
17bb6041

Aanwijzing project Feyenoord City als risicovol project

De Raad van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van 15 juni 2017 inzake de aanwijzing van het project Feyenoord City
als risicovol project;

Overwegende:

dat hij op 11 mei 2017 een besluit heeft genomen met betrekking tot de gemeentelijke
positie ten aanzien van de betrokkenheid in het project Feyenoord City;

dat hij een position paper heeft vastgesteld ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage:
a. deelname in het eigen vermogen voor de financiering van een nieuw stadion
Feyenoord, in de vorm van gewone aandelen tot een bedrag van ten hoogste ê 40
miljoen en maximaal 49 procent van de aandelen in Stadion Feijenoord NV;
b. aankoop van grond voor maximaal ë 60 mln (prijspeil 2016) om deze, in
overeenstemming met de reguliere geldende voorwaarden in erfpacht uit te geven aan
Nieuw Stadion Feyenoord BV;
c. het faciliteren van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City;
d. de effectuering van de omzetting van de bestaande lening (6 7,9 miljoen) naar
preferente niet stemgerechtigde aandelen, met een coupon van 4 procent, in Stadion
Feijenoord NV;
e. de reeds gevoteerde middelen met betrekking tot de ontwikkeling van de outdoor
atletiekbaan en het multifunctionele sportcentrum, als onderdeel van het
investeringskrediet Sportcampus en Park de Twee Heuvels, te reserveren voor de
realisatie van deze functies als onderdeel van de herontwikkeling van de Kuip conform
het programma van eisen (2016).

dat hij de ambities en doelstellingen van het mobiliteitsplan Feyenoord City heeft
vastgesteld als basis voor als basis voor de verdere uitwerking van de maatregelen in
het mobiliteitsprogramma en het mobiliteitscontract met Feyenoord waarbij de raad
bereid is, onder de voon/vaarden zoals beschreven in de position paper, om:
a. bij de Voorjaarsnota 2017 de reservering in de LTlP, zijnde 6 35 mln (prijspeil 2016,
plus ê 2 mln onzekerheidsreserve extra) om te zetten in een krediet voor het
gemeentelijk aandeel in het maatregelenpakket;
b. bij de Voorjaarsnota 2018 het definitieve krediet voor het programma vast te stellen
middels een kredietactualisatie op basis van bijdragen van andere partijen,
uitvoeringsafspraken met andere partijen en de definitieve planning van de projecten
(met de daarbij behorende indexering)

dat hij heeft bepaald dat als Feyenoord City niet aan de in de position paper gesteld
voorwaarden kan voldoen, een nieuw besluit ter goedkeuring aan de raad moet worden
voorgelegd;
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Voorts overwegende:

- dat hij de motie-Bruijn e.a. (17bb4116) inzake 'Aanwijzing risicovol project' heeft
aangenomen;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

alsmede gelet op de Regeling risicovolle projecten Rotterdam 2012;

besluit:

1. het project Feyenoord City aan te wijzen als risicovol project;

2. in afwijking van de Regeling risicovolle projecten voor dit specifieke project:

8. de griffier te mandateren een werkgroep samen te stellen om in samenspraak met het
college van burgemeester en wethouders een voorstel voor te bereiden voor het
vaststellen en uitwerken van een beperkt aantal indicatoren waarlangs het project
gemonitord gaat worden en voorstellen te doen voor het vaststellen van de
meeteenheden waarlangs de indicatoren in kaart gebracht gaan worden;

de commissie die belast is met het ruimtelijke ordeningsbeleid aan te wijzen als
projectverantwoordelijke commissie;

de commissie tot Onderzoek van de Rekening aan te wijzen als
projectbegeleidingscommissie Feyenoord City, waarbij de voorzitter van deze
commissie tevens optreedt als rapporteur.

. dat één keer per twee jaar een onafhankelijk audit wordt uitgevoerd waarbij de
commissie tot Onderzoek van de Rekening aan de raad rapporteert.

dat afgezien wordt van de rapportages als beschreven in de regeling en de openbare
informatie van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de
door de raad vastgestelde indicatoren wordt weergegeven in een online dashboard.
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3. de motie-Bruijn e.a. (17bb4116) 'Aanwijzing risicovol project' als afgedaan te
beschouwen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 en 6 juli 2017.

Deßo
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