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Rotterdam, 10 december 2019 

 

 

Beste heer Van Gils, 

 

In de commissievergadering van 3 december, Majeure Projecten, Organisatie en Financiën is 

gesproken over de voortgangsrapportage Feyenoord City. Een aantal supporters attendeerde ons 

erop dat vragen zijn gesteld over het standpunt van supportersvereniging FSV De Feijenoorder. Het 

stukje in de vergadering heb ik inmiddels terug geluisterd. Daarin wordt opgemerkt dat de 

voortgangsrapportage stelt dat er overleggen zijn, maar er wordt niets gezegd over de inhoud 

daarvan. 

 

Als reactie op een vraag om verduidelijking op dit punt laat u weten het in kader 

van governance dat graag bij Feyenoord, Stadion dan wel de projectgroep te laten. Wij delen 

volledig de zienswijze dat het primair niet aan u is aan ons te overtuigen. Dat neemt niet weg dat 

in een eerder stadium draagvlak als een van belang zijnde onderwerp (voorwaarde) is bestempeld. 

Als in dat kader de overleggen met onze vereniging worden genoemd, is het niet onlogisch meer 

transparant aan te geven wat daarvan de status is. We kiezen er daarom voor om u en de fracties 

in de raad dat middels deze email mee te geven. Als vereniging hechten we er waarde aan dat ons 

standpunt bij het college en de gemeenteraad bekend is zodat daar geen onduidelijkheid over kan 

bestaan. 

 

FSV De Feijenoorder heeft geen vertrouwen in het stadionplan Feyenoord City. We willen het beste 

voor Feyenoord, daar ligt onze loyaliteit. Wij denken dat de huidige plannen dat niet zijn. Wij 

vinden dat er een set aan ingrediënten is die niet met elkaar verenigbaar zijn tot een plan dat 

resulteert in een stevigere spelersbegroting met een flink opwaarts potentieel tegen aanvaardbare 

risico's. Denk dan aan de bezettingsgraden voor de business case met hoge prijzen, de 

haalbaarheid van het ontwerp in relatie tot de bouwkosten en ook nog eens de eisen die de 

gemeente stelt in het kader van de position paper. 

 

Over dat laatste punt bestaat bij ons al maanden onduidelijkheid. Dat kwam ook naar voren bij het 

horen van uw reactie op de recent door voetbalclub Feyenoord uitgesproken speerpunten. Juist 

over dit onderwerp is al in mei van dit jaar een brief ingezonden door een supporter die een aantal 

zaken hierover -die meer dan onze interesse hebben- uiteenzet. Die zienswijze is met ons gedeeld 

als vereniging. Dit schrijven is nog altijd actueel en we willen u vragen hier nogmaals naar te 

kijken. Wij ondersteunen de oproep om de zaken kraakhelder en duidelijk te maken, we hebben 

niet het idee dat dat nu het geval is. 

 

In de vergadering heeft u in context van standpunten van supporters ook het woord sentimenten 

gebruikt, daaruit zou gedacht kunnen worden dat sentiment het voornaamste is dat supporters 

drijft in het bepalen van hun standpunt. Ik hoop dat u bereid bent aan te nemen dat wij (en vele 

supporters) ons concentreren op de inhoud van de plannen. We zeggen dit om te voorkomen dat 

daarmee ongemerkt een verkeerd beeld ontstaat over hoe supporters naar de plannen kijken. 

 

Tot slot is de club druk in de weer met de business case. Daarbij is 25 miljoen euro opbrengst voor 

het spelersbudget een ondergrens. De club stelt terecht dat daarnaast ook een stevig opwaarts 

potentieel in de plannen moet zitten. Daaruit maken wij op dat de club ook zichzelf nog moet zien 

te overtuigen dat dat allemaal gaat lukken. Laten we dat met elkaar niet vergeten. Overigens 

vinden wij 25 miljoen euro afgezet tegen de investering onvoldoende opbrengst. 

 

Wij zijn meer dan bereid om over dit onderwerp met elkaar het gesprek aan te gaan. Mocht u en/of 

de commissie daar voor open staan of vragen hebben naar aanleiding van ons schrijven is ons 

voorstel om bij elkaar te komen en deze zaken te bespreken. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Remco Ravenhorst 

Voorzitter FSV De Feijenoorder 
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van governance dat graag bij Feyenoord, Stadion dan wel de projectgroep te laten. Wij delen

volledig de zienswijze dat het primair niet aan u is aan ons te overtuigen. Dat neemt niet weg dat

in een eerder stadium draagvlak als een van belang zijnde onderwerp (voorwaarde) is bestempeld.

