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Geachte leden van de commissie,

Op 9 mei jl. hebben wij in de commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) 
gesproken over de voortgangsrapportage Feyenoord City. Daarbij is ook de op verzoek van 
uw raad uitgevoerde onafhankelijke toets op de business case en de financieringsstructuur 
van het nieuwe stadion aan de orde geweest. Tijdens de commissievergadering hebben de 
heer Vreugdenhil (Leefbaar Rotterdam) en de heer Tak (PvdA) een aantal financieel- 
technische vragen gesteld. Ik zal deze vragen, zoals toegezegd (toezegging 19bb15788 
'Financiële vragen aangepaste businesscase Stadion’), in deze brief beantwoorden.

Nieuw stadion: een project van Feyenoord
Voordat ik inga op de inhoudelijke vragen en de interpretatie van de business case en 
financieringsstructuur door het college van B&W is het goed om te duiden in welke context het 
nieuwe stadion wordt voorbereid en op welk punt in het proces het project zich momenteel 
bevindt.

Het nieuwe stadion is primair de verantwoordelijkheid van Stadion Feijenoord N.V. De 
gemeente faciliteert het project, onder meer op financieel vlak door de toegezegde C 40 mln. 
aan eigen vermogen, binnen de randvoorwaarden die zijn vastgelegd in de Position Paper 
Feyenoord City. Stadion Feijenoord is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het 
stadionproject, waarvoor zij met vele partijen gesprekken voert en afspraken maakt. Ter 
bescherming van de zakelijke belangen van Stadion Feijenoord en de partijen waarmee zij 
overleg voert, kan vertrouwelijkheid vereist zijn. Dat is van invloed op de openbaarmaking van 
informatie. De informatievoorziening aan uw raad is daardoor misschien niet altijd zo open als 
u zou willen, maar altijd conform de afspraken over de omgang met bedrijfsgevoelige 
informatie tussen het college en Stadion Feijenoord (18bb3487). De gemeente heeft via haar 
adviseurs inzicht gehad in alle beschikbare informatie. Het is voor de gemeente 
vanzelfsprekend ook een voorwaarde dat zij bij financial commitment voldoende toegang heeft 
tot de beschikbare informatie, om de randvoorwaarden van de Position Paper goed te kunnen 
toeisen. Daarbij wil ik benadrukken dat dit een tussenmoment is en dat we op dat moment het 
hele dossier inclusief de business case van dat moment definitief toetsen op de 
randvoorwaarden van de position paper.
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Hieronder ga ik in op de financieel-technische thema’s waarover de heer Vreugdenhil en de 
heer Tak vragen hebben gesteld tijdens de commissievergadering van 9 mei jl.

Hoogte van de gemeentelijke bijdrage
Uit de gestelde vragen blijkt dat er bij de commissie MPOF onduidelijkheid bestaat over de 
samenstelling van het gemeentelijk aandelenkapitaal van het nieuwe stadion. Concreet luidt 
de vraag of de gemeente C 47,9 mln. gaat bijdragen (C 7,9 mln. omzetting van lening aan 
Stadion de Kuip in cumprefs in het nieuwe stadion en 6 40 mln. gewoner aandelen in het 
nieuwe stadion) en hoe zich dit verhoudt tot de eis van maximaal C 40 mln.

Conform voorwaarde 12.7 van de Position Paper zal de achtergestelde lening die de 
gemeente eerder heeft verstrekt voor renovatie van De Kuip worden omgezet in 
aandelenkapitaal. Het betreft hier geen aandelenkapitaal in het nieuwe stadion (Nieuw Stadion 
B.V.). De lening wordt omgezet in preferent aandelenkapitaal van Stadion Feijenoord N.V. Het 
gaat hier om een administratieve aanpassing van achtergesteld vreemd vermogen naar 
preferent aandelenkapitaal. De positie van de gemeente verandert hierdoor in materiële zin 
niet gelet op de voorwaarden in de bestaande leningsovereenkomst.

