
Rotterdam, 28 januari 2020. 20bb000691

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van de raadsleden D.P.A. Tak (PvdA) en 
K.J.P. van Eikeren (PvdA) over ‘Kan Feyenoord een jaar vertraging wel betalen?’.

Portefeuillehouder: A.H.P. van Gils

Aan de Gemeenteraad.

Op 11 december 2019 stelden D.P.A. Tak en K.J.P. van Eikeren (beiden PvdA) ons 
schríftelijke vragen over ‘Kan Feyenoord een jaar vertraging wel betalen?’.
(19bb25274)

Inleidend wordt gesteld:
“Gisteren maakte Carl Berg namens Stadion Feyenoord N.V. (‘Stadion’) bekend dat de 
opening van het nieuwe stadion een jaar langer op zich laat wachten. Zomer 2025 
openen de deuren volgens de nieuwe planning.

De fractie van de PvdA Rotterdam is onaangenaam verrast en het summiere persbericht 
roept veel vragen op:”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Heeft het college al eerder signalen ontvangen vanuit het Stadion dat een opening 
in de zomer van 2024 onhaalbaar zou zijn? Zo ja, wanneer precies en met welke 
argumenten?

Antwoord:
Het college heeft al eerder signalen ontvangen dat de planning onder druk stond.
Op 19 november jl. hebben wij u in de vierde voortgangsrapportage Feyenoord City 
(peildatum 1 oktober) daarover onder meer gemeld dat de gesprekken met de 
bouwpartner over bouwkosten, prijsstelling en bouwtijd/fasering hun weerslag konden 
hebben op de doorlooptijd voor het verlenen van de omgevingsvergunning als dit leidt tot 
teveel ontwerpwijzigingen. In de rapportage is verder vermeld dat de noodzakelijke 
verwerving en verplaatsing van vastgoed op het kritieke pad ligt en dat op basis van het 
Definitief Ontwerp (DO) en de nadere definitie de aanpak bouwrijp maken en de 
bouwfasering nader uitgewerkt zouden worden om te bepalen of dit nog conform de 
planning kon. Bij de presentatie van het DO heeft Feyenoord City aangegeven tot uiterlijk 
december 2019 de tijd te nemen om te beoordelen of het stadion binnen de (oude) 
planning gerealiseerd kon worden.

In die periode is alles in het werk gesteld om oplossingen te vinden om toch de 
oorspronkelijke start van de bouw van het stadion te halen. Uiteindelijk heeft de
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Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Feyenoord City (bestaande uit Stadion Feijenoord NV, 
Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en directie Stadsontwikkeling) op 
5 december jl. alles overziend geconstateerd dat het vasthouden aan de geplande 
startdatum voor de bouw van het stadion niet verantwoord meer was. De Stuurgroep 
besloot een nieuwe integrale planning voor Feyenoord City op te stellen die de 
noodzakelijke ruimte zou bieden aan Stadion Feijenoord voor interne besluitvorming over 
een latere start bouw en oplevering van het stadion.

Op 9 december 2019 heeft Stadion Feijenoord ons officieel geïnformeerd dat de directies 
en raden van commissarissen van Stadion Feijenoord en de BVO Feyenoord de 
volgende dag een besluit zouden nemen over de voortzetting van het project en de 
nieuwe planning van het stadion. Verder werd gemeld dat direct na de besluitvorming de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders zou worden geïnformeerd. Voorafgaand 
daaraan hebben Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord uw raad hierover geïnformeerd.

Vraag 2:
In de jaarcijfers van het Stadion is te zien dat zonder de optredens van Marco 
Borsato en Rammstein het financiële beeld een stuk minder rooskleurig zou zijn. 
Nu de opening van het nieuwe stadion een jaar langer op zich laat wachten, zullen 
de projectkosten en financieringslasten langer drukken op de financiële 
gezondheid van het stadion. Weet het college hoe het Stadion voornemens is deze 
circa C 9-10 miljoen aan extra kosten te financieren? Indien het college hiervan 
nog niet op de hoogte is, is zij bereid om met spoed opheldering te vragen aan het 
Stadion?

Antwoord:
Stadion Feijenoord heeft aangegeven de ontwikkelkosten tot aan financial close tijdelijk 
te financieren vanuit de eigen vrije kasstromen en uiteindelijk op te nemen in de totale 
realisatiekosten voor het nieuwe stadion en de financiering die daarbij wordt gevonden. 
De voorziene datum voor financial close schuift, ten opzichte van de vorige planning, 
slechts enkele maanden op (van april 2021 naar juli 2021). Veel van de ontwikkelkosten 
zijn product-gebonden en een beperkt deel is tijdgebonden. Dat betekent dat vertraging 
niet direct tot aanzienlijk hogere voorbereidingskosten leidt.

