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Betreft: aanbieding vernieuwbouwplan Stadionontwikkeling
Geachte raadsleden,
Op 15 december 2013 heeft de Stichting Feyenoord (bestaande uit Sportclub Feyenoord,
Stadion Feijenoord, Feyenoord Rotterdam en adviserende rol van de Supporters), opdracht
verstrekt aan een drietal verkenners om in een open en transparant proces een advies te
geven over de optimale huisvesting voor Feyenoord.
Op 1 mei 2014 hebben de verkenners, Wim van Sluis, Jos van der Vegt en Hans Vervat, hun
advies, getiteld De Kuip Gered! voor de toekomstige huisvesting van Feyenoord bij ons
ingediend. Dit advies (bijlage 1) was de uitkomst van een intensief proces, waarin vele
plannen en initiatieven zijn beoordeeld en talloze gesprekken met initiatiefnemers en
stakeholders in de breedste zin van het woord zijn gevoerd.
Het eindadvies is om de huidige Kuip ingrijpend te vernieuwen en op te waarderen naar een
modern stadion geschikt voor de ontvangst van 70.000 bezoekers, voor internationale
wedstrijden en het hosten van grootschalige evenementen en concerten, met behoud van de
sfeer van de Kuip en een architectuur en uitstraling die recht doen aan de monumentale
status van de huidige Kuip. Het plan om een volledig nieuw stadion op Varkenoord te
ontwikkelen laten wij daarmee los. Bijkomend voordeel is dat een ingewikkelde
herontwikkelingsopgave voor de alsdan "oude Kuip" wordt voorkomen. Uit de diverse
aangeboden plannen is het voorstel van het Feyenoord Founders Consortium (onder leiding
van BAM) als beste uit de bus gekomen. De verkenners hebben daarvoor argumenten
genoemd. In het bijgevoegde advies treft u deze aan.
Met trots bieden wij u het plan van het Feyenoord Founders Consortium (FFC) - bestaande
uit BAM, Siemens en AM - van een vernieuwbouwd stadion aan. Het plan wordt gedragen
door de voltallige Stichting Feyenoord en alle partijen die daarin zijn verenigd. Wij zijn er van
overtuigd dat dit plan tegen een verantwoorde investering een belangrijke bijdrage gaat
leveren aan de kwaliteit van het Stadionpark, aan het plezier en het comfort van de
bezoekers van de wedstrijden en evenementen, aan de werkgelegenheid in Rotterdam,
zowel tijdens de bouw als daarna gedurende de exploitatie van het stadion en "last but not
least" Feyenoord een "thuis" zal geven dat past bij het niveau en de prestaties op het veld,
de historie en de toekomst van de club. Het stadion zal er in belangrijke mate aan bijdragen
dat de begroting van de BVO kan groeien naar Nederlands topniveau. Het plan moet op vele
punten verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd.
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In de aanloop naar het advies van de verkenners hebben gesprekken met de gemeente
duidelijk gemaakt dat onderwerpen zoals ruimtelijke inpassing, mobiliteit en bereikbaarheid,
milieu en veiligheid nog een forse uitwerkingsslag nodig hebben om tot een beslis- en
uitvoeringsrijp plan te geraken. Datzelfde geldt voor de ruimtelijke ordeningsprocedures, het
bouwcontract en de financiering.
Bij deze uitwerking gaan wij de gegroeide goede samenwerking met de Feyenoordstakeholders continueren. De uitwerking vergt echter juist ook dat de samenwerking en de
dialoog met de gemeente geïntensiveerd wordt. Specifiek hebben wij, bij de aanbieding van
ons plan aan het Burgemeester en Wethouders, voor de volgende aspecten de medewerking
van de gemeente gevraagd.
1. De ruimtelijke en programmatische inpassing van het stadion. Het stadion maakt deel
uit van de grotere gebiedsontwikkeling van het Stadionpark en kan niet los gezien
worden van andere grote gebiedsontwikkelingen in Rotterdam-Zuid en het totale
stedelijk gebied. Graag willen wij met de gemeente nagaan hoe zowel ruimtelijk als
programmatisch met het stadion kan worden aangesloten op deze
gebiedsontwikkeling(en).
2. De bereikbaarheid en mobiliteitsmaatregelen. Wij beseffen dat het maximale aantal
bezoekers aan de (voetbal)evenementen vraagt om concrete maatregelen die ervoor
zorgen dat de veiligheid en verkeers- en parkeerdruk in het gebied rondom het
stadion beheerst kunnen worden. Dat is ook direct in het belang van het functioneren
van het stadion zelf en de exploitatie daarvan. In onderling overleg met de gemeente
Rotterdam wordt daarom een concreet mobiliteitsplan gemaakt en gebaseerd daarop,
te nemen maatregelen die aan deze doelstelling bijdragen (zoals afspraken met OVbedrijven, routebewijzering, bezoekersgeleiding etc). Al dergelijke maatregelen
kunnen niet voorkomen dat de parkeerbehoefte rondom het stadion gaat toenemen.
In dit plan worden maatregelen genomen om hiervoor additionele
parkeermogelijkheden te creëren. Samenwerking met de gemeente is hiervoor
evenwel onontbeerlijk, ook omdat een optimaal gebruik van al bestaande
parkeervoorzieningen in belangrijke mate kan bijdragen. Wij zijn ervan overtuigd dat
alleen in een nauwe samenwerking, met respect voor ieders rol, mogelijkheden en
verantwoordelijkheden, tijdig goede en aanvaardbare resultaten kunnen worden
bereikt.
3. De financiering van (de bouw van) het stadion. In de keuze tussen de verschillende
plannen en varianten hebben we ons niet alleen laten leiden door voetbal- en
accommodatie-technische criteria. Er is minstens even scherp gelet op de
stichtingskosten, de financierbaarheid en de mate waarin naar ons oordeel bijdragen
van mogelijke financiers haalbaar zijn. In het plan gaan we uit van een bedrag aan
bouwkosten voor het vernieuwbouwde stadion van C 200 miljoen.
Hieraan toevoegend de investeringen van de trainingscomplexen van de BVO
Feyenoord (Hillesluis) en de Sportclub Feyenoord (Varkenoord) voor een bedrag van
C 15 miljoen, de in te rekenen bouwrente à é 15 miljoen en een post onvoorzien à
C 10 miljoen geeft een totale financieringsbehoefte van C 240 miljoen, hetgeen fors
lager is dan bij nieuwbouw het geval was en zou zijn. Een deel van de financiering,
namelijk een bedrag van circa C 6 miljoen, zal door de Sportclub Feyenoord worden
gedragen die daarvoor een deel van haar vermogensbestanddelen inbrengt.
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