Als in dat kader de overleggen met onze vereniging worden genoemd, is het niet onlogisch meer

transparant aan te geven wat daarvan de status is. We kiezen er daarom voor om u en de fracties

in de raad dat middels deze email mee te geven. Als vereniging hechten we er waarde aan dat ons

standpunt bij het college en de gemeenteraad bekend is zodat daar geen onduidelijkheid over kan

bestaan.

FSV De Feijenoorder heeft geen vertrouwen in het stadionplan Feyenoord City. We willen het beste

voor Feyenoord, daar ligt onze loyaliteit. Wij denken dat de huidige plannen dat niet zijn. Wij

vinden dat er een set aan ingrediénten is die niet met elkaar verenigbaar zijn tot een plan dat

resulteert in een stevigere spelersbegroting met een flink opwaarts potentieel tegen aanvaardbare

risico's. Denk dan aan de bezettingsgraden voor de business case met hoge prijzen, de

haalbaarheid van het ontwerp in relatie tot de bouwkosten en ook nog eens de eisen die de

gemeente stelt in het kader van de position paper.

Over dat Iaatste punt bestaat bij ons al maanden onduidelijkheid. Dat kwam ook naar voren bij het

horen van uw reactie op de recent door voetbalclub Feyenoord uitgesproken speerpunten. Juist

over dit onderwerp is al in mei van dit jaar een brief ingezonden door een supporter die een aantal

zaken hierover —die meer dan onze interesse hebben— uiteenzet. Die zienswijze is met ons gedeeld

als vereniging. Dit schrijven is nog altijd actueel en we willen u vragen hier nogmaals naar te

kijken. Wij ondersteunen de oproep om de zaken kraakhelder en duidelijk te maken, we hebben

niet het idee dat dat nu het geval is.

In de vergadering heeft u in context van standpunten van supporters ook het woord sentimenten

gebruikt, daaruit zou gedacht kunnen worden dat sentiment het voornaamste is dat supporters

drijft in het bepalen van hun standpunt. Ik hoop dat u bereid bent aan te nemen dat wij (en vele

supporters) ons concentreren op de inhoud van de plannen. We zeggen dit om te voorkomen dat

daarmee ongemerkt een verkeerd beeld ontstaat over hoe supporters naar de plannen kijken.

Tot slot is de club druk in de weer met de business case. Daarbij is 25 miljoen euro opbrengst voor

het spelersbudget een ondergrens. De club stelt terecht dat daarnaast ook een stevig opwaarts

potentieel in de plannen moet zitten. Daaruit maken wij op dat de club ook zichzelf nog moet zien

te overtuigen dat dat allemaal gaat lukken. Laten we dat met elkaar niet vergeten. Overigens

vinden wij 25 miljoen euro afgezet tegen de investering onvoldoende opbrengst.

Wij zijn meer dan bereid om over dit onderwerp met elkaar het gesprek aan te gaan. Mocht u en/of

de commissie daar voor open staan of vragen hebben naar aanleiding van ons schrijven is ons

voorstel om bij elkaar te komen en deze zaken te bespreken.

Met vriendelijke groeten,

Remco Ravenhorst

Voorzitter FSV De Feijenoorder
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supporters) ons concentreren op de inhoud van de plannen. We zeggen dit om te voorkomen dat

daarmee ongemerkt een verkeerd beeld ontstaat over hoe supporters naar de plannen kijken.

Tot slot is de club druk in de weer met de business case. Daarbij is 25 miljoen euro opbrengst voor

het spelersbudget een ondergrens. De club stelt terecht dat daarnaast ook een stevig opwaarts

potentieel in de plannen moet zitten. Daaruit maken wij op dat de club ook zichzelf nog moet zien

te overtuigen dat dat allemaal gaat lukken. Laten we dat met elkaar niet vergeten. Overigens

vinden wij 25 miljoen euro afgezet tegen de investering onvoldoende opbrengst.

Wij zijn meer dan bereid om over dit onderwerp met elkaar het gesprek aan te gaan. Mocht u en/of

de commissie daar voor open staan of vragen hebben naar aanleiding van ons schrijven is ons

voorstel om bij elkaar te komen en deze zaken te bespreken.

