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Dag collega’s,
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Onderwerp:
Afspraken met Stadion Feijenoord over de omgang met commercieel gevoelige
informatie aangaande Feyenoord City.

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?
Naar aanleiding van de toezegging van de wethouder FOHMSD om, na overleg met
Stadion Feijenoord, de voorwaarden voor de bruglening onder geheimhouding met de
raad te delen (18bb2268) heeft het college met Stadion Feijenoord afspraken
gemaakt over omgang met commercieel en bedrijfsgevoelige informatie van Stadion
Feijenoord en derden.
Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
Toezegging van de wethouder FOHMSD om, na overleg met Stadion Feijenoord, de
voorwaarden voor de bruglening onder geheimhouding met de raad te delen
(18bb2268).
Toelichting:
Op 1 februari 2018 heeft de wethouder FOHMSD aan de gemeenteraad toegezegd
om, na overleg met Stadion Feijenoord, de voorwaarden voor de bruglening onder
geheimhouding met de raad te delen (18bb2268).
Naar aanleiding hiervan heeft overleg plaatsgevonden met Stadion Feijenoord op
welke wijze deze specifieke informatie aan de raad verstrekt kan worden, en hoe wij
hier in toekomstige situaties mee om willen gaan.
Het bijzondere van de situatie aangaande Feyenoord City is dat het betreft hier veelal
stukken met commerciële en bedrijfsgevoelige informatie waarover Stadion
Feijenoord met de betrokken partijen geheimhouding heeft afgesproken. Dit zijn dus
documenten waarbij de gemeente Rotterdam zelf geen partij is, maar wel inzage heeft
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uit hoofde van haar toetsende rol in het kader van de voorbereiding en realisatie van
Feyenoord City.
Indien informatie uit deze documenten via de gemeente onverhoopt openbaar wordt,
dan kan stadion Feijenoord door haar contractpartners aansprakelijk gesteld worden
en mogelijk een schadeclaim ontvangen.
In overleg met Stadion Feijenoord is gezocht naar een oplossing die recht doet aan
de belangen van Stadion Feijenoord en haar contractpartners, maar ook recht doet
aan de toetsende rol van de gemeente zoals afgesproken in de Position Paper.
Daarnaast moet deze oplossing voldoen aan de informatieplicht van het college aan
de gemeenteraad (artikel 169 en 180 Gemeentewet), en de afspraken tussen College
en gemeenteraad omtrent het aanbieden van geheime en vertrouwelijke informatie
(beleidskader aanbieden geheime en vertrouwelijke stukken informatie Rotterdam
2017).
Stadion Feijenoord vindt het risicovol dat bij het opleggen van geheimhouding door
het college de gemeenteraad er voor kan kiezen om de gevraagde toestemming niet
te geven, of de gevraagde geheimhouding in een later stadium weer kan opheffen.

Afgesproken werkwijze
In overleg met Stadion Feijenoord is tot de volgende werkwijze gekomen:
 In beginsel worden de (voorwaarden van) overeenkomsten niet breed
verspreid binnen de gemeente. De informatie is voor een beperkte groep
ambtenaren en hun adviseurs bedoeld, zodat zij de toetsing aan de kaders
van de Position Paper kunnen uitvoeren.
 Indien nodig vanuit de informatieplicht van college naar de gemeenteraad kan
het college onder geheimhouding een samenvatting van de relevante
voorwaarden aan de gemeenteraad verstrekken.
 Deze samenvatting wordt door Stadion Feijenoord in overleg met de
gemeente opgesteld.
Wij vertrouwen erop dat uw raad zich kan vinden in deze afgesproken werkwijze.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
De gemaakte afspraken voldoen aan de informatieplicht van het college aan de
gemeenteraad (artikel 169 en 180 Gemeentewet), en de afspraken tussen College en
gemeenteraad omtrent het aanbieden van geheime en vertrouwelijke informatie
(beleidskader aanbieden geheime en vertrouwelijke stukken informatie Rotterdam
2017).
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Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,
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C.M. Sjerps

A. Aboutaleb

Bijlage(n):
n.v.t.

Cluster

:

directie Middelen en Control (M&C)

Registratienummer cluster

:

3005381

Datum cluster

:

25-04-2018