Mits voldaan wordt aan de Position Paper zal de gemeente voor maximaal C 40 mln. aan 
kapitaal verschaffen (eigen vermogen) voor de bouw van het nieuwe stadion. Dit is 
opgenomen in voorwaarde 9.1 van de Position Paper. De gemeente krijgt daarvoor maximaal 
49Vo van de aandelen in Nieuw Stadion B V.

Financieringsstructuur
In de commissie is een aantal vragen gesteld over de financieringsstructuur. De heer 
Vreugdenhil constateert dat de financieringsstructuur in de exploitatiefase gewijzigd is met 6 
30 mln. meer eigen vermogen en C 12,5 meer vreemd vermogen. Tevens wordt geconstateerd 
dat de take-out financiering gestegen is. Belangrijk punt bij dit laatste is dat in business case 
1.0 uitgegaan werd van lineaire aflossing van het vreemd vermogen. In business case 1.0, die 
ten grondslag lag aan het haalbaarheidsonderzoek, werd ervan uìtgegaan dat de kasstroom in 
het eerste jaar maximaal werd aangewend om af te lossen op de bancaire financiering. In de 
nieuwe business case 2.0 wordt uitgegaan van een annuïtaire aflossing zonder versnelde 
aflossing in het eerste exploitatiejaar. Daarnaast is in de financieringsstructuur van business 
case 2.0 een zogenaamde Debt Service Reserve account opgenomen als een extra zekerheid 
voor de bancaire financiers dat de rente en aflossing van de take-out financiering kunnen 
worden voldaan. Deze reserve moet worden meegefinancierd en als gevolg daarvan is de 
take-out financiering (herfinanciering) hoger.

De verandering van de financieringsstructuur is een belangrijk onderdeel van de second 
opinion van Brink en Zanders, waarbij naast bovengenoemde zaken ook zaken als de in de 
business case gehanteerde rente voor vreemd vermogen zijn meegenomen. In hun 
onafhankelijke onderzoek constateren zij dat de financieringsstructuur in de nieuwe business 
case voornamelijk is gewijzigd door een verhoging van het eigen vermogen en het vreemd 
vermogen. Tevens is de aflossingsvorm van het vreemd vermogen gewijzigd van lineair naar 
annuïtair en is de looptijd van de financiering gewijzigd van 20 jaar respectievelijk 30 jaar naar 
25 jaar. De financieringsrente voor het vreemd vermogen is verhoogd. Deze hogere 
financieringsrente beoordeelt Brink en Zanders als conservatief (lees: hoog) gelet op de 
kapitaalmarktrente van maart 2019. Ook in de nieuwe business case verstrekt gemeente 
Rotterdam maximaal ê 40 mln. aan eigen vermogen en participeert zij voor maximaal 4907o. 
Door de aanpassingen in de nieuwe business case daalt de maximale bijdrage van gemeente 
Rotterdam in het eigen vermogen tot 3307o versus 4407o in de oude business case. Zanders 
beoordeelt de financieringsstructuur als conservatief (lees: voorzichtig) en in lijn met de oude 
business case en voorwaarde 9.3 van de Position Paper. Eveneens wordt voldaan aan de 
voorwaarden 9.1 en 9.2.”
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Herfinancieringsnsico
Voor de bouw van het nieuwe stadion trekt Stadion Feijenoord constructiefinanciering aan. Na 
de bouwfase wordt deze constructiefinanciering geherfinancierd. De herfinanciering wordt in 
25 jaar tijd afgelost. Ook over het risico bij herfinanciering heeft de heer Vreugdenhil en*ele 
vragen gesteld. In het bijzonder vraagt hij wie een eventueel tekort aanvult indien 
herfinanciering niet volledig rondkomt.

Ten eerste wordt dit risico gemitigeerd doordat de beoogde verschaffers van de 
constructiefinanciering een inschatting van het herfinancieringsrisico maken voordat zij zich 
aan de constructiefinanciering committeren. De aflossing van de constructiefinanciering is 
afhankelijk van een succesvolle totstandkoming van de take-out financiering. Als 
constructiefinanciers het herfinancieringsrisico te groot achten, zal de constructiefinanciering 
niet tot stand komen en de bouw niet starten, de constructie- en take-out financiering worden 
daarmee feítelijk gekoppeld.

