Schriftelijke Vragen ‘Voortgang Feyenoord City’
Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
Rotterdam, 1 september 2017
Geacht college,
Tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het plan Feyenoord
City. Het project heeft een grote impact op de stad en de gemeentelijke organisatie. In het raadsvoorstel
(17bb3022) zijn beslismomenten met betrekking tot dit project opgenomen. Per beslismoment is een
periode aangegeven waarbinnen getoetst wordt aan de voorwaarden die door de Rotterdamse raad zijn
opgesteld. Om de controlerende taak goed uit te kunnen voeren willen wij graag meer duidelijkheid over
de beslismomenten. Daarom stellen wij de volgende vraag over de planning:
1.

Kan het college inmiddels, nauwkeuriger dan in het raadsvoorstel, aangeven wanneer de
volgende beslismomenten plaatsvinden, dan wel hoe voorbereidingen verlopen? Dit
vooruitlopend op de komende rapportage regeling risicovolle projecten.
a. Vaststellen masterplan (najaar 2017)
b. Voorlopig ontwerp stadion (najaar 2017)
c. Letters of Intent financiers (eind 2017/begin 2018)
d. Vastellen bestemmingsplan (2019)
e. Financial close (2019)
f. DO/omgevingsvergunning stadion (2019)

De VVD heeft eerder vragen gesteld over de inrichting van de gemeentelijke organisatie gedurende
majeure projecten in de stad.
2. Welke maatregelen heeft het college genomen dan wel met eigen personeel, dan wel met inhuur
van externen om de grootschalige projecten ambtelijk aan te kunnen?
Daarnaast stellen wij de volgende vragen over financiële verplichtingen in relatie tot Feyenoord City:
3. Is de gemeente financiële verplichtingen aangegaan die bij het niet rondkrijgen van de gehele
financiering voor Feyenoord City alsnog consequenties hebben voor de gemeente? Zo ja, wat
voor verplichtingen zijn dit en wat is de financiële omvang van de verplichtingen?
Tot slot hebben wij een vraag over de hoofdwaterleiding van drinkwaterbedrijf Evides waarover eerder
gesproken is die onder het te bouwen stadion doorloopt:
4. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de inlegging of verlegging van deze waterleiding
om de bouw van het nieuwe stadion niet te belemmeren? Graag ook inzicht in de kosten.

Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen.
Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Verheij
VVD Rotterdam

