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Aanwezig:
Wethouder Visser (vz)
Albert Langerak

Marco Hoogerbrugge
Wilco Verhagen
Olav Beugels (verslag)

Vast te stellen op 21 november 2017

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
· Jos Melchers gaat de rol van Emile Klep overnemen als AOG Stadionpark/Feyenoord.

2. Vaststellen verslag vorige keer
· Verslag van staf op 18 september 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
· Uitstaande actie zijn langsgelopen (zie REP-lijst voor resterende acties)

3. Actualiteiten Feyenoord City
Aan de hand van de annotatie bij de agenda is de voortgang van een aantal projectonderdelen besproken
a. Voortgang mobiliteitsplan

· We moeten ons niet laten verleiden om taken van Feyenoord over te nemen. Dat past niet bij de
afgesproken taak- en verantwoordelijkheidsverdeling

· Verwachting is dat er voor het eind van het jaar een inhoudelijk contract ligt, maar dat er nog geen
overeenstemming is over de bonus-malus-regeling.

· Voor het mobiliteitscontract (als ook het Social impact contract) is geen raadsbesluit nodig en is de
13 december datum van het Presidium minder nijpend.

Afspraak: op 27 november (gezamenlijke stuurgroep Feyenoord City) kijken hoe ver beide producten zijn,
en bepalen of een tussenbericht opgesteld moet worden.

b. Voortgang Social Impact Contract
· Marco heeft Carl Berg aangesproken op de slechte aantakking met de staande organisatie van

Feyenoord over de ambities uit het Social Impact Contract .
· Donderdag is Bestuurlijke afstemoverleg over het Social Impact Contract. Dan ook bekijken wat er op

dit vlak voor het eind van het jaar aan de raad kan worden getoond.
c. Voortgang Bestemmingsplan/MER

· In het startdocument worden ook een aantal varianten voor de rivieroever gedefinieerd waarvoor de
milieu-effecten in beeld moeten worden gebracht. Dat geeft procedurele ruimte om te kijken wat de
tzt de definitieve ruimtelijke invulling wordt. Verder geen aanvullingen op de annotatie.

d. Ontwikkelstrategie
· Inschatting voortgang gaat van ‘donker naar licht oranje’:

o Een aantal hobbels lijkt op tijd te kunnen worden genomen, zoals het aanleveren van input voor
het bestemmingsplan en het starten met verwervingen

o De gebiedsontwikkeling wordt als integrale opgave gezien en dreigt niet langer opgeknipt te
worden
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o Goed nieuws is ook dat er bijna overeenstemming is over de aankoop van het eerste
bedrijfsgebouw

e. Financiering
Bij dit agendapunt zijn ook Maarten Bijl en Hidde Wiersma aanwezig
· Keuze Structuring Agent is zaak van Feyenoord. Daar heeft de gemeente geen zeggenschap over.

De gemeente is goed aangehaakt en wordt goed geïnformeerd over het verloop. Relatie met
Feyenoord is goed. De gemeente is bezig met het voorbereiden van een uitvraag voor het leveren
van juridische-economisch advies in dit traject

· Er wordt gezocht naar een gelijkwaardige positie van de gemeente als aandeelhouder. Maarten Bijl,
Hidde Wiersma en Wilco Verhagen praten buiten dit overleg verder over de gewenste governance
structuur.

· Er is nog geen verzoek gedaan om conversie van de bestaande lening naar aandelen
Afspraak: in het bericht naar de raad aan het eind van het jaar wordt ook aandacht besteed aan de
bereikte resultaten op het vlak van de financiering

f. Voortgang Basisrapportage
· Wordt aan gewerkt in overleg met griffie en raadsleden. Werkzaamheden liggen op schema
· Zijn wel inhoudelijke dilemma’s zoals hoe transparant kun je in openbare documenten rapporteren

over risico’s?
Afspraak: indien nodig wordt vertrouwelijk aan de raad gerapporteerd. Dat gebeurt ook wel met andere
rapportages zoals de MGP.

4. Voortgang Sportcampus
a. Accommodatie SC en jeugdopleiding BVO Feyenoord

De koop/erfpacht-variant is van de baan. Er wordt nu ingezet op een huurovereenkomst. Vanwege de
deels maatschappelijke en deels commerciële doelstelling is een raadsbesluit nodig om deze
overeenkomst te kunnen aangaan.

5. Stand van zaken bestuurlijke besluitvorming
a. Bestuurlijke besluitvorming korte termijn

In het traject richting collegebesluit op 12 december is de gezamenlijke Stuurgroep op 27 november van
groot belang. Dan wordt de balans opgemaakt waar we staan.

b. DO/IP Park de Twee Heuvels
Niet besproken

c. Tussenbericht motie zekerheid standplaatshouders
Niet besproken

6. Rondvraag
De volgende Staf Stadionpark is op 21 november en valt op dezelfde dag als het Bestuurlijke Afstemoverleg.
Om die reden kan de staf wellicht komen te vervallen. Tzt nader besluiten.

++++
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REP-lijst

18 september 2017
· Wethouder Visser meldt dat Richard Krajicek belangstelling heeft om een keer met de

projectorganisatie te praten. Marco zal dit doorgeven aan Edu Jansing. ACTIE: MARCO
· Communicatie over Masterplan afstemmen met Ruud Bijl. ACTIE: MONIQUE

11 juli 2017
· Weth Visser heeft de nieuwe directeur RET, de heer Unck, oa over Feyenoord City gesproken. Vraag

van dhr Unck is om een keer uitgebreider bijgepraat te worden (actie WV): afspraak is gemaakt
· Met de Griffie afstemmen of BWB als coördinerende commissie kan blijven fungeren waar alle

wethouders langskomen en extra raadsleden per ontwerp kunnen aanschuiven (actie WV). Is gebeurd.
BWB is coördinerende commissie

· Weth. Visser wil graag een gebaar maken richting de verenigingen (actie MH). Er komen scoreborden
waar de verenigingen gratis gebruik kunnen maken. Wethouder kan deze symbolische aanbieden
tijdens de fietstocht die binnen kort door het gebied wordt georganiseerd (o.m. naar de sloop van het
Clara. Actie afvoeren.

· Verder vraagt de wethouder of er goed is gekeken naar veilige rijroutes naar het complex. Dit zal
nogmaals worden gecontroleerd. In ieder geval wordt de buitendijktunnel opgeknapt om zichtlijnen van
gebruikers te verbeteren (actie MH). Hieraan wordt aandacht besteed op de website. Actie afvoeren.

· De wethouder lijkt het leuk om binnenkort weer een rondje te fietsen om te kijken naar de voortgang van
het gebied, bijvoorbeeld als de oude kantines gesloopt worden. Fietsronde dit najaar wordt ingepland
(actie MH). Afspraak wordt gemaakt voor november.


