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Reacties op de brief van subcommisie VBBL:               14 maart 2022 

Leefbaar Rotterdam: 

Dank voor uw mail. We willen zeker een rondleiding, alleen gaat dat voor 16 maart helaas niet meer 

lukken in verband met overvolle agenda’s. Na 16 maart zullen wij op de portefeuille Bouwen en 

Wonen een nieuw raadslid aanstellen. Deze persoon zullen wij vragen bij u langs te komen. Wij 

bespreken namelijk ieder bouwplan in de fractie, het nieuwe raadslid adviseert hierbij zijn of haar 

collega’s.  

  

Voor informatie over onze bouwstandpunten verwijs ik u graag door naar ons 

verkiezingsprogramma: https://www.leefbaarrotterdam.nl/standpunten/ . Daarin staat bijvoorbeeld 

dat we het belangrijk vinden dat er gebouwd wordt voor studenten, starters, ouderen, mensen met 

een kleine beurs en middeninkomens. Meer weten? Lees de recente column in het AD van onder 

andere onze fractievoorzitter Robert Simons: https://www.ad.nl/rotterdam/absurd-starters-en-

middeninkomens-snakken-naar-koophuizen-maar-de-stad-bouwt-ze-amper~affa3605/   

  

Daarnaast vinden wij burgerparticipatie enorm belangrijk. In ons verkiezingsprogramma staat niet 

voor niks (bij punt 4 van het woonhoofdstuk) dat de gemeente bij bouwprojecten moet luisteren 

naar bewoners, omwonenden en andere Rotterdammers. Wij hebben daarom ook op 24 februari 

van dit jaar een motie ingediend die verzoekt om bij ieder groot bouwproject (vooral ook bij sloop!) 

een draagvlakpeiling onder belanghebbenden (dus bewoners, omwonenden en/of wijkbewoners) te 

houden en de uitslag hiervan naar de leden van de Rotterdamse gemeenteraad te sturen. Zo kunnen 

zij een weloverwogen beslissing nemen om voor of tegen een project te stemmen. De motie heeft 

het helaas niet gehaald, er was geen meerderheid. U vindt de motie hier: 

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/11240877/3#search=%22peiling%22  

  

Daarnaast hebben wij tegen de bouw in de Parkhaven gestemd. De hoogste toren werd volgens ons 

toch echt te hoog en past niet naast de Euromast. Veel omwonenden en andere wijkbewoners 

waren tegen bouwen in het park, mede daarom hebben wij tegengestemd. 
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Christen Unie:  

Dank voor uw uitvoerige brief en de vragen hoe we als ChristenUnie Rotterdam kijken naar de 

plannen voor Schiehaven en de ontwikkeling van Rotterdam algemeen. Mijn verontschuldigingen 

dat de beantwoording even op zich liet wachten. De laatste weken van deze raadsperiode zijn druk 

en intensief. 

   

Om bij de algemene vraag over de ontwikkeling van Rotterdam te beginnen: ChristenUnie zet in op 

een betrouwbaar en constructief bestuur. Een bestuur dat het goede voorbeeld geeft in respectvol 

met elkaar omgaan en bijdraagt aan verbinding in de stad. Er zijn veel burgers die de overheid en 

ook het stadsbestuur wantrouwen, omdat zij vaak zelf met wantrouwen benaderd worden. 

   

Als in een wijk ontwikkelingen spelen wordt hierover transparant en vroegtijdig gecommuniceerd. 

Het gaat er niet om of wordt voldaan aan wettelijke eisen, maar of bewoners en bedrijven goed, 

volledig en tijdig geïnformeerd zijn. Dit is de eerste stap in meer buurt- en wijkgericht ontwikkelen. 

Ook zetten we in op het verbeteren van de participatie door Rotterdammers, niet als verplicht 

nummer maar als een waardevolle inbreng in het gesprek over problemen, oplossingen en concrete 

plannen. 

   

In het verkiezingsprogramma zijn de nodige maatregelen opgenomen om Rotterdam groener te 

maken. Bij bouwprojecten en herinrichting van percelen zijn circulair bouwen en de ruimte voor 

groen (‘tiny forests’ en pocketparken) belangrijke eisen voor het verlenen van opdrachten en 

vergunningen.De gemeente reduceert overbodig asfalt en stenen in de wijken. In geval van 

verdichting van een wijk, wordt tegelijk geïnvesteerd in de kwaliteit van het bestaande groen. 

 

Verder pleit de ChristenUnie voor groenregeling waarbij voor alle bouwprojecten in de stad geldt dat 

1% van de bouwsom wordt gereserveerd voor verbetering van de Rotterdamse groenstructuur, 

bijvoorbeeld in de vorm van bosaanplant. Een ‘kwaliteitsteam groen’ monitort de uitvoering en 

resultaten van zowel huidige groenopgaven in bestemmingsplannen als van de nieuwe 

groenregeling. Bij de inrichting van wijken worden speelplekken, sportvelden en groen meegenomen 

in het ontwerp. Deze plekken zijn toegankelijk voor kinderen en mensen met een beperking en 

worden zo groen mogelijk ingericht. 

