gemeentelijke Position paper

Leeswijzer

Voorwaarden van gemeente aan Feyenoord

Randvoorwaarden
Position Paper

Mijlpalen
en planning

Bestuurlijke
documenten

Stand van zaken

Private gebiedsontwikkeling
Voorwaarde 3

1. De Stichting Gebiedsontwikkeling heeft het maken van

1. Feyenoord City stelt zelf de benodigde producten op voor het doorlopen van alle publiekrechtelijke procedures en betrekt hierbij
proactief de omgeving.

het bestemmingsplan en het laten verrichten van de
MER-onderzoeken overgenomen van Projectbureau

2. Gemeente en Feyenoord City maken afspraken over de kwaliteitsborging.

Feyenoord City. Over de milieuonderzoeken heeft
intensieve participatie plaatsgevonden. Naar verwachting gaat het bestemmingsplan begin 2020 ter inzage.
2. De kwaliteitsdoelstellingen zijn geborgd in de stichtingsstatuten, de raamovereenkomst die gemeente
en stichting hebben afgesloten en meest recentelijk
de driepartijenovereenkomst tussen stadion, stichting
en gemeente. Hierin zijn tevens afsprakengemaakt
over kwaliteitsborging. Voor het stadion is de Nota van
uitgangspunten vastgesteld en is de gemeente nauw
betrokken bij het ontwerptraject.
3. Tevens is de welstandsnota voor het gebied aangepast en is voor de plantoetsing een welstandskamer
(Q-team) benoemd die in de plaats treedt van de Commissie voor Welstand en Monumenten en breder en
integraler over de plannen adviseert aan het college
dan alleen vanuit de welstandsoptiek.
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Verkoop gemeentegrond
Voorwaarde 4

De voorwaarde is uitgewerkt in de contracten met

De verkoop van de gemeentelijke grond in fase 1 vindt plaats op basis van marktconforme waardering, onderbouwd middels taxatie en

de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas.

conform gemeentelijke gronduitgifte-regels.

De grondinbreng van de gemeente in fase 1 wordt bij
het Masterplan getaxeerd. De taxatie op basis van
complexwaarde wordt momenteel voorbereid en betreft
onder meer locatie Shell tankstation en parkeerterrein 5c
tussen de Gamma en de Veranda.
Voor Parkstad-Zuid heeft de taxatie plaatsgevonden. Bij
het opstellen van de koopovereenkomst voor ParkstadZuid is gebleken dat de gemeentelijke gronduitgifte
regels bij een private grondexploitatie niet naar de letter
konden worden toegepast. Met de gemaakte afspraken
verslechtert de gemeentelijke positie echter niet.

Aankoop grond stadion

Loopt conform. De voorwaarde staat niet ter discussie en

Voorwaarde 5

is verankerd in de raamovereenkomst tussen gemeente

1. De aankoop van de grond onder het nieuwe stadion vindt middels gemeentelijke verwervingsregels plaats en wordt onderbouwd

en stichting. Het eerste pand is inmiddels verworven.

middels een marktconforme taxatie.
2. De gemeente heeft bij aankoop voldoende zekerheid over de realisatie van het stadion (zie punt 3).
3. De aankoopprijs is gemaximeerd op € 60 miljoen (prijspeil 2016).

Uitgifte grond stadion

De voorwaarde staat niet ter discussie en zal vervat

Voorwaarde 6

worden in het erfpachtcontract en in de financieringsdo-

1. De uitgifte in erfpacht vindt conform gemeentelijke (taxatie-) regels, en direct bij aankoop plaats.

cumentatie.

2. De algemene erfpachtvoorwaarden van de gemeente zijn van toepassing. De gemeente zal de betreffende, conform voorwaarde 6.1
vastgestelde grondwaarde, in alle omstandigheden handhaven en daarop geen afboekingen doen.
3. Financiers onderschrijven de waterval.
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Zeggenschap selectie partijen
Voorwaarde 7

Feyenoord heeft de marktpartijen voor de 1e fase

1. De selectie van ontwikkelende partijen voor fase 1 (exclusief nieuw stadion) wordt gezamenlijk door Feyenoord en de gemeente be-

van de integrale gebiedsontwikkeling voor de zomer

paald op basis van een op te stellen selectieleidraad en ontwikkelstrategie.

geselecteerd (Heijmans, Provast, SyntrusAchmea).

