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Onderwerp:
Aanpassing planning Feyenoord City

Op welke gronden deze briefî/Waarom nu voorgelegd?
Tijdens de actualiteitenraad op 19 december jl. hebben wij toegezegd u te informeren 
over de consequenties van uitstel van het Nieuwe Stadion voor de planning 
gebiedsontwikkeling na overleg met Feyenoord en Stichting Gebiedsontwikkeling aan 
de Maas (19bb25591)

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
Position Paper Feyenoord City (raad, mei 2017)

Toelichting:
Op 10 december 2019 maakte Stadion Feijenoord bekend dat de Raden van 
Commissarissen van Stadion en BVO hebben besloten dat de deuren van het nieuwe 
stadion in de zomer van 2025 opengaan. Dit is een jaar later dan eerder gepland. In 
de actualiteitenraad van 19 december 2019 heeft u gevraagd naar de consequenties 
van het uitstel op de planning van de gebiedsontwikkeling.

Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas
Op 23 januari 2020 hebben Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en Stadion 
Feijenoord u verder geïnformeerd over de redenen van de vertraging, de voortgang in 
de planontwikkeling en de bouwstenen van de nieuwe integrale planning. In die 
bijeenkomst heeft de stichting dezelfde boodschap herhaald die zij had geuít in hun 
brief aan wethouder BWEG en FOHGP, nl dat de stichting en achterliggende partijen 
met volle vaart doorgaan met de voorbereiding van de gebiedsontwikkeling. Die brief 
is op 19 december jl. doorgestuurd naar uw raad (19bb25550).
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Daarin staat onder meer dat alle aandacht onverminderd uitgaat naar het verder 
uitwerken van het door uw raad op 28 november 2019 vastgestelde masterplan voor 
de gebiedsontwikkeling. Die inspanningen hebben inmiddels geresulteerd in het 
aanbieden van het ontwerp-bestemmingsplan. Op 28 februari wordt dit plan ter inzage 
gelegd.

Integrale, herziene planning
Onlangs is een nieuwe, integrale planning gemaakt voor Feyenoord City. Deze 
herziene planning is het resultaat van een intensief traject tussen stadion, gemeente 
en stichting. In de planning zijn de parallelle sporen voor stadionontwikkeling, 
gebiedsontwikkeling en mobiliteitsaanpak met elkaar in evenwicht gebracht. Het gaat 
om een planning met ruimte voor bijsturing zodat de opening van het nieuwe stadion 
of de bouwfasering van de gebiedsontwikkeling haalbaar blijven als deelactiviteiten of 
-processen met tegenvallers te kampen hebben. Ten opzichte van de vorige planning 
hebben veel deelactiviteiten wat ‘lucht’ gekregen. Er is bijvoorbeeld meer tijd 
beschikbaar voor zaken als verwerving en verplaatsing van bedrijven, voor de 
bouwvoorbereiding van het stadion en het overleg met belangrijke externe 
stakeholders zoals ProRail, de provincie en RWS.

Belangrijke mijlpalen in de herziene planning zijn:
28 februari 2020 
4 mei 2020 
1 oktober 2020 
November 2020

Maart 2021 
Juni 2021

Augustus 2021 
Maart 2022 
Juni 2025

Publicatie Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan 
Indiening aanvraag omgevingsvergunning stadion 
Vaststelling bestemmingsplan door raad 
Investeringsmemorandum gereed: start toetsing aan Position 
Paper
Financial Commitment: na besluit raad over Toets Position Paper 
Bestemmingsplan en omgevingsvergunning stadion 
onherroepelijk (na beroep bij Raad van State)
Financial Close 
Start bouw stadion 
Ingebruikname stadion

Over de voortgang van het behalen van deze mijlpalen berichten wij u in de 
halfjaarlijkse rapportages of indien nodig tussendoor. Binnenkort informeren wij u, na 
overleg met de COR, meer in detail over de inrichting van het proces om de plannen 
te toetsen aan de Position Paper.

Gevolgen voor gebiedsontwikkeling
Voor de gebiedsontwikkeling is de vertraging beperkt. Parkstad-Zuid kent zijn eigen 
proces en projectbestemmingsplan en start conform planning in 2021. Voor de andere 
bouwplots geldt dat deze vooral gekoppeld waren aan het beschikbaar komen van de 
grond, waarbij bijvoorbeeld de doorlooptijd van het Gasontvangststation bepalend is. 
De ontwikkeling van het Waterfront zal licht vertragen door het later beschikbaar zijn 
van de grond en de samenhang met de ontwikkeling van het stadion.
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Uiteindelijk leidt deze planning tot de opening van het nieuwe stadion en het gereed 
zijn van alle daarvoor benodigde faciliteiten voor de zomer van 2025.

Samenvattend constateren wij dat de betrokken partijen eensgezind en gezamenlijk 
verder werken aan de ontwikkeling van Feyenoord City op basis een bijgestelde 
planning die robuuster en realistischer is dan de vorige. De gebiedsontwikkeling 
maakt een onlosmakelijk deel uit van deze herziene planning.

juridische consequenties/aspecten:
Geen

Dá secr etaris,

V.J.M. Rooien

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,
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