BOUWMAATREGELEN
WONINGBOUW
ROTTERDAM
2018-2021.
SAMEN NAAR DE 18.000

1 Ons gezamenlijk doel: sneller nieuwe woningen bouwen
Rotterdam groeit en is sterk in trek bij nieuwe bewoners. Het aantal inwoners stijgt van ongeveer 638.500 in
2018 tot ruim 690.000 in 2035. Daarom zetten woningbouwcorporaties, marktpartijen en de gemeente
Rotterdam samen in op de bouw van nieuwe woningen in Rotterdam.
De nood is hoog …
Er is nu te weinig aanbod om in de vraag te voorzien. Daarom vergroten we het aanbod door nieuwbouw en
transformatie. Nu is er te weinig doorstroming. Daardoor lopen de wachttijden in de bestaande voorraad op.
En door de schaarste blijven de verkoop- en verhuurprijzen stijgen. Zodoende kunnen bijvoorbeeld starters
en/of woningzoekenden met een kleine portemonnee moeilijker een woning vinden. Met een versnelling in
de nieuwbouw kunnen wij in de bestaande voorraad ruimte creëren. Wij voelen ons daar samen
verantwoordelijk voor en zetten ons daar samen voor in.
… daarom hebben we grote ambities
18.000 woningen in Rotterdam, waarvan de bouw
start in deze collegeperiode. Dat is het ambitieuze
doel van het college van burgemeester en
wethouders. Omgerekend zijn dat 4.500 nieuwe
woningen per jaar. Een flinke uitdaging. Er worden
zodoende veel meer woningen toegevoegd dan
onttrokken. Zo krijgt Rotterdam er fors meer
beschikbare woningen op jaarbasis bij. De ambities
zijn hoger dan de afgelopen twee decennia, maar de
druk op de woningmarkt vraagt om grote stappen.
Willen we de startbouw van 18.000 woningen realiseren, dan moeten we zorgen voor een overmaat.
Daarmee hebben we een gezonde marge voor planuitval en vertraging. De ervaring leert ons dat we een
overmaat van 40% nodig hebben om daadwerkelijk 18.000 woningen te starten. Voor de korte termijn gaan
we daarom met 25.000 woningen aan de slag.
… en zoeken we breed naar mogelijkheden, op korte en lange termijn
De nieuwe woningen realiseren we voor een deel door nieuwbouw. Daarnaast maken we gebruik van
bestaande bebouwing. We transformeren kantoor- en winkelpanden die leegstaan tot woningen. En we
renoveren lege, voormalige woongebouwen of woningen tot nieuwe woonproducten.
We kijken verder dan de korte termijn. We plussen de bouwproductie voor de korte termijn zo snel mogelijk
op. En we doen er alles aan om voor de middellange en langere termijn bouwlocaties geschikt te maken. We
willen de bouwproductie anticyclisch maken. Ons doel is daarom dat de productie in slechte tijden niet onder
de 2.000 woningen per jaar komt.
… waarbij Rotterdam nog aantrekkelijker wordt, voor alle Rotterdammers, nu en in de toekomst
Maar het gaat ons om meer dan bouwen. De kwaliteit is leidend. Samen zorgen we ervoor dat mensen met
allerlei woonwensen en verschillende portemonnees prettig in Rotterdam kunnen wonen. Dankzij een fijne
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woonplek kunnen Rotterdammers goed functioneren in de maatschappij en economie. Een plezierige
woonplek is de basis voor hoe je je leven invult.
We zien de woningbouwopgave als een belangrijke motor voor een gezonde groei van de stad. Meer
woningen betekent ook dat er meer maatschappelijke voorzieningen, goede bereikbaarheid, ruimte voor
onderwijs, kwalitatief hoogwaardig groen, sportvoorzieningen en voldoende werkgelegenheid nodig zijn. Al
die voorzieningen en randvoorwaarden leggenweer beslag op ruimte. Een flinke uitdaging in een stad waar
elke vierkante meter al een functie heeft. En waar de ruimte steeds schaarser wordt. Slim ruimtegebruik is
een must en daar dagen wij elkaar op uit.
Tegelijkertijd zijn er transities en mondiale omstandigheden waarop wij nu al slim moeten inspelen bij
woningbouwprojecten en gebiedsontwikkeling op de lange termijn. Zodat het ook later nog fijn wonen is in
Rotterdam. Daarom sluiten onze projecten aan bij bijvoorbeeld de energietransitie, de gevolgen van de
klimaatverandering en circulariteit. We pakken de kansen die nu voor het oprapen liggen.
