Feyenoord City levert honderden nieuwe arbeidsplaatsen op

Zuid krijgt 'banenmotor'
ROTTERDAM
Feyenoord City moet een banenmotor van jewelste worden. Het
project in Rotterdam-Zuid levert
'minimaal 1.383 nieuwe
arbeidsplaatsen' op.
MARCEL POTTERS

De plannen voor Feyenoord City
werden gisteren goedgekeurd door
het college van b en w. Ze zullen
nu met een positief advies aan de
gemeenteraad worden voorgelegd.
De stad is gevraagd om 40 miljoen
euro in aandelen bij te dragen aan
het stadion, 60 miljoen euro voor
de aankoop van de bouwgrond en
35 miljoen te investeren in de
infrastructuur. Op 29 maart
debatteert de commissie bouwen
en wonen hierover, en vermoedelijk
op 20 april de gemeenteraad.

worden gezet. ,,Er moet een
spaarpot worden gemaakt waarin in
2023 6 miljoen euro moet zitten.
Da's voor Feyenoord misschien
vervelend, want dat geld wil de club
liever investeren.''
Bovendien wordt benadrukt dat het
verkrijgen van alle vergunningen
een zaak van Feyenoord is. ,,We
doen alles volgens de regels,
bijvoorbeeld met behulp van
externe taxatie. We gaan hier geen
grappen uithalen'', zegt hij.

Garantie
Volgens de plannenmakers biedt
Feyenoord City de kans om een
deel van de relatief hoge
werkloosheid in Rotterdam-Zuid
weg te werken. De netto
werkgelegenheid zal toenemen met
274 full-timers per jaar. Verdeeld
over 10 jaar zou dat een
banenimpuls van 43,8 miljoen euro
opleveren. De garantie is dat 'Zuid'
jaarlijks minimaal 310
arbeidskrachten voor laag- en
ongeschoold werk levert.
Leidraad
Wethouder Adriaan Visser (D66,
financiën en sport) is tevreden over
de inspanningen van Feyenoord
City. ,,Dit is wat we de komende
jaren als leidraad gebruiken'', stelt
hij. ,,Goed doorwrocht, helder
opgeschreven, want het moet
toetsbaar zijn.''
De stad legt wél een aantal eisen
op tafel. Zo moet de huidige Kuip
worden verbouwd à 64,4 miljoen en
dient daarvoor elk jaar geld apart te
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