2. Partijen maken afspraken teneinde de realisatie van de gewenste kwaliteit en volledige scope te borgen.

De gemeente is nauw betrokken geweest bij de selectieprocedure en heeft ingestemd met de selectie van deze
voor deze ontwikkeling zeer geschikte partijen Afspraken
over kwaliteit en scope zijn gemaakt in jet kader van de
stichtingsstatuten en de raamovereenkomst en verder
verfijnd in de driepartijenovereenkomst

Youth olympic games 2023

Rotterdam is afgevallen voor het organiseren van

Voorwaarde 8

deze games.

In de selectieleidraad wordt de mogelijkheid tot het huisvesten van sporters voor de Youth Olympic Games 2023 in fase 1 van
Feyenoord City opgenomen.

Bijdrage eigen vermogen

De randvoorwaarde zal definitief bij het Financial

Voorwaarde 9

Commitment worden getoetst. De uitgangspunten voor

Volgende voorwaarden zijn daaraan gesteld:

de gemeentelijke bijdrage (maximaal € 40 mln en

1. De gemeente neemt voor maximaal € 40 miljoen deel in het eigen vermogen.

maximaal 49% in het gewone aandelenkapitaal staan

2. De gemeente kent een maximaal aandeel van 49% in het gewoon aandelenkapitaal.

niet ter discussie. Het rendement en risicoprofiel van de

3. Uitgangspunt van het eigen vermogen is de geschetste conservatieve financieringsstructuur.

geactualiseerde business case voor het stadion is ver-

4. De definitieve businesscase bij financial close is vergelijkbaar met de huidige businesscase qua rendement en risicoprofiel.

gelijkbaar met die van de oorspronkelijke business case

5. De inbreng van het eigen vermogen is alleen bestemd voor het nieuwe stadion.

die ten grondslag lag aan de Position Paper. Daarbij is

6. De resultaatsverdeling aandeelhouders-BVO is, voorafgaand aan de financial close, nader contractueel vastgelegd waarbij binnen een

ruimte gevonden om de vaste bijdrage vanuit het stadion

bandbreedte van 25% rondom het verwachte resultaat uit de base case (pp 2016) het netto dividend voor de aandeelhouders niet wijzigt.

aan het spelersbudget van de BVO Feyenoord te verhogen tot €25 mln.
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Financiers
Voorwaarde 10

Aan punt 2 (te stellen eisen aan financiers) is voldaan.

1. De bereidheid van de overige financiers om deel te nemen moet blijken uit:

Enkele financiers hebben inmiddels al een Letter of

• Letters of Comfort: voor raadsbesluitvorming over deze position paper

Intent getekend, waaronder Goldman Sachs als aan-

• Letters of Intent: eind 2017, uiterlijk Q1 2018

voerder van het consortium van banken die het vreemd

• Financieringsovereenkomsten: eind 2018

vermogen gaan leveren. De gemeente heeft een Highly

2. Gemeente en Feyenoord formuleren de eisen die gesteld worden aan de financiers

Confident Letter getekend. Vanwege de bijstelling van de
planning en er meer tijd is gekomen om de financiering
te regelen, is de noodzaak om nu al Letters of Intent te
hebben ook verminderd.
De gemeentelijke toets aan de Position Paper vindt
plaats bij financial commitment.

Financiering

Toetsing op 11.1 en 11.2 vindt plaats bij het financial

Voorwaarde 11

commitment. Het voorstel om toe te werken naar een

1. In overeenstemming met de banken en andere vermogensverschaffers zal sprake moeten zijn van de gemeente conveniërende

organisatie die gesteld staat voor de brede exploitatie

afspraken met betrekking tot:

wordt opgesteld op basis van de geactualiseerde busi-

• Statuten van de NV Stadion Feijenoord en de zeggenschap.

ness case.