Maar vooral: wij bouwen Rotterdam samen verder
Na het verschijnen van het coalitieakkoord hebben we als gemeente, marktpartijen en
woningbouwcorporaties veel met elkaar gesproken. We hebben goed naar elkaar geluisterd en elkaar
kritische vragen gesteld. Ook hebben we samen gezocht naar maatregelen om de bouw te versnellen, om zo
onze bouwambitie te realiseren. Een intensief, betrokken, leerzaam en vooral verbindend traject. In dit
document zitten in beginsel de maatregelen genoemd die het college wenst in te zetten ter uitvoering van
deze ambitie. Dit laat onverlet dat goede samenwerking met de markt nodig is bij de realisatie ervan. Partijen
onderschrijven derhalve dit pakket aan maatregelen. Het bevat alle nodige maatregelen voor een effectieve,
langjarige inzet op onze bouwopgave en de afspraken die daarbij horen. Zo is het de basis voor ieders
specifieke en maximale bijdrage aan de Rotterdamse bouwopgave.
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2 Bouwen voor elke Rotterdammer
We bouwen niet alleen huizen, we bouwen een thuis. De 18.000 nieuwe woningen moeten:
• bijdragen aan een betere balans in de Rotterdamse woningvoorraad;
• passen bij het karakter van een woonmilieu;
• van goede kwaliteit, spraakmakend en flexibel zijn.
Verder bieden we ruimte voor nieuwe woonvormen en zorgen we voor geschikte woonruimte voor studenten
en ouderen. Ook sluiten onze plannen aan bij de doelstellingen van het college voor de transitie naar een
groen en duurzaam Rotterdam en voor de transformatie van gebouwen die leegstaan.
Nieuwbouw die bijdraagt aan een betere balans in de Rotterdamse woningvoorraad
• Onze leidraad voor de 18.000 woningen is: 20% is sociale woningbouw, 30% voor het middensegment,
30% voor het hogere segment en 20% voor het topsegment.
• We delen de zorg die er al is rond het middensegment huur. Samen borgen wij dat wij voldoende aanbod
in dat segment creëren. We zorgen ervoor dat dit aanbod daar lange tijd voor behouden blijft. Binnenkort
wordt hiervoor het Actieplan Middenhuur vastgesteld.
• Per bouwplan zal de verdeling in prijscategorieën verschillen. Die hangt af van de verhouding in de balans
die er al is in het betreffende gebied. Ons uitgangspunt daarbij is de Gebiedsatlas Ontwikkeling
Woningvoorraad. Die is een weerslag van de Woonvisie 2030 en geeft per gebied de gewenste balans. De
gemeente geeft vooraf voor elk bouwproject aan wat de gewenste indeling van de segmenten is, op
grond van de Gebiedsatlas.
Nieuwbouw die past bij de karakteristiek van het betreffende woonmilieu
• Rotterdam kent uiteenlopende woonmilieus. Die hebben elk een eigen identiteit en karakteristiek. We
bouwen geen standaardwoningen, maar woningen die passen bij het woonmilieu waar de
ontwikkellocatie bij hoort. Onze
leidraad is de omschrijving van de
woonmilieus in de Woonvisie 2030.
• Stadsbreed verschilt de groei van het
aantal woningen sterk, afhankelijk
van de beschikbare ruimte en het
karakter van het woonmilieu. Daarom
krijgen bepaalde wijken er relatief
meer nieuwe woningen bij en andere
wijken minder. In de laatste wijken is
de groei dan beperkt. In sommige
wijken is zelfs helemaal geen groei.
Daar is juist een afname, omdat er
meer woningen worden onttrokken
dan nieuwgebouwd, om het woonmilieu te versterken.
• Woonmilieus worden niet alleen door woningen gedefinieerd, maar ook door maatschappelijke en
economische voorzieningen, groen, water en buitenruimte en mobiliteitsaspecten. Als dat kan en nodig
is, integreren wij deze opgaven in onze plannen. Ook dan sluiten wij steeds weer aan bij de betreffende
woonmilieus.
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Nieuwbouw van goede kwaliteit, spraakmakend en flexibel
• We zijn ons bewust van de impact van onze nieuwbouw op de langere termijn. We bouwen daarom niet
alleen voor de Rotterdammers van vandaag, maar ook voor de Rotterdammers van morgen. Daarom
sturen we in de huidige bouwambitie niet alleen op aantal, maar juist ook op kwaliteit.
