
 

 

 

 
 

Aanwezig: Wethouder Visser (vz) 

  Carl Berg 

  Albert Langerak 

  Marleen Weener 

  Monique de Jongh 

  Marco Hoogerbrugge 

  Wilco Verhagen 

  Francis Brochus-van Belle (notulen) 

 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 

Mededelingen: 

Alle nieuwe openbare bijlagen bij de Haalbaarheidsstudie Feyenoord City worden uiterlijk morgen 

aangeleverd. Op 11 januari staat alles op het RIS. Alle nieuwe stukken zullen ook op papier worden 

aangeleverd aan beide wethouders, zodat ze een complete set hebben met een overzicht van de 

verschillen. 

 

2. Notitie Voortgang Feyenoord City  

Technische sessies en vervolg 

De sessies zijn zoveel mogelijk openbaar. Er is nog een discussie met de Griffie of we de sessie van 11/1 

wel of niet gaan streamen. Voor de financiële sessie is openbaarheid lastiger. 

 

De wethouder is van mening, dat dit juist een goed momentum is om een aantal zaken goed uit te leggen 

(erfpacht en infra). Dit is goed voor de publieke opinie. 

Marco Hoogerbrugge stelt voor om een algemene presentatie te houden over de context (openbaar) en 

vervolgens de diepte in te gaan (besloten). Wilco Verhagen vraagt zich af of er hier voldoende tijd is voor 

beschikbaar is. De wethouder is van mening, dat we rekening moeten houden met twee rondes. Hier in de 

planning al rekening mee houden. 

 

Marleen Weener meldt, dat er schriftelijke vragen volgen over de lening. Carl Berg stemt dit met Marleen af. 

 

De wethouder vraagt of Pex Langenberg op de hoogte is van de sessies. Wilco Verhagen geeft aan, dat hij 

wel volledig is bijgepraat. Hij zal Pex ook nog informeren over de sessies 

 

Gesprekken coalitie en andere partijen 

De wethouder gaat in gesprek met de coalitie en vervolgens de andere partijen hierover ter voorbereiding. 

De gesprekken worden ingepland eind januari/begin februari. Wethouder Schneider wordt uitgenodigd/op de 

hoogte gebracht. Het is in ieder geval handig als hij aansluit bij het gesprek met Leefbaar. 

VERSLAG 
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Marco Hoogerbrugge meldt, dat er in de week na 8/2 er een extra overleg wordt ingepland om e.e.a. af te 

stemmen voor het raadsvoorstel richting het college van B&W. 

 

De wethouder vraagt naar de samenhang Strip en nieuwe stadion voor het parkeren? Hoe gaat e.e.a. in tijd? 

Wilco Verhagen geeft aan, dat er in de verschillende fases voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is. 

De modal shift (minder auto’s, dus ook minder pp) moet nu al in gang worden gezet 

 

De wethouder vraagt wanneer de 1e bijdrage is aan de deelneming? Wilco Verhagen geeft aan, dat dit is in 

de zomer van 2018 bij de financial close. De volgorde van bepaalde bijdragen is mede afhankelijk van de 

andere vermogensverstrekkers. Verder moeten we nog nagaan of er eerder geld nodig is (voor 2018) voor 

het mobiliteitsplan. 

 

Communicatiestrategie 

Feyenoord heeft Ruud Bijl (Bijl PR) aangetrokken als opvolger van Leendert Bikker. De communicatie van 

de gemeente Rotterdam loopt via Frans Petersen en het communicatiebureau Tappan.  

 

3. Notitie Vervolg Organisatie Feyenoord (toelichting Carl Berg) 

 Carl en Marco hebben een gesprek gehad met Gerard Hoetmer. Gerard Hoetmer voert momenteel 

gesprekken over het vervolg en de organisatiestructuur. Dit veroorzaakt onrust in de projectorganisatie. De 

gemeente maakt zich zorgen over het tempo, de continuïteit van de projectorganisatie en het mandaat. De 

gemeente heeft e.e.a. op papier gezet. Gerard Hoetmer is akkoord met onze insteek. 

 

 Gerard Hoetmer wil bij voorkeur een maatschap opzetten (Feyenoord, stadion, gemeente en eventueel 

private partijen). De gemeente heeft hier geen behoefte aan, en wil geen actieve bijdrage in een maatschap 

leveren. 

 Feyenoord heeft 10-15 mln voorbereidingsbudget nodig. Ze willen hiervoor geld lenen. Feyenoord is op zoek 

naar een soort commitment van de gemeente. 

 

 De wethouder benadrukt, dat binnen Feyenoord hiertoe een directielid het mandaat moet krijgen of een 

nieuwe entiteit en niet iemand van de Raad van Bestuur. 

 Marco Hoogerbrugge geeft aan, dat Feyenoord tot april de tijd heeft om dit voor te bereiden. Het moet een 

gezamenlijk besluit zijn van beide Feyenoord-directies. 

 Een optie is om een overleg te organisatie tussen gemeente / beide directies / beide Raden van Bestuur in 

te plannen. Dit vraagt wel een goede voorbereiding. Het initiatief hiervoor zou vanuit Feyenoord moeten 

komen. 

 

 Carl en Marco nemen dit mee in het vervolg-gesprek met Cees de Bruin en Gerard Hoetmer. Een 

gezamenlijk overleg is een optie voor vervolg. Marco Hoogerbrugge stelt voor om dit punt mee te nemen in 

de gezamenlijke Stuurgroep stadionontwikkeling van februari, die momenteel wordt ingepland 

 

4. Rondvraag en sluiting 

 Sportcampus 

 De wethouder vraagt naar het tekort van 3 mln, waarvoor financiële dekking gevonden moet worden in de 

voorjaarsretraite. Marco Hoogerbrugge geeft aan, dat er over een maand meer duidelijkheid is over de 

hoogte van het bedrag, mogelijk valt het tekort lager uit. De wethouder heeft deze gegevens eind februari 

nodig. 

 

Ten slotte meldt Marco Hoogerbrugge, dat er ook nog een aparte grex komt voor Noorderhelling / 

Zuiddiepje. Planning: over 1 maand gereed. 

 

 


