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Rotterdam, 24 juni 2019

Betreft: bericht Algemeen Dagblad 1 juni 2019
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 24-19/JME/sgo

Geachte leden van de gemeenteraad van Rotterdam,
Ons bereikte het bericht dat op 13 juni jl. in uw raadsvergadering is gesproken over citaten van mij
in het Algemeen Dagblad van 1 juni 2019. De ongelukkig geciteerde zinsnede "gekonkel van de
Gemeenteraad" is wat mij betreft onbedoeld onderwerp van uw discussie geweest.
Allereerst wil ik u mijn excuses aanbieden voor de ontstane discussie en het bovenstaand citaat.
Vervolgens wil ik, wellicht ten overvloede, aangeven dat dit niet Feyenoords of mijn woorden zijn.
Het betrof een weergave van zorgen die bij ons aan tafel door onze gesprekspartners worden
uitgesproken; Rotterdamse ondernemers en andere potentiële financiers van het Nieuwe Stadion.
Het blijkt voor onze gesprekspartners tamelijk complex om de gemeentelijke positionering ten
opzichte van het Nieuwe Stadion te duiden, daar ligt de oorsprong van dergelijke zorgen en
citaten.
Vanuit Stadion Feijenoord en Feyenoord wil ik graag herhalen dat wij er alles aan doen om niet
alleen een prachtig en voor onze supporters betaalbaar nieuw Stadion te realiseren in
samenwerking met de gemeentelijke diensten, maar dat wij dat willen doen binnen de
voorwaarden van de Position Paper. Wel vragen wij om de toetsing en beoordeling van ons plan te
doen op het moment waarop die ook pas volledig kan worden gedaan, namelijk bij de definitieve
business case. Zoals al aan u bericht zal die business case, als onderdeel van het
Investeringsmemorandum, in de loop van 2020 worden aangeboden.
We herhalen onze intentie om transparant het proces voort te zetten en de raadsleden na de
zomerperiode te ontvangen en te informeren over de voortgang van onze plannen.
Hieronder kunnen vallen de business case, de financiering en de mobiliteitsplannen.
Daarnaast kunnen we onze partners vragen om u te informeren over de gebiedsontwikkeling
Feyenoord City. Ook kunnen we desgewenst aandacht besteden aan ons maatschappelijk
programma.
Ik hoop met deze brief uw zorgen, in ieder geval over de gewraakte citaten, weg te kunnen nemen
en u na de zomervakantie in De Kuip te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
STADION FEIJENOORD N.V.

J.W.N. van Merwijk
Directeur
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