• Voor ons gaat kwaliteit verder dan de basiskwaliteit op grond van bouwregelgeving. Leidend zijn: goede
gebruikskwaliteit, bijvoorbeeld de woningoppervlakte, -ontsluiting en -typologie, stedenbouwkundige en
architectonische kwaliteit, de kwaliteit van het binnenklimaat, energetische kwaliteit, de kwaliteit van de
buitenruimte en de cultuurhistorische kwaliteit. Kwaliteitseisen verschillen per woonmilieu en doelgroep;
er is geen standaard voor.
• Wij gebruiken voor de gewenste kwaliteit van de binnenstad en de stadswijken al de Vuistregels. Die
worden momenteel gemaakt voor de rest van de stad. De Vuistregels bevatten de hoofdzaken van het
gemeentelijk beleid. Ze zijn bedoeld om initiatiefnemers van bouwprojecten bij de start van het
bouwproces snel op weg te helpen. Daarbij is het onhaalbaar om aan alle vuistregels te voldoen. Wij
willen als partijen aan de voorkant de juiste keuze voor het project maken. Dat doen we samen.
• We hebben een naam als architectuurstad hoog te houden. Daarom realiseren we ook spraakmakende
projecten, groot en klein, waarmee Rotterdam zich kan onderscheiden.
• Voor een toekomstbestendig Rotterdam ontwikkelen we nieuwbouw die tot op zekere hoogte flexibel is.
Dan kunnen we in de toekomst inspelen op veranderende woonwensen.
Ruimte voor verschillende nieuwe woonvormen
De Rotterdamse bevolking is divers. Daarom is diversiteit in het woningaanbod een must. In de Woonvisie
staat al dat nieuwe vormen van samenwonen en samenleven de diversiteit van woonproducten in de stad
vergroten. We creëren ruimte voor innovatie in het wonen en nieuwe woonvormen. Dit gaan we doen:
• We bieden ruimte voor de ontwikkeling van wooncoöperaties. Leidraad daarbij wordt het Actieplan
Wooncoöperaties.
• We bieden ruimte voor innovatieve woon-zorgcombinaties die prettig langer zelfstandig thuis wonen
mogelijk maken. Hierbij houden we nadrukkelijk rekening met roze ouderen en culturele achtergronden.
Afspraken leggen we vast in het Langer Thuis Akkoord.
• We bieden ruimte voor innovatieve woon-zorgcombinaties waar cliënten die doorstromen uit een
(O)GGZ-instelling eerder zelfstandig kunnen wonen. Dat zijn bijvoorbeeld beschermdwonenformules. Dit
is een onderdeel van het Actieplan (O)GGZ.
Voldoende woningen voor studenten en ouderen
We creëren ruimte voor mensen met uiteenlopende woonwensen en portemonnees, maar zetten ons extra
in voor studenten en ouderen.
Studenten
• Het college wil de komende 4 jaar starten met 2.000 studenteneenheden, al dan niet in tijdelijke vorm.
Inmiddels zijn er voor 1.200 eenheden plannen gemaakt of start de bouw op korte termijn. Voor nog
eens 800 eenheden wijst het college zo snel mogelijk de locaties aan. Daarna kunnen we plannen
uitwerken. De locaties moeten in principe binnen dertig minuten vanaf de campus bereikbaar zijn, met
het openbaar vervoer of de fiets.
• Wij zorgen ervoor dat er zo snel mogelijk met de 800 eenheden gestart wordt. Daarbinnen zorgen we
voor woonruimte die minder dan € 450 per maand kost. We benutten daarbij kansen voor concepten die
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snel te realiseren zijn, tijdelijke eenheden en eenheden in getransformeerde kantoren en leegstaande
verzorgingshuizen. Als echte studentenhuisvesters worden Stadswonen en Stichting Studenten
Huisvesting (SHH) hier goed bij betrokken.
Senioren
• Rotterdam moet een stad zijn waar je gezond en vitaal oud kunt worden, samen met anderen. En waar
passende zorg en ondersteuning aanwezig is, als dat nodig is.
• Samen stellen we in 2019 het Langer Thuis Akkoord vast. Dat baseren we op gemeentelijk onderzoek
naar de vraag naar en het aanbod van seniorenwoningen op gebiedsniveau. We willen ervoor zorgen dat
er betaalbare (sociale) woningen aan de bestaande voorraad worden toegevoegd die geschikt zijn voor
ouderen. Dat doen we via nieuwbouw en transformaties, vooral van oude verzorgingshuizen. Ook bieden
we ruimte voor nieuwe woonvormen. Alleen voor ouderen, of voor ouderen en andere doelgroepen. Zie
ook de paragraaf over nieuwe woonvormen.