Vraag 3:
Deelt het college de zorgen van de PvdA Rotterdam dat een jaar vertraging de 
financiële situatie van het Stadion verder onder druk zet?

Antwoord:
Ja, het college begrijpt deze zorgen. Stadion Feijenoord is echter zelf verantwoordelijk 
voor haar financiële besluiten en heeft een Raad van Commissarissen (RvC) om daar 
toezicht op te houden. Zij achten de vervolginvestering verantwoord.
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Vraag 4:
Wat de fractie van de PvdA Rotterdam betreft moeten wij koste wat het kost 
voorkomen dat het Stadion (en daarmee potentieel de voetbalclub) in de financiële 
problemen komen. Wat doet het college — vanuit haar rol als aandeelhouder - om 
te voorkomen dat het Stadion zich naar een financieel onhoudbare situatie toe 
werkt?

Antwoord:
De ontwikkeling van het nieuwbouwplan en de bijbehorende investeringen is de eigen 
verantwoordelijkheid van Stadion Feijenoord. Stadion Feijenoord heeft een RvC om erop 
toe te zien dat de directie de juiste besluiten neemt. Wij respecteren de verhoudingen.
De gemeente heeft op dit moment met slechts één aandeel geen actieve rol als 
aandeelhouder en niet de formele mogelijkheid om in te grijpen.

Vraag 5:
In de wetenschap dat zelfs met de huidige bouwkosten de financiering van het 
nieuwe stadion maar net uit kan, hoeveel ruimte is er dan nog voor verdere 
vertraging?

Antwoord:
Stadion Feijenoord is bij haar besluit om de planning aan te passen niet over één nacht 
ijs gegaan. Stadion Feijenoord ziet voldoende mogelijkheden om het nieuwe stadion te 
realiseren binnen de kaders van de Position Paper en de wensen van de BVO. Ten 
opzichte van de bijgestelde planning worden geen nieuwe vertragingen meer verwacht.

Vraag 6:
Deelt het college de mening van de PvdA Rotterdam dat verdere vertraging 
mogelijk tot hogere bouwkosten leidt als gevolg van de bouwwoede in Nederland?

Antwoord:
De gevolgen voor de bouwkosten en de mogelijkheden om die op te lossen heeft 
Stadion Feijenoord in beeld gebracht en zijn onderdeel geweest van hun afweging het 
project voort te zetten. Daarbij is uitgegaan van stijgende bouwprijzen hoewel dat 
natuurlijk geen zekerheid is.

Vraag 7:
Kan het college verklaren waarom ‘vergunningen’ ervoor zorgen dat de huidige 
planning onhaalbaar is gebleken?

Antwoord:
De benodigde aanpassingen in het DO zullen leiden tot een aanpassing van de 
oorspronkelijke aanvraag van de omgevingsvergunning waardoor de gemeente 
genoodzaakt zou zijn het beoordelingsproces geheel of gedeeltelijk over te doen. Zoals 
aangegeven is de vergunningsprocedure niet de enige reden voor de aangepaste 
planning.
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Vraag 8:
Recentelijk heeft de gemeenteraad de laatste voortgangsrapportage besproken. 
Het verbaast de fractie van de PvdA Rotterdam dat deze vertraging zeer kort 
hierop naar buiten komt. Welke informatie is nu wel beschikbaar die er toen niet 
was?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 9:
In hoeverre zorgt deze vertraging voor een verslechtering van het potentiële 
rendement voor de gemeente als aandeelhouder van het nieuwe stadion?

Antwoord:
Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord actualiseren momenteel de business case. 
Daarbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de nieuwe planning. De 
gemeente toetst de uiteindelijk business case zoals afgesproken aan de 
randvoorwaarden van de Position Paper, waaronder ook die over de 
rendementsverwachting.

Vraag 10:
Wat voor stappen neemt het college om de projectorganisatie scherp te houden 
op de financiële en maatschappelijke risico’s van uitstel?

Antwoord:
Wij betreuren de vertraging. Tegelijkertijd hebben we ook moeten constateren dat het 
vasthouden aan de oorspronkelijke planning grote (financiële) risico’s met zich mee zou 
brengen. Wij achten het een verstandig en verantwoord besluit om nu de business case 
te actualiseren mede op basis van de uitgestelde bouw van het nieuwe stadion. We 
hebben met het bestuur van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en de

cîiesr/arsątadion en club afgesproken om frequenter om de tafel te gaan zitten en 
far sneller opvte zoeken als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam

De secretaris. De burgemeestei

V.J.M. Roozi A. Aboutaleb
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