• Verstrekkingsvoorwaarden voor de financiering.
• Verstrekkingsritme van de financiering.
• Exit-mogelijkheden.
2. V
 oor verstrekking zal aan de verstrekkingsvoorwaarden voldaan moeten worden, met als belangrijke aandachtspunten voldoende
zekerstelling van exploitatie en de (bouw- en onderhouds)kosten en heldere demarcatie van de geldstromen.
3. Eind 2017 moet er een concreet voorstel liggen voor het toewerken naar een organisatie die gesteld staat voor de verbrede exploitatie.

‹
83

voortgangsrapportage april 2019

5 8

›

Voorwaarden Gemeentelijke Position paper

Leeswijzer

Voorwaarden van gemeente aan Feyenoord

Randvoorwaarden
Position Paper

Mijlpalen
en planning

Bestuurlijke
documenten

Stand van zaken

Herontwikkeling kuip
Voorwaarde 12

Genoemde voorwaarden worden opgenomen in overeen-

Voor de herontwikkeling van de Kuip gelden volgende voorwaarden:

komsten met derden. Voorwaarden 12.1 t/m 12.6 worden

1. Eigenaar voert in eerste planvormingsfase een waardestelling naar de monumentwaarde uit.

voor de Financial close ingevuld. Aan de conversie van

2. De waarde van de grond horend bij de herontwikkeling van de Kuip wordt conform gemeentelijk grondbeleid bepaald.

de lening (voorwaarde 12.7) wordt gewerkt. De conversie

3. D
 e ontwikkeling van de outdoor atletiekbaan en het multifunctionele sportcentrum wordt voor een taakstellend bedrag (prijspeil 2016)

heeft nog niet plaatsgevonden omdat eerst overeenstem-

in de Kuip gerealiseerd. Het Programma van Eisen (2016) is hierop van toepassing.

ming met de aandeelhouders van Stadion Feijenoord

4. Deze faciliteiten worden uiterlijk 3 jaar na de ingebruikname van het nieuwe Stadion te worden opgeleverd.

bereikt moet worden over de zitplaatsrechten in het nieu-

5. Vanaf januari 2020 zet Feijenoord NV jaarlijks een bedrag van € 1,5 miljoen op een reserve-account als incentive om de herontwik-

we stadion. Naar verwachting zal de conversie binnen

keling direct aansluitend op de realisatie van het nieuwe stadion ter hand te nemen. Deze reserve-account bedraagt in 2023 € 6 mln.,

enkele maanden plaats vinden.

mocht er voor die tijd nog geen contract met een aannemer of de opstallen verkocht zijn.
6. Voor financial close is een overeenkomst gesloten met procesafspraken over de situatie dat de herontwikkeling niet (tijdig) van
de grond komt.
7. Effectuering van de omzetting van de bestaande lening naar preferente niet stemgerechtigde aandelen.
Genoemde voorwaarden worden opgenomen in overeenkomsten met derden.

Mobiliteitsaanpak

Het mobiliteitscontract is ondertekend. Jaarlijks wordt de

Voorwaarde 13

voortgang gemonitord of de uitvoering nog op schema

1. G
 emeente en Feyenoord sluiten in 2017 een mobiliteitscontract af met daarin duidelijke prestatieafspraken en een voor de gemeente

ligt richting opening van het stadion. Onlangs is de eerste

conveniërende bonus-malusregeling. Bovenstaande afspraken worden daarin opgenomen, en verder uitgewerkt. Eventuele financiële

rapportage verschenen. In het inmiddels tweede Actie-

consequenties daarvan mogen niet direct of indirect op de gemeente zelf terugslaan.

plan is afgesproken om de inzet op bepaalde delen van

2. Realisatieplicht door Feyenoord of derden van de door Feyenoord te realiseren fysieke maatregelen voor start bouw nieuwe stadion.