We dragen bij aan de collegetargets voor groen en energie/duurzaam en werkgelegenheid
Groen
• We zoeken win-winsituaties. We willen zowel de target voor woningbouw als de target voor vergroening
(20 hectare) halen. Daarvoor gaan we:
o gebieden integraal ontwikkelen. Daarbij maken we afspraken over de ontwikkeling van een
groene ruimte, gekoppeld aan woningbouw. Het kan om binnenterreinen gaan, maar ook om
een bijdrage aan de openbare ruimte;
o groene daken en gevels toepassen;
o mensen stimuleren om bij nieuwbouw hun tuinen niet volledig te betegelen. Dat kan
bijvoorbeeld door ontwikkelaars alvast bomen en hagen te laten planten.
Energie/duurzaam
• We kiezen voor aardgasvrije nieuwbouw. We staan open voor aanvullende maatregelen, mochten deze
volgen uit het Rotterdamse Energie- en Klimaatakkoord. Dat is in de maak.
• We bouwen klimaatadaptief. Onze richtlijn daarvoor is het nieuwe Rotterdamse Deltaplan.
• We creëren ruimte voor circulaire principes. Daarmee willen we de hoeveelheid afval, in welke vorm dan
ook, tot een minimum verkleinen. Het gaat in elk geval om:
 mogelijkheden om afval gescheiden in te zamelen;
 gebruik van duurzame materialen die weer gemakkelijk uit elkaar te halen zijn zonder
materiaalverlies;
 gebruik van de materialenhubs die in Rotterdam ontwikkeld worden.
werkgelegenheid / LeerWerkAkkoord:
• Bouw (mogelijk in combinatie met de energie transitie) wordt ook een van de sector LeerWerkAkkoorden
die de komende periode worden vastgesteld met onderwijs en bedrijfsleven. Met de sector
LeerWerkakkoorden komen wij tot concrete invulling van meer werkgelegenheid aan de hand van drie
pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en aan t werk. Zo werken we samen toe naar een
toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt”
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3 Met meer (kansrijke) bouwlocaties aan de slag
In onze plannen gaan wij uit van het bouwen van 18.000
woningen. We houden daarbij rekening met een benodigde
overmaat vanwege de marge voor planuitval en vertragingen.
Daarom hebben we extra bouwlocaties nodig. Daar gaan we
het volgende voor doen:
• doorpakken en afmaken;
• gemeentelijke gronden verkopen;
• gemeentelijke vastgoedpanden transformeren;
• bestaande initiatieven versnellen;
• nieuwe initiatieven en kansen faciliteren.
Doorpakken en afmaken
Wij spreken af om door te pakken voor de woningbouwlocaties waarvan de planvoorbereiding al
vergevorderd is. We zetten daarbij in op het snel doorlopen van contractafspraken en de procedures voor het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. De marktpartijen en woningcorporaties voegen de
bouwstromen in hun projecten zo veel mogelijk samen, zodat de bouw van woningen sneller kan starten.
Gemeentelijke gronden in verkoop
De gemeente wil bouwlocaties versneld aanbieden, allereerst bouwlocaties die op korte termijn ontwikkeld
kunnen worden. We gebruiken daarom vaker een enkelvoudige partijselectieprocedure om een marktpartij te
selecteren. Per locatie bepaalt de urgentie de aanpak. De aanpak hangt daarmee sterk af van het voorwerk
dat al in de markt is gedaan. En van de versnelling die daardoor mogelijk is. Elke procedure om een partij te
selecteren is transparant en wordt uitgevoerd binnen een marktconform afsprakenkader.
Gemeentelijke transformatiepanden
De gemeente zet in op het verkopen van vastgoedpanden die leegstaan. Voor een deel van deze te verkopen
panden leggen wij een transformatieplicht naar woningbouw op.
Ontwikkellocaties middellange termijn
De gemeente wil zo veel mogelijk plannen voor voldoende bouwlocaties op de middellange en langere
termijn starten. De gemeente onderzoekt daarbij de mogelijkheid om een deel te versnellen naar startbouw
in de huidige collegeperiode.
Ruimte voor marktinitiatieven
De gemeente staat open voor unsollicited proposals (ongevraagde voorstellen voor gebiedsontwikkeling) van
marktpartijen of Stadsmakers voor de bouw van woningen. Voorwaarde is wel dat zij volledig bijdragen aan
de ambities in het collegeprogramma ‘Nieuwe Energie voor Rotterdam’. Bij ieder nieuw initiatief moeten we
prioriteiten stellen. Dat komt doordat unsollicited proposals onderling en met het reguliere
woningbouwprogramma concurreren om de schaarse capaciteit bij de gemeente en in de bouwsector. Heeft
een unsollicited proposal prioriteit gekregen, omdat het voldoende bijdraagt aan gemeentelijke ambities?
