
  

Noot redactie: 

De onderzoeksbrief ‘Aandeel zonder belang’ is op do 9 juli 2020 vanaf 17.00 uur digitaal beschikbaar op 

www.rekenkamer.rotterdam.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel. 06-53285925.  

EMBARGO tot 9 juli 2020, 17.00 uur 
  
 
 
 
 
 

PERSBERICHT  Rotterdam, 8 juli 2020 
 
publiek belang aandeelhouderschap gemeente in nieuw stadion onvoldoende 
 
Voor het beoogde aandeelhouderschap van de gemeente van € 40 mln. in het nieuwe stadion is 
onvoldoende onderbouwing aanwezig. In de besluitvorming over Feyenoord City stond het 
maatschappelijk belang van de gebiedsontwikkeling centraal, maar er is geen duidelijke 
onderbouwing van het publiek belang van aandeelhouderschap in het stadion gegeven. De 
hiervoor benodigde zelfstandige besluitvorming heeft niet plaatsgevonden en hierdoor zijn 
geen alternatieven afgewogen. Verder constateert de rekenkamer een risico dat de gemeente 
door toenemende druk op Feyenoord City meer verantwoordelijkheid op zich neemt dan strikt 
past bij haar rol en gemaakte afspraken. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Rotterdam in 
de tussenrapportage ‘aandeel zonder belang, onderzoek naar financiële bijdrage gemeente in 
Feyenoord City’ die vandaag als brief naar de gemeenteraad is verzonden. 
 
publiek belang 
De gemeenteraad heeft in mei 2017 ingestemd met de gemeentelijke medewerking aan 
Feyenoord City onder de gestelde voorwaarden van de position paper. Onderdeel van de 
gemeentelijke medewerking is een aandeel van maximaal € 40 mln. in het eigen vermogen van 
het nieuwe stadion. Aandeelhouderschap in een private partij is alleen mogelijk als er een publiek 
belang is voor de gemeente. Dit is een maatschappelijk belang dat zonder overheidsingrijpen niet 
tot stand komt, omdat de markt hier niet zelf toe in staat is. De gemeenteraad dient betrokken te 
zijn bij de besluitvorming over het publiek belang van aandeelhouderschap. Bij Feyenoord City 
heeft de besluitvorming zich echter geconcentreerd op het maatschappelijk belang van deelname 
aan de gehele gebiedsontwikkeling. De gemeente heeft niet duidelijk gemaakt wat het publiek 
belang is dat aandeelhouderschap in het stadion noodzakelijk maakt en of daarvoor alternatieven 
zijn.  
 
rol gemeente in project 
Voor de uitvoering van de gebiedsontwikkeling heeft de gemeente met de betrokken private 
partijen (de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en Stadion Feijenoord) een goede 
structuur met afspraken, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Ook de interne 
projectstructuur binnen de gemeente heeft een logische opzet met voldoende aandacht voor 
risicobeheersing. Wel constateert de rekenkamer dat de samenwerking dermate hecht is dat het 
risico ontstaat dat de gemeente meer verantwoordelijkheid op zich neemt dan strikt bij haar 
publiekrechtelijke en adviesrol past. De recente financiële ondersteuning van de Stichting 
gebiedsontwikkeling is hier een illustratie van. 
 
informatievoorziening aan de raad 
Om de raad te ondersteunen bij hun oordeel of aan de voorwaarden van de position paper wordt 
voldaan, vindt een externe toetsing plaats. Hierin wordt ook de onderbouwing van de business 
case van Stadion Feijenoord getoetst. De insteek van de toetsing biedt in opzet een goede basis 
voor besluitvorming door de gemeenteraad.  
De rekenkamer is kritisch over de wijze waarop de risico’s in de halfjaarlijkse 
voortgangsrapportages aan de raad worden gepresenteerd. De gebruikte methode maakt de 
daadwerkelijke hoogte van risico’s niet duidelijk en ook zijn de ontwikkelingen van risico’s niet 
goed te volgen. 
 
De rekenkamer beveelt onder meer aan alsnog helder te definiëren welk publiek belang de 
gemeente zou moeten dienen met deelname in het stadion en vast te houden aan de vooraf 
bepaalde wijze van gemeentelijke betrokkenheid bij het project. Ook vindt de rekenkamer 
garanties voor toegang tot alle informatie voor de externe toets van belang. 
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