Met vriendelijke groeten,

Remco Ravenhorst

Voorzitter FSV De Feijenoorder

FSV De Feijenoorder

I! Coen Moulijnweg 53

‘ 3077 AT Rotterdam
info@defeijenoorder.nl
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Rotterdam, 10 december 2019

Beste heer Van Gils,

In de commissievergadering van 3 december, Majeure Projecten, Organisatie en Financién is

gesproken over de voortgangsrapportage Feyenoord City. Een aantal supporters attendeerde ons

erop dat vragen zijn gesteld over het standpunt van supportersvereniging FSV De Feijenoorder. Het

stukje in de vergadering heb ik inmiddels terug geluisterd. Daarin wordt opgemerkt dat de

voortgangsrapportage stelt dat er overleggen zijn, maar er wordt niets gezegd over de inhoud

daarvan.

Als reactie op een vraag om verduidelijking op dit punt Iaat u weten het in kader

van governance dat graag bij Feyenoord, Stadion dan wel de projectgroep te laten. Wij delen

volledig de zienswijze dat het primair niet aan u is aan ons te overtuigen. Dat neemt niet weg dat

in een eerder stadium draagvlak als een van belang zijnde onderwerp (voorwaarde) is bestempeld.

Als in dat kader de overleggen met onze vereniging worden genoemd, is het niet onlogisch meer

transparant aan te geven wat daarvan de status is. We kiezen er daarom voor om u en de fracties

in de raad dat middels deze email mee te geven. Als vereniging hechten we er waarde aan dat ons

standpunt bij het college en de gemeenteraad bekend is zodat daar geen onduidelijkheid over kan

bestaan.

FSV De Feijenoorder heeft geen vertrouwen in het stadionplan Feyenoord City. We willen het beste

voor Feyenoord, daar ligt onze loyaliteit. Wij denken dat de huidige plannen dat niet zijn. Wij

vinden dat er een set aan ingrediénten is die niet met elkaar verenigbaar zijn tot een plan dat

resulteert in een stevigere spelersbegroting met een flink opwaarts potentieel tegen aanvaardbare

risico's. Denk dan aan de bezettingsgraden voor de business case met hoge prijzen, de

haalbaarheid van het ontwerp in relatie tot de bouwkosten en ook nog eens de eisen die de

gemeente stelt in het kader van de position paper.

Over dat Iaatste punt bestaat bij ons al maanden onduidelijkheid. Dat kwam ook naar voren bij het

horen van uw reactie op de recent door voetbalclub Feyenoord uitgesproken speerpunten. Juist

over dit onderwerp is al in mei van dit jaar een brief ingezonden door een supporter die een aantal

zaken hierover -die meer dan onze interesse hebben- uiteenzet. Die zienswijze is met ons gedeeld

als vereniging. Dit schrijven is nog altijd actueel en we willen u vragen hier nogmaals naar te

kijken. Wij ondersteunen de oproep om de zaken kraakhelder en duidelijk te maken, we hebben

niet het idee dat dat nu het geval is.

In de vergadering heeft u in context van standpunten van supporters ook het woord sentimenten

gebruikt, daaruit zou gedacht kunnen worden dat sentiment het voornaamste is dat supporters

drijft in het bepalen van hun standpunt. Ik hoop dat u bereid bent aan te nemen dat wij (en vele

supporters) ons concentreren op de inhoud van de plannen. We zeggen dit om te voorkomen dat

daarmee ongemerkt een verkeerd beeld ontstaat over hoe supporters naar de plannen kijken.

Tot slot is de club druk in de weer met de business case. Daarbij is 25 miljoen euro opbrengst voor

het spelersbudget een ondergrens. De club stelt terecht dat daarnaast ook een stevig opwaarts

potentieel in de plannen moet zitten. Daaruit maken wij op dat de club ook zichzelf nog moet zien

te overtuigen dat dat allemaal gaat lukken. Laten we dat met elkaar niet vergeten. Overigens

vinden wij 25 miljoen euro afgezet tegen de investering onvoldoende opbrengst.

Wij zijn meer dan bereid om over dit onderwerp met elkaar het gesprek aan te gaan. Mocht u en/of

de commissie daar voor open staan of vragen hebben naar aanleiding van ons schrijven is ons

voorstel om bij elkaar te komen en deze zaken te bespreken.

Met vriendelijke groeten,

Remco Ravenhorst

Voorzitter FSV De Feijenoorder

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7564487/1/s19bb015216_1_52643_tds
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7564487/1/s19bb015216_1_52643_tds