Dan maken wij afspraken over te behalen mijlpalen. Worden de afgesproken mijlpalen niet gehaald, dan
beëindigt de gemeente haar medewerking. Ze past haar prioriteiten dan aan en zet de beschikbare capaciteit
op andere projecten in.
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4 De realisatiegraad gaat omhoog
We spreken af dat we de realisatiegraad van projecten verhogen. We spreken elkaar daarop aan en evalueren
processen. Bij onverwachte stagnaties zoeken we direct samen oplossingen.
Samen de marsroute bepalen
Wij spreken af om bewuster om te gaan met de start van een project. Allereerst bepaalt de gemeente vooraf
wat wenselijk is. Vervolgens bepalen de partijen samen de marsroute. Dat kan bijvoorbeeld in een
intakegesprek of een Project Startup (PSU). Ook moeten de partijen afspraken maken over:
• de gemeentelijke rol in het proces;
• de publiekrechtelijke procedures die nodig zijn;
• de privaatrechtelijke en overige financiële afspraken tussen gemeente en initiatiefnemer;
• de kwaliteitsdoelen in het initiatief die de gemeente en de initiatiefnemer nastreven, op basis van de
Vuistregels;
• de programmatische uitgangspunten.
Point of no return
De wereld verandert snel; daardoor loopt de planontwikkeling al gauw achter de feiten aan. Als we nieuwe
beleidswensen blijven stapelen, kan een plan in ontwikkeling blijven. Voor meer snelheid in
woningbouwprojecten moeten de partijen beter met elkaar communiceren over the point of no return. Als je
samen de marsroute hebt bepaald, treedt dit point of no return in werking. Wij spreken af dat we zeer
terughoudend zijn om daarna nog nieuwe wensen of beleidseisen bij elkaar af te dwingen. Dan kan de
uitwerking van het plan snel en conform planning worden afgerond.
Focus en werken in teamverband
Wij spreken af dat wij ons maximaal inzetten voor een continue bezetting van de planteams voor de actieve
en geprioriteerde woningbouwprojecten. Die zijn aangegeven op pagina 8. De valkuil is dat wij onze middelen
en capaciteit te versnipperd inzetten. Dan wordt het proces inefficiënt en loopt het vertraging op. Wij zorgen
allemaal voor intern commitment voor langere tijd.
Afspraak is afspraak
Wij spreken elkaar aan op het nakomen van onze afspraken over bijvoorbeeld de planning of het
woningbouwprogramma. Daarom leggen wij deze afspraken goed vast in onze contracten en anterieure
overeenkomsten. We zorgen voor een planninggestuurde benadering, monitoren de gemaakte afspraken en
schalen snel op bij conflicterende projectbelangen, meer nog dan voorheen. De gemeente beëindigt
initiatieven met te weinig voortgang, of met een inactieve marktpartij, sneller dan voorheen.
Sneller opschalen bij knelpunten en conflicten
Wij bespreken escalaties of uitloop in de planning direct. Wij maken daar zo snel mogelijk ruimte voor in de
interne en externe agenda’s. De gebiedsaccountmanagers van de afdeling Gebiedsontwikkeling zijn daarbij
vanuit de gemeente het eerste aanspreekpunt. Zij kunnen direct interveniëren in het planteam. En als dat
nodig is, kunnen zij snel opschalen naar de directie of de wethouder.
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Extra aandacht voor oorzaak mogelijke vertragingen gemeentelijke ontwikkellocaties
Voor alle gemeentelijke woningbouwlocaties die waarschijnlijk uiterlijk eind 2021 starten, zetten wij
vroegtijdig onderzoek in gang. Het gaat om pre-scans naar risico’s rond de aanwezigheid van flora en fauna
door de stadsecoloog, maar ook om pre-scans op bodemverontreiniging, granaten en bommen of rond
archeologie. We kunnen zo vroegtijdig maatregelen nemen. Zo voorkomen we vertraging in de uitvoering.
Omleggen nutsvoorzieningen
Nutsvoorzieningen omleggen voor nieuwbouw is complex. Vaak vraagt dat een lange voorbereiding en veel
uitvoeringstijd. De gemeente wil samen met nutsbedrijfspartners in de komende twee jaar onderzoeken of dit
proces binnen de bestaande regelgeving en procedures kan worden geïnnoveerd. En hoe dat dan aangepakt
moet worden. Daarmee willen we de voorbereidings- en uitvoeringstijd voor het omleggen van
nutsvoorzieningen verkorten.
