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Betreft: Basisovereenkomst Mobiliteit

Geacht College,

Hierbij bieden wij u de Basisovereenkomst Mobiliteit Feyenoord City en bijlagen aan. Deze
overeenkomst is het resultaat van een intensieve dialoog met de gemeente Rotterdam en
weerspiegelt de voorziene samenwerking tussen ons, gericht op een goede bereikbaarheid van het
nieuwe stadion. Wij zijn erkentelijk voor de samenwerking met de gemeentelijke
organisatieonderdelen.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij voor de goede uitvoering van het mobiliteitsprogramma
afhankelijk zijn van elkaar en van de medewerking van derde partijen (denk aan:
vervoersbedrijven, leveranciers en andere overheidsinstanties dan de Gemeente dan wel
onafhankelijke organen van de Gemeente). Ook realiseren wij ons dat de omstandigheden omtrent
mobiliteit, vervoersvormen en milieu tijdens de looptijd van deze Basisovereenkomst kunnen
wijzigen. Wij vertrouwen erop dat alsdan flexibiliteit wordt betracht om de uitvoering van het
mobiliteitsprogramma bij te stellen, zonder het beoogd resultaat van een goede bereikbaarheid uit
het oog te verliezen.

De basisovereenkomst wordt ondertekend door Stadion Feijenoord NV en Nieuw Stadion BV.
Hiermee bereiken we dat alle overeenkomsten met betrekking tot het nieuwe stadion worden
aangegaan door de juiste entiteiten; het eigendom en de integrale exploitatie van het nieuwe
stadion wordt immers belegd bij Nieuw Stadion BV. Zo is ook de brugfinanciering een
overeenkomst van Nieuw Stadion BV en Stadion Feijenoord NV met de financier en zullen ook de
andere financieringsovereenkomsten voor het nieuwe stadion door deze entiteiten worden
aangegaan. Het “social impact contract” wordt aangegaan door Feyenoord Rotterdam NV en
Stadion Feijenoord NV omdat hier zowel de BVO (o.a. de multisportclub) als het stadion
(opdrachtgever van de bouw, exploitant van het stadion) aan zet zijn. Zolang de nieuwe
(juridische) structuur en organisatie die voor de verbrede exploitatie van het nieuwe stadion nodig
zijn nog niet is geïmplementeerd, zullen stadion en BVO er ieder voor zorg dragen dat de
maatregelen en acties in de respectievelijke organisaties worden opgepakt.

De operationele samenwerking tussen BVO en stadion (gericht op een organisatie die gesteld staat
voor de verbrede exploitatie), draagt er zorg voor dat onze beide organisaties in de uitvoering van
de Basisovereenkomst en het actieplan gezamenlijk optrekken en de acties in samenhang
uitvoeren.

Wij verzoeken u bijgaande Basisovereenkomst en bijlagen vast te stellen en zouden een
gezamenlijk tekenmoment van het Social Impact Contract en de Basisovereenkomst Mobiliteit zeer
op prijs stellen.
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