Ten tweede heeft de beoogde constructiefinanciering een looptijd van 5 jaar. Daardoor is er 
geen sprake van een acute herfinancieringsopgave na gereedkomen van het stadion en kan 
het moment van herfinancieren worden geoptimaliseerd, mede op basis van dan geldende 
marktomstandigheden. Het streven is evenwel dat de take-out financiering aan het einde van 
de constructiefase rondkomt. Daartoe worden op dit moment al verkennende gesprekken 
gevoerd met potentiële verstrekkers van de take-out financiering.

In het, overigens onwaarschijnlijke, geval dat de herfinanciering desondanks niet of niet geheel 
rondkomt voor het einde van de looptijd van de constructiefinanciering, zal de 
constructiefinanciering omgezet worden in een lening met een beperkte looptijd van circa drie 
jaar. Dit biedt de gelegenheid om op een beter moment alsnog herfinanciering middels een 
langlopende take-out financiering te realiseren. De constructiefinanciers zijn het meest gebaat 
bij herfinanciering op basis van een operationeel stadion.

Verder wil ik benadrukken dat bij de huidige vormgeving van de financiering van het stadion 
geen gebruik wordt gemaakt van renteswaps (instrument voor het afdekken van renterisico’s 
die in de praktijk risicovol zijn gebleken). De verwarring ontstaat doordat Brink en Zanders in 
hun rapport de IRS-rente noemen. Dat doen zij om te beoordelen of de door Stadion 
Feijenoord ingeschatte rente op het vreemd vermogen real'st.sch is. Omdat de IRS-rente het 
meest accurate beeld geeft van de ontwikkeling van de marktconforme rentetarieven is dit een 
goede basis om dit te beoordelen. Brink en Zanders oordelen dat Stadion Feijenoord in de 
business case een ruime en daarmee veilige opslag hanteert voor de rente op vreemd 
vermogen. Dit betekent dat er ten opzichte van marktconforme rentetarieven sprake is van 
voldoende ruimte om vreemd vermogen aar te trekken.

Hoe het renterisico van het project uiteindelijk gemanaged wordt, is een afweging die Nieuw 
Stadion B.V. maakt bij financial commitment (medio 2020) en financial close (momenteel 
voorzien begin 2021). Dat is nu nog niet bepaald. Het voornemen van Stadion Feijenoord sluit 
aan op het advies van Brink en Zanders in hun second opinion hierover: “Bepaal hoe het 
renterisico en daarmee de financieringsrente vreemd vermogen wordt beheerst bij financial 
close.”

Rendement en risico in balans
Op basis van de gepresenteerde second opinion zijn in de commissie een aantal vragen 
gesteld over het rendement. Hierbij wordt terecht geconstateerd dat het direct dividend 
afgenomen is en het indirect dividend toegenomen is, waarmee het totaal dividend gelijk 
gebleven is. Als eerste wil ik ingaan op de gestelde vragen omtrent het ind.recte dividend. Dit 
is in business case 2.0 hoger dan m business case 1.0. Het indirecte dividend is berekend op 
basis van het doorexploiteren van het stadion na 25 jaar. Op dat moment is de schuld afgelost. 
De netto contante waarde van de voortgezette exploitatie wordt verminderd met investeringen 
om te zorgen voor een functioneel up-to-date stadion waarmee de exploitatie daadwerkelijk 
kan worden voortgezet. Dit was in business case 1.0 op dezelfde wijze berekend.
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Dat het indirect rendement hoger is in business case 2.0 dan business case 1.0 komt door het 
hanteren van andere uitgangspunten qua verdeling van het hogere exploitatieresultaat (in de 
periode na 25 jaar) tussen gemeente, overige aandeelhouders en Feyenoord.