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5 Andere aanpak
De gemeente neemt haar eigen aandeel in bouwprocessen onder de loep. Willen wij de ambitieuze
woningbouwdoelstelling halen, dan is een andere aanpak in gemeentebeleid nodig. Ook houden wij onze
werkprocessen tegen het licht. Waar we nog optimaler kunnen werken, gaan we dat doen.
Van uitgangspunten per locatie naar vuistregels
Wij willen stapeling van beleidseisen voorkomen. Daarom ontwikkelen wij de Vuistregels van de gemeente
door tot een handzaam instrument. Daarmee kunnen we in een project eenvoudig alle keuzes rond kwaliteit
maken. Het is niet de bedoeling om alle benoemde vuistregels in elk project te realiseren. Gemeente en markt
bepalen samen welke vuistregels in een project worden ingezet. Zij leggen de afspraken hierover vast. Er zijn
al vuistregels voor het centrum en de stadswijken in Rotterdam. Die omvatten de kwaliteitseisen voor
nieuwbouw. De gemeente stelt de vuistregels voor de overige wijken op. Dankzij de vuistregels hoeven we
per locatie minder randvoorwaarden in de Nota van Uitgangspunten op te nemen. Vaak worden aanvullende
randvoorwaarden helemaal overbodig.
Nieuw hoogbouwbeleid in de maak
De gemeente wil in 2019 nieuw hoogbouwbeleid opstellen. We willen de huidige hoogbouwzone uitbreiden.
Ook komen er nieuwe locaties bij ov-knooppunten, bijvoorbeeld bij Stadionpark, Hart van Zuid en
Alexanderknoop.
Kansen pakken met de al vastgestelde nieuwe beleidsregeling parkeernormen
Met de nieuwe beleidsregeling parkeernormen moedigt de gemeente partijen aan om de parkeereis bij
nieuwbouw aanzienlijk te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door vrijstellingen voor de nabijheid van ov toe
te passen. Of door deelauto’s aan te bieden, extra fietsparkeerplaatsen te maken en Mobility as a Service.
Heldere taal over grondprijzen en bijbetalingsregelingen
De gemeente gaat duidelijker communiceren over de regelingen voor kostenverhaal, grondprijzen en
bijbetalingsregelingen. Ook gaan we eerder in het proces met de initiatiefnemers communiceren over de
hoogte van bijbetalingsregelingen. Wij doen dat nu al bij kostenverhaal en de grondprijzen. In het eerste
kwartaal van 2019 moet dit zijn beslag krijgen. Wij nemen dit op in het nieuwe grondbeleid. Dat wordt naar
verwachting in 2019 van kracht.
Nieuw grondbeleid
De gemeente herziet in 2019 haar grondbeleid. Daarmee wordt het grondbeleid een nog geschikter
instrument om de groei van de stad in de komen jaren te faciliteren.
Verkooptraject zelfbouwontwikkelingen
De gemeente wil in de komende jaren vaker de verkoopvoorbereiding en het verkooptraject van
zelfbouwkavels in handen van externe partijen geven. De gemeente blijft in die gevallen wel de
programmering van ontwikkellocaties voor voldoende zelfbouwkavels over de stad regisseren.
Sneller door de procedures
Binnen de wettelijke mogelijkheden heeft de gemeente de laatste jaren de procedure van de
omgevingsvergunning al flink verkort. Initiatiefnemers kunnen een conceptaanvraag indienen. Daarin kunnen
zij de belangrijkste onderwerpen al uitwerken, bijvoorbeeld de inpassing binnen het bestemmingsplan, de
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welstandseisen en de brandveiligheid. Een vooroverleg daarover is ook een optie. De gemeente geeft de
initiatiefnemer op basis van de conceptaanvraag een procedureadvies. Daarin staat welke procedure nodig is
om het planologische proces en het omgevingsvergunningsproces zo snel mogelijk te doorlopen. We kijken
hierbij onder andere naar het gebruik van kruimelregelingen of coördinatieregelingen. Daarna kan de
gemeente een aanvraag relatief snel afhandelen. Wij spreken af dat wij nieuwe initiatieven al vroeg
bespreken met Bouw- en Woningtoezicht, om dit proces verder te optimaliseren. Daarnaast zetten wij ons in
voor:
- commitment vooraf rond de ruimtelijke kwaliteit en de financiële afspraken voordat de vergunning wordt
aangevraagd. Een lopende discussie of wijzigingen in het plan tijdens de formele vergunningbehandeling
verstoren de procedure en zorgen vaak voor vertraging.
- het zo veel mogelijk geclusterd indienen van de bouwplannen in samenhangende gebiedsontwikkelingen
bij Welstand. Dan kan Welstand de ontwikkelingen in samenhang beoordelen. Ook kunnen
onderliggende deelplannen in mandaat worden beoordeeld.