het programma te intensiveren.
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Kwaliteit gebiedsontwikkeling
Voorwaarde 14

De kwaliteitseisen staan niet er discussie en zijn ver-

1. De kwaliteitseisen, zoals omschreven, worden door Feyenoord onderschreven.

ankerd in de stichtingsstatuten, de raamovereenkomst

2. D
 e gemeente zal nota’s van uitgangspunten formuleren om de uitwerking van fase 1 op kwaliteit te sturen. Ook zal het welstandsbeleid

tussen gemeente en stichting en de driepartijenovereen-

voor Feyenoord City aangepast worden.

komst. Voor Parkstad-Zuid en het Stadion zijn zogenaamde Nota’s van Uitgangspunten vastgesteld.
De raad heeft besloten tot wijziging van de Welstandsnota.
Het college heeft een welstandskamer (Q-team) geïnstalleerd om haar te adviseren over de integrale kwaliteit van
de plannen.

Masterplan feyenoord city

OMA heeft een concept-Masterplan op hoofdlijnen opge-

Voorwaarde 15

leverd aan Feyenoord. De Stichting Gebiedsontwikkeling

Eind 2017 wordt het Masterplan Feyenoord City definitief vastgesteld, en geeft input voor het op te stellen bestemmingsplan. Bij de

aan de Maas werkt dit concept momenteel in samenwer-

vervolmaking van het Masterplan wordt een volledig DPO als onderbouwing opgesteld, wordt de veiligheid integraal opgenomen, worden

king met gemeente en stadion verder uit gekoppeld aan

uitspraken gedaan over de demarcatie openbaar en privéterrein, en worden ruimtelijke reserveringen voor toekomstige infrastructurele

een vast te stellen definitieve private grondexploitatie die

projecten als een stadsbrug en een sprinterstation opgenomen.

de realisatie van de gebiedsontwikkeling mogelijk moet
maken. De bestuurlijke behandeling start voor de zomer
2019. In het masterplan worden de in de voorwaarde
genoemde aspecten meegenomen (DPO, veiligheid, demarcatie openbaar-privé en reserveringen voor de derde
oeververbinding en een sprinterstation).
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Duurzaamheid
Voorwaarde 16

Feyenoord onderschrijft de duurzaamheidsambities.

1. Feyenoord onderschrijft de duurzaamheidsambities van de gemeente Rotterdam.

In het VO voor het stadion zijn diverse duurzaamheids-

2. F
 eyenoord werkt dit verder uit in haar plandocumenten, zoals het Masterplan Feyenoord City, en bijvoorbeeld het ontwerp van het

ambities verwerkt op het gebied van energiewinning,

nieuwe stadion en geeft daarbij een onderbouwing van de gemaakte afwegingen.

aantrekkelijke en veilige leefomgeving en circulaire
economie.
Duurzaamheid speelt ook een belangrijke rol bij het uitwerken van het masterplan voor de gebiedsontwikkeling.
.

Communicatie en participatie

Communicatie en participatie blijven een belangrijk

Voorwaarde 17

aandachtspunt. In de afgelopen zijn de participatieactivi-

Feyenoord voert het communicatie- en participatieplan uit, en biedt ruime mogelijkheid voor betrokkenheid van de verschillende

teiten geïntensiveerd, gekoppeld aan de planvorming en

doelgroepen bij de verschillende planonderdelen.

onderzoeken die plaatsvinden.
Dit gebeurt in het besef dat meer activiteiten niet per definitie tot meer draagvlak leiden omdat in de huidige fase
van de ontwikkeling nog niet op alle vragen en zorgen
antwoorden en waarborgen te geven zijn.
In de periode dat Feyenoord zich beraadde op haar
besluit om de volgende planontwikkelingsfase in te gaan
met het stadion hebben communicatie en participatie op
een wat lager pitje gestaan.

‹
86

voortgangsrapportage april 2019

8 8

›