In de commissie is gesuggereerd dat de restwaarde alleen tot stand komt via verkoop van het 
stadion. De restwaarde kan worden gerealiseerd bij verkoop van het stadion, maar eveneens 
door verkoop van de aandelen (van de gemeente) in het stadion. De waarde van de aandelen 
bij verkoop worden dan met name bepaald door de verdiencapaciteit van het stadion zoals die 
op het moment van verkoop wordt ingeschat. Voor de bepaling van de restwaarde in jaar 25 
zijn de verwachte kasstromen voor de aandeelhouder vanaf dat moment verdisconteerd. Ook 
kan de gemeente de aandelen behouden en het dividend ontvangen.

In de commissie heeft een aantal partijen aangegeven dat de conclusie van de onafhankelijke 
toets niet wordt gedeeld omdat het rendement en het risico zijn verslechterd. Ik wil hier graag 
bij de tekst van voorwaarde 9.4 blijven: "de definitieve business case bij financial close is 
vergelijkbaar met de huidige business case qua rendement en risicoprofiel”

Brink en Zanders hebben in hun beoordeling van de business case het rendement en het 
risico in samenhang geanalyseerd. Hierin constateren zij op hoofdlijnen het volgende.

1. Het risicoprofiel in de omzet en het exploitatieresultaat is door de conservatieve 
insteek afgenomen.

2. Het totaalrendement is vergelijkbaar met de oorspronkelijke business case, maar met 
een ongunstigere verdeling tussen dividend en restwaarde (indirect dividend).

3. De bestemming van mee- en tegenvallers ten opzichte van het resultaat van de 
business case is nog onderwerp van uitwerking tussen Stadion Feijenoord en de 
aandeelhouders. In de nadere uitwerking van dit afsprakenkader, specifiek op het punt 
van de verrekening van meevallers, is het in de optiek van Brink en Zanders 
noodzakelijk dat de gemeente als aandeelhouder daarvan profiteert.

4. Brink en Zanders achten het in deze fase voorstelbaar (mede gezien het 
conservatievere karakter van de business case, de mogelijkheid om additionele 
onderdelen aan de business case toe te voegen en/of vreemd vermogen tegen een 
lagere financieringsrente te arrangeren) dat een hoger direct rendement resulteert dan 
in de huidige business case is voorgesteld.

Reële kans op meeropbrengsten
In de ontwikkeling van de huidige business case naar de definitieve business case bij financial 
close kunnen nog veranderingen plaatsvinden, die het directe rendement kunnen verbeteren.
In de komende maanden richting financial commitment worden de financiële inzichten steeds 
nauwkeuriger, onder andere als het gaat om de te verwachten opbrengsten en rentekosten, 
maar ook op onderdelen van de oorspronkelijke business case die voorzichtigheidshalve niet 
in business case 2.0 zijn opgenomen. Mocht bijvoorbeeld de rente uiteindelijk lager uitvallen of 
komt er een attractie bij in het stadion, dan zal dit er voorcalculatorisch ook toe leiden dat het 
directe rendement voor de aandeelhouders toeneemt.

Verder is relevant dat de gemeente nog met Stadion Feijenoord afspraken moet maken over 
de wijze waarop mee- en tegenvallers tussen aandeelhouders en Feyenoord worden verdeeld. 
Aangezien het risico van de business case is gedaald en meer conservatieve aannames zijn 
gehanteerd, is de kans op meeropbrengsten vergroot. De gemeente profiteert daarvan mee, 
ervan uitgaande dat we over de verdeling van die meeropbrengsten goede afspraken kunnen 
maken. Dit moet ertoe leiden dat bij een betere business case (vergeleken met business case 
1.0 is er sprake van een afgenomen risicoprofiel) er voor de gemeente sprake is van een 
hierbij passend direct rendement.