 

Om het algemene deel af te sluiten: de gemeente gaat nu eindelijk echt werk maken van 

wooncoöperaties. Komende periode wordt, als het aan de ChristenUnie ligt, tussen de 10-20% van 

het aantal woningen via deze vorm gerealiseerd. Voor het overige verwijs ik u graag naar ons 

verkiezingsprogramma. Dat is te vinden op https://rotterdam.christenunie.nl/programma. 

   

Schiehaven 

Wat betreft Schiehaven hebben we een start gemaakt met ons te verdiepen in de plannen, onder 

andere door een bezoek en gesprek met twee bewoners (Diederik van der Mast en Pieter Cusell ter 

plaatse. Tegelijk nemen we in deze fase geen standpunt in. Simpelweg omdat er nog veel informatie 

ontbreekt. 

https://rotterdam.christenunie.nl/programma
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Wel hebben we de indruk dat het proces om te komen tot een goed en gedragen plan beter kan. 

Hierover zullen we binnenkort een aantal vragen stellen aan de wethouder. Wat ons betreft is het te 

vroeg om nu te kunnen zeggen wat het beste is voor de wijk en de stad. We zien wel een proces 

voor ons dat kan leiden tot een zorgvuldig afgewogen keuze: 

 

Graag zien we de voors en tegens van een aantal ontwikkelscenarios’s (wel/niet/gedeeltelijk 

dempen plus programmatische invullingen) naast elkaar gezet. Denk daarbij aan zaken als 

leefbaarheid, voorzieningenniveau, duurzaamheid, erfgoed, mobiliteit, stedenbouwkundige 

aspecten, etc. Over de scenario’s voeren het debat met de buurt, breder in de stad en uiteindelijk in 

de raad. Een door de raad gemaakte keuze voor een ontwikkelscenario kan vervolgens worden 

uitgewerkt in meer concrete plannen. 

 

Voor deze aanpak willen we ons nu en in de toekomst hard maken. 
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Partij voor de Dieren: 

We kennen de bouwplannen voor Schiehaven-Noord nog niet goed genoeg om er een finaal oordeel 

over te kunnen geven. Dit is mede omdat de plannen nog niet goed genoeg zijn toegelicht door het 

college van B&W en besproken in de gemeenteraad. 

 

MAAR: wij kunnen al wel bepaalde randvoorwaarden schetsen waar een goed plan wat ons betreft 

aan zou moeten voldoen. In tijden van klimaatverandering zijn wij huiverig voor grote buitendijkse 

plannen. We willen eerst helderheid over de NAP-peilwaarden die voor buitendijks bouwen worden 

gehanteerd. Verder willen wij hoogbouwplannen op haar merites kunnen waarderen, omdat 

hoogbouw een stuk minder duurzaam is dan vaak geschetst. Uiteraard laten wij ook onze 

steun/stem afhangen van de toevoeging van nieuw openbaar groen, en welke ecologische kwaliteit 

daarmee samenhangt. 

 

Over het dempen van de binnenstedelijke zeehaven: wij zijn benieuwd wat erfgoedverenigingen en 

mogelijk zelfs de RCE hiervan vinden. Dit is voor ons belangrijke context om over het 

voorkeursalternatief van de wethouder te kunnen beslissen. 

 

Wat goed dat Rotterdam Natuurlijk is opgericht! Ik heb laatst een prettig onderhoud met Diederik 

van de Mast gehad en ik ben blij om te zien dat Rotterdam Natuurlijk er nu is. Een goede toevoeging 

voor de stad, mijns inziens. 

 

Ik ga graag op de mogelijkheid in kennis met u te maken en een rondleiding door het plangebied te 

doen. 
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D66: 

U had ons gemaild aangaande de gebiedsontwikkeling Schiehaven-Noord. Eerder ben ik samen met 

onze fractievoorzitter Chantal Zeegers op bezoek geweest bij bewoners uit de wijk, dus we kennen 

de zorgen uit de wijk goed. Bij veel bouwplannen in de stad zien we dat de participatie van 

buurtbewoners niet goed is geregeld terwijl de wensen van de buurt in veel gevallen prima vallen in 

te passen. Daar is dus werk aan de winkel voor het stadsbestuur. In ons verkiezingsprogramma doen 

we daar een aantal voorstellen voor, zo willen we bijv. meer budget vrijmaken voor participatie en 

bewoners vanuit de gemeente beter ondersteunen. Verder willen we natuurlijk leren van goede 

voorbeelden, het Q-team Feyenoord City is daar een goed voorbeeld van en wij zouden graag zien 

dat de gemeente op grotere schaal met zulke teams gaat werken. Een Q-team staat namelijk in 

nauw contact met bewoners en heeft binnen de gemeente ook tegenmacht om de wensen van 

bewoners ook beter op tafel te krijgen. 

 

 

 