Informeel vooroverleg met Welstand voor bouwprojecten van meer dan 50 woningen
Gaat het om bouwprojecten van meer dan 50 woningen in een complexe opgave of op een prominente
locatie? Dan is een informeel vooroverleg met Welstand mogelijk. Dat kan direct na het afronden van de
initiatieffase, via de betrokken stedenbouwkundige. Zo krijgen alle partijen al vroeg inzicht in regels die
vanuit Welstand gelden.
Omgevingswet
Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe Omgevingswet in. De Omgevingswet geeft de gemeente de taak om al het
beleid voor de fysieke leefomgeving integraal te bekijken. In onder andere de omgevingsvisie moet de
gemeente hierover uitspraken doen. Wij spreken af dat we bijtijds met elkaar overleggen als er
bouwprojecten vertraging dreigen op te lopen door de overgang in wetgeving. Dan kunnen we eventuele
knelpunten zo snel mogelijk oplossen.
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6 Samen aan de slag
De gemeente wil voldoende investerend, bouwend en ontwikkelend vermogen aan de stad binden. Daarom
wil ze een sterke, betrouwbare partner zijn die samen met de vele marktpartijen de stad ontwikkelt. Daarbij
faciliteert en initieert de gemeente. Op project- en gebiedsniveau en op stedelijke schaal.
Capaciteit van de opgave in evenwicht
Wij streven naar een uitgebalanceerde stedelijke ontwikkelportefeuille, met genoeg investerend, bouwend
ontwikkelend vermogen en voldoende gemeentelijke begeleiding. Als er te weinig onderlinge afstemming is,
loopt een efficiënte uitvoering van het ontwikkelproces gevaar. Om voor voldoende balans te zorgen, heeft
de gemeenteraad voor de komende jaren fors meer middelen beschikbaar gesteld om de ambtelijke
capaciteit uit te breiden. Wij verwachten daarnaast van de marktpartijen een extra stap om de doelstelling
waar te maken. De gemeente gaat daarvoor meer gesprekken voeren met de belangrijkste partners.
Netwerk Platform Ontwikkeling Rotterdam
De gemeente heeft via het Platform Ontwikkeling Rotterdam een stevig netwerk van strategische
bouwpartners die zich aan de stad hebben gebonden. De samenwerking in dit platform is waardevol en
zetten we voort.
Samen met de corporaties
Al decennia zijn corporaties belangrijke partners in de ontwikkeling van de stad. Niet alleen voor de
ontwikkeling van de sociale huurvoorraad, maar ook voor ontwikkelingen in andere segmenten en in de
bredere wijkontwikkeling. Met de Woningwet 2015 zijn de corporaties teruggebracht naar hun kerntaak. De
gemeente ondersteunt de corporaties zo veel mogelijk in het zoeken naar speelruimte binnen de Woningwet.
Dan kunnen woningcorporaties hun rol in de stad zo breed mogelijk invullen, in lijn met de opgaven die
Rotterdam kent. De gemeente ziet de corporaties niet alleen als logische partner in de sociale stedelijke
woningbouwopgave, maar ook in de woningbouwopgave in het (lage) middensegment huur.
De woningcorporaties hebben zich in de prestatieafspraken al gecommitteerd aan het wegwerken van de
disbalans rond segmenten in diverse gebieden in de stad. In een portefeuille brede overeenkomst werken zij
samen de details uit. In die overeenkomst staat welke voorraadontwikkeling er vanwege de disbalans
plaatsvindt in de wijken waar woningcorporaties al actief zijn. Dat is inclusief nieuwbouw. Ook staat in die
overeenkomst welke rol woningcorporaties spelen in grotere gebiedsontwikkelingen, waar sociale
nieuwbouw plaatsvindt.
Rotterdamse nieuwe
Rotterdam is populair; steeds meer nieuwe partijen willen in Rotterdam investeren, bouwen of ontwikkelen.
Wij juichen dat toe en maken nieuwe partijen graag wegwijs in de Rotterdamse bouwpraktijk, via
netwerkbijeenkomsten en kennismakingsgesprekken.
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Bouwvriendelijkste stad van Nederland
Rotterdam wordt de bouwvriendelijkste stad van Nederland. Daarvoor start de gemeente samen met
bouwbedrijven en aannemers in Rotterdam een jaarlijkse evaluatie. In de evaluaties bespreken we het nut en
de noodzaak van de regelgeving voor de bouwuitvoering. En de wenselijke innovaties daarin. Ons doel is dat
we onnodige regelgeving verminderen en hinderlijke wetgeving innoveren. Wij ontwikkelen samen de beste
oplossingen.