Daarnaast worden afspraken gemaakt over tot welk niveau tegenvallende operationele 
resultaten eerst ten laste van de bijdrage aan Feyenoord (BVO) komen. Dit is een maatregel 
die het risico voor de gemeente beperkt. Ik verwacht dat we erin slagen om met Stadion 
Feijenoord een passende verdeling van mee- en tegenvallers af te spreken.
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In het licht van bovenstaande zaken (een vergelijkbare risico-rendementsverhouding en 
afspraken over mee- en tegenvallers) is de daling van het directe rendement acceptabel en zie 
ik goede mogelijkheden om binnen de randvoorwaarden van de Position Paper tot definitieve 
afspraken te komen. Brink en Zanders bevestigen dat met lun onafhankelijke toets. Stadion 
Feijenoord neeft aangegeven dit te onderschrijven en in dit licht de afspraken ook te willen 
uitwerken.

Uitgangspunt sportieve prestaties
In uw commissie zijn de tegenvallende sportieve prestaties van Feyenoord aan de orde 
gesteld en is een relatie gelegd met het risico op tegenvallende financiële resultaten van het 
nieuwe stadion. Zowel club als stadion zijn zich ervan bewust dat er een relatie ligt tussen de 
sportieve prestaties en ae business case van het stadion. International Stadia Group (ISG) 
heeft de geactualiseerde business case geanalyseerd en beoordeeld ten behoeve van de 
banken. ISG noemt de business case haalbaar en weloverwogen, en hanteert daarbij als 
uitgangspunt dat Feyenoord in de top 3 van de eredivisie eindigt en zich daarmee kwalificeert 
voor Europees voetbal. Structureel slechtere prestaties op het veld zullen een negatieve 
impaci op de business case hebben. Belangrijk te benadrukken is dat dit eenzelfde 
uitgangspunt is, zoals gehanteerd bij business case 1.0, die onderdeel was van het 
Haalbaarheidsonderzoek.

Zicht op het proces: investeringsmemorandum
Naast inhoudelijke vragen heeft de heer Vreugdenhil ook inzicht in het proces gevraagd en 
heeft hij een voorstel voor het proces van het investeringsmemorandum gedaan. Met Stadion 
Feijenoord is afgesproken dat eind 2019 het concept investeringsmemorandum (IM) 
bescnikbaar is. Conform de toezegging van 9 mei jl. zal ik voor de zomer met een 
procesvoorstel te komen.

Het is goed om wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden goed op elkaar af te stemmen, 
zodat we tijdig een document kunnen aanbieden dat voidoet aan de behoefte van de raad Het 
document zal ingaan op alle randvoorwaarden uit de Position Paper en zich primair richten op 
de vraag of de finale uitwerking van het stadionplan binnen de randvoorwaarden heeft 
plaatsgevonden. In die zin bouwt het IM voort op het raadsbesluit van 11 mei 2017. Met dat 
raadsbesluit heeft de raad onder voorwaarden ingestemd met de gemeentelijke bijdragen aan 
de stadionontwikkeling. Het IM moet de uiteindelijke bevestiging leveren dat aan de gestelde 
randvoorwaarden is voldaan en beschrijft de risico’s en rendementen evenals de verhouding 
op basis van de finale business case. Ik kan me voorstellen dat onderdeel van het 
procesvoorstel is dat een vertegenwoordiging van uw commissie in de vorm van een 
werkgroep meekijkt bij de opzet van het uiteindenjke informatiepakket voor de gemeenteraad, 
om zoveel mogelijk te borgen dat dit bij aanbieding zal aansluiten bij de informatiebehoefte 
van de gemeenteraad.

Overige relevante onderwerpen
Ten slotte zijn er nog enkele onderwerpen waar de heer Vreugdenhil aandacht voor heeft 
gevraagd. Zo vraagt hij een reactie op het gesprek tussen de directeur van Feyenoord en Red 
De Kuip. Ik heb van de algemeen directeur van Feyenoord begrepen dat de afspraak met de 
vertegenwoordigers van Red De Kuip voorkomt uit afspraken die gemaakt zijn met de 
supportersraad van Feyenoord. De algemeen directeur heeft kennisgenomen van de al langer 
bekende ideeën inzake de renovatie van De Kuip. In reactie daarop heeft hij aangegeven dat 
renovatie niet aan de orde is. Feyenoord en Stadion Feijenoord hebben eind 2018 namelijk 
besloten door te gaan met de voorbereiding van de nieuwbouw. Mochten de huidige plannen 
voor nieuwbouw onverhoopt geen doorgang kunnen vinden dan ligt de vraag hoe verder mei 
het huidige stadion opnieuw voor.

