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Aan: de gemeenteraad

Onderwerp:
Gemeentelijke positie ten aanzien van betrokkenheid Feyenoord City

Gevraagd besluit:
Samenvattend stellen wij u voor:
1. Vaststellen van de position paper Feyenoord City, inhoudend dat de gemeente

bereid is tot:
a) Deelname in het eigen vermogen van nieuw stadion Feyenoord voor

maximaal € 40 mln, zijnde aandelen aan Stadion Feijenoord NV
b) Aankoop van grond voor maximaal € 60 mln (prijspeil 2016) om deze in

erfpacht uit te geven aan Nieuw Stadion Feyenoord BV
c) De ontwikkeling van Feyenoord City te faciliteren

onder de voorwaarde dat voldaan wordt aan de condities als opgenomen in de
position paper.

2. Vaststellen van het mobiliteitsplan Feyenoord City als basis voor de verdere
uitwerking van de maatregelen in het mobiliteitsprogramma, waarbij de raad aan
het college vraagt om dDe reservering in de LTIP, zijnde € 375 mln (prijspeil
2016), wordt omgezet(deels) om te zetten in een krediet voor het gemeentelijk
aandeel in het maatregelenpakket bij voorjaarsnota 2017

a) Bij 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).

3. Besluit tot ontwikkeling van de outdoor atletiek baan en het multifunctionele
sportcentrum in de herontwikkeling van de Kuip tegen een taakstellend bedrag
(prijspeil 2016) en conform programma van eisen (2016).

a)4. Besluit tot effectuering van de omzetting van de bestaande lening (€ 7,9
miljoe) naar preferentie niet stemgerechtige aandelen in Stadion Feijenoord NV.
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Ontwerpbesluit:

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017
(raadsvoorstel nr. );

gelet op de bepalingen in de Gemeentewet en artikel 10, tweede lid, Wet
openbaarheid van bestuur (WOB)

besluit:

1. Vaststellen van de position paper Feyenoord City, inhoudend dat de gemeente
bereid is tot:
a) Deelname in het eigen vermogen van nieuw stadion Feyenoord voor

maximaal € 40 mln, zijnde aandelen aan Stadion Feijenoord NV
b) Aankoop van grond voor maximaal € 60 mln (prijspeil 2016) om deze in

erfpacht uit te geven aan Nieuw Stadion Feyenoord BV
b)a) De ontwikkeling van Feyenoord City te faciliteren

onder de voorwaarde dat voldaan wordt aan de condities als opgenomen in de
position paper.

2. Vaststellen van het mobiliteitsplan Feyenoord City als basis voor de verdere
uitwerking van de maatregelen in het mobiliteitsprogramma, waarbij de raad
aan het college vraagt om de reservering in de LTIP, zijnde € 37 mln (prijspeil
2016(deels) om te zetten in een krediet voor het gemeentelijk aandeel in het
maatregelenpakket bij voorjaarsnota 2017waarbij:

3. De reservering in de LTIP, zijnde € 35 mln (prijspeil 2016), wordt omgezet in
een krediet voor het gemeentelijk aandeel in het maatregelenpakket bij
voorjaarsnota 2017
a) Bij 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).

a)
3. Tot ontwikkeling van de outdoor atletiek baan en het multifunctionele

sportcentrum in de herontwikkeling van de Kuip tegen een taakstellend bedrag
(prijspeil 2016) en conform programma van eisen (2016).

4. Tot effectuering van de omzetting van de bestaande lening (€ 7,9 miljoe) naar
preferentie niet stemgerechtige aandelen in Stadion Feijenoord NV.

Met opmerkingen [HM(2]: Komt uit toezegging: griffier weet
ook niet of woordje ‘deels’ zo opgenomen moet worden
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van "Dit vult griffie later in"

De griffier, De voorzitter,