Continu samen leren en evalueren
Daarnaast evalueren wij elk jaar het hele ontwikkelproces dat we met dit pakket maatregelen in gang zetten.
Jaarlijks analyseren wij samen met de markt en corporaties vijf goede en vijf minder presterende projecten.
Alle partijen gaan daarna met de relevante verbeterpunten aan de slag.
De Bouwprogrammering wordt digitaal toegankelijk
Er komt een digitaal overzicht van de Rotterdamse bouwprogrammering. Daarin staan alle bouwlocaties
waaraan gewerkt wordt en alle toekomstige bouwlocaties.
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7 Communicatie en participatie bij bouwprojecten
De woningbouwopgave voor de komende jaren is groot. Veel Rotterdammers zullen daar iets van merken.
Dat geldt niet alleen voor de woningzoekende Rotterdammer, die blij is dat er meer en sneller gebouwd gaat
worden. Het geldt ook voor de huidige bewoner, die zijn woonomgeving ziet veranderen.
De laatste wordt geconfronteerd met bouwwerkzaamheden en de overlast daarvan. Hoewel we de
woningbouw willen versnellen, mag dat nooit betekenen dat bewoners en omwonenden niet goed worden
geïnformeerd over en betrokken worden bij gebiedsontwikkelingen en bouwwerkzaamheden. Bewoners, de
gebiedsorganisaties en omwonenden zorgvuldig en op tijd informeren komt daarom voorop. Onze boodschap
is: Rotterdam is een stad in beweging. Een stad die vaart maakt met het bouwen van woningen, een stad
waar niet alleen je huis staat, maar ook je thuis is en een stad met bouwprojecten om trots op te zijn. We
dragen waar mogelijk zorg voor een goede participatie van bewoners en omwonenden. Dat doen we door
middel van heldere afspraken met de buurt en zorgvuldige omgevingscommunicatie.
Uitgangspunt daarbij is dat we bewoners, omwonenden en de gebiedsorganisaties in een vroeg stadium bij de
nieuwe ontwikkelingen betrekken. Nu gebeurt dat voor grotere stedelijke thema’s bijvoorbeeld al via het
Stadsmakerscongres en Stadslabs. Maar ook bij concrete gebiedsplannen zoals bijvoorbeeld bij Pompenburg
of de herontwikkeling van de Rijnhaven starten we een participatieproces.
Bij grootschalige herstructureringsprojecten is het goed betrekken van de huidige bewoners bij het opbouwen
van de buurt na het transformatiebesluit van belang. Dit vanuit de aanname dat een deel van de bewoners in
de buurt terugkomt. Belangrijk is wel dat we duidelijk zijn over de speelruimte die er binnen het
participatietraject is. En wanneer erover wordt gegaan van participatie naar het delen van informatie.
Waarover kunnen bewoners of omwonenden op welk moment meepraten? En waarover niet? Die
speelruimte is bij het begin van een ontwikkeltraject meestal groter dan verderop in de ontwikkeling. Bij
herstructureringsprojecten staat het transformatiebesluit vast, maar kan over het opbouwen van de nieuwe
buurt een participatietraject worden ingezet. De wijze waarop de bewoners worden betrokken, na het
transformatiebesluit, wordt samen met de ontwikkelende partij (meestal corporatie) per project bepaald. Zo
zal er een grotere participatiebehoefte bestaan als er een groot deel van de huidige bewoners terugkomt en
zal deze kleiner zijn als dit in mindere mate het geval is.
De stelregel voor alle gebiedsontwikkelingen is dat in het begin het participatieniveau gericht is op
coproduceren of adviseren. Wanneer de kaders eenmaal zijn vastgelegd, wordt de speelruimte kleiner. Het
participatieniveau is dan: raadplegen of informeren. Wel kunnen dan nog specifieke onderdelen van het
project in nauwe samenwerking met de buurt worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld de inrichting van de openbare
ruimte. Voor die onderdelen geldt dan dus nog wel een hoger participatieniveau. Deze invloed, die ook nog
kan wisselen, moet aan het begin van de bouwontwikkeling helder zijn. Hiervoor zetten wij ons in.
Daarnaast staat het belanghebbenden natuurlijk vrij om bezwaar te maken. Dat is een onderdeel van de
bestemmingsplan- en bouwplanprocedure, en in de toekomst in het kader van de Omgevingswet. Door
belanghebbenden in een vroeg stadium te informeren en bij de plannen te betrekken, hopen we te bereiken
dat zij zo min mogelijk de formele procedures hoeven te gebruiken.
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