Verder vroeg de heer Vreugdennil een reactie op het bericht van Stadion Op Zuid van 8 mei Jl. 
waarin deze organisatie claimt dat de gemeenteraad onjuist zou zijn geïnformeerd. De 
beweringen worden in de media niet gestaafd. Ik kan daarop dan ook niet inhoudelijk op 
reageren. Wel kan ik zeggen dat het college open en transparant is geweest in de 
informatievoorziening.
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Van alle belangrijke stappen die Feyenoord zet, wordt de raad over het algemeen als eerste 
geïnformeerd. Tegelijk blijft Feyenoord City een private ontwikkeling en vind ik het normaal dat 
zij zelfstandig kunnen communiceren. Daar waar het de gemeente echt raakt, is mijns inziens 
de raad altijd vooraf en goed geïnformeerd. Elk half jaar wordt dat nog eens uitgebreid 
samengevat en integraal herhaald in de voortgangsrapportages. Daarom kan ik de conclusie 
van Stadion Op Zuid niet goed plaatsen.

Vertrouwen in uitwerking binnen gemeentelijke voorwaarden
De gemeente heeft aan het verstrekken van financiering zoals bekend een aantal 
voorwaarden gesteld, die zijn opgenomen in de Position Paper. Om comfort te krijgen bij de 
plannen van Feyenoord is het belangrijk om toetsing aan de randvoorwaarden niet pas bij 
financial commitment of financial close te doen, maar ook eerder in het proces de ingeslagen 
weg te beoordelen. De second opinion op de aangepaste business case (business case 2.0) is 
zo’n ingelast moment om een oordeel te geven over de vraag of uitwerking binnen de 
voorwaarden van de Position Paper mogelijk is. Dat betekent niet dat de plannen op dit 
moment al voldoende uitgewerkt zijn om volledig te kunnen of moeten voldoen aan alle 
voorwaarden van de gemeente. Omdat Brink en Zanders in hun second opinion concluderen 
dat de risico’s zijn verminderd, de financieringsstructuur past en dat verdere uitwerking van 
afspraken rond mee- en tegenvallers binnen de voorwaarden kan plaatsvinden, sta ik positief 
tegenover de plannen in de huidige vorm. Maar we zijn er nog niet. Ook Brink en Zanders 
constateren dat de gemeente onder meer nog afspraken met Stadion Feijenoord moet maken 
over meevallende resultaten, om bij financial commitment te kunnen beoordelen of aan de 
voorwaarden voldaan wordt. Ook moet duidelijk worden vastgelegd tot welk niveau 
tegenvallers niet ten laste van het rendement van aandeelhouders zal komen. Op basis van de 
gesprekken met Stadion Feijenoord tot nu toe heb ik er vertrouwen in dat de gemeente en 
Stadion Feijenoord overeenstemming zullen bereiken over deze onderwerpen en dat we die 
overeenstemming hebben bereikt op het moment dat de gemeente de definitieve toets op de 
Position Paper doet.

In deze brief ben ik ingegaan op de financieel-technische vragen van de commissie MPOF 
over de business case, de financieringsstructuur, risico’s en het rendement. Ik hoop dat 
hiermee onduidelijkheden zijn weggenomen. Mocht uw commissie behoefte hebben aan meer 
verduidelijking op financieel-technische aspecten, dan kan dit worden verzorgd in een 
technische sessie voor geïnteresseerden. Hierbij zou desgewenst ook Stadion Feijenoord 
aanwezig kunnen zijn.

Ik stel voor om toezegging 19bb15788 hiermee als afgedaan te beschouwen.

Met vriendelijke groet,

mr. A.H.P. van Gils Z
Wethouder Financiën, Organisatie, Haven en Grote Projecten


