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Raad stelt Stadsvisie Rotterdam vast
De Stadsvisie Rotterdam, ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030 is door de raad vastgesteld.
Alleen de SP stemde tegen.
‘Een uitstekende en goed uitgewerkte visie’, zo kwalificeerde de coalitiepartijen de
Stadsvisie. De oppositie plaatste kritische noten bij een paar onderdelen. Met moties
probeerden de fracties de Stadsvisie op een aantal punten aan te vullen.
Statiegeldsysteem voor bouwbedrijven
Alle partijen droegen het college op de ventwegen aan te pakken, de ’s Gravendijkwal te
overkappen en de werkzaamheden in deze raadsperiode te starten. Leefbaar Rotterdam en de
PvdA dienden een motie in voor een uitgebreid onderzoek naar een derde variant voor de
aanpak van de ’s Gravendijkwal, zodat de raad een weloverwogen keuze kan maken. Ook
deze motie werd door de hele raad gesteund. Leefbaar Rotterdam pleitte voor een
statiegeldsysteem voor bouwbedrijven. Dit voorstel werd eveneens met algemene stemmen
aangenomen.
Het CDA verzocht het college onderzoek te doen naar de mogelijkheden om wonen in het
centrum aantrekkelijk te maken voor gezinnen. Alleen de VVD stemde tegen.
Als reactie op een raadsbrede motie, die uiteindelijk werd ingetrokken, zegde wethouder
Karakus (Wonen en Ruimtelijke ordening) toe het Wollefoppenpark als bouwlocatie uit de
Stadvisie te schrappen. Een volgende raadsbrede motie om het Ommoordse Veld als
bouwlocatie te schrappen, werd ook na een toezegging van de wethouder ingetrokken.
De motie van GroenLinks, SP en ChristenUnie-SGP om de realisatie van het bedrijventerrein
in de Hoekse Waard te schrappen uit de visie, werd verworpen. De indieners, een lid van de
PvdA en een aantal leden van Leefbaar Rotterdam stemden voor. Het verzoek van Leefbaar
Rotterdam om de raad ieder kwartaal te informeren over de woningbouwfunctie in de regio
kreeg, naast de indiener, slechts steun van de SP. Een volgende oproep van Leefbaar
Rotterdam om de eengezinswoningen in Vreewijk niet te slopen haalde het ook niet, ondanks
steun van de indiener, SP, GroenLinks en ChristenUnie-SGP. De SP stelde voor de
Vogelaarwijken op te nemen in de lijst voor gebiedsontwikkeling in de Stadsvisie. Alleen de
ChristenUnie-SGP sloot zich hierbij aan. Ook verzette de SP zich tegen een grootschalige
sloop in Schiebroek-zuid. Slecht twee leden van Leefbaar Rotterdam en de indiener stemden
voor de motie. Met een volgend voorstel riep de SP op het gebied Science & Businesspark
Schieveen/Wegen Noordrand van de lijst voor gebiedsontwikkeling te halen. De motie haalde
het niet; alleen de indiener en GroenLinks waren voor. Verder pleitte de SP ervoor
grootschalige investeringen in het openbaar vervoer op te nemen in de Stadsvisie. De fractie
kreeg steun van de ChristenUnie-SGP.
De VVD riep op een voorstel te doen voor een groene lijn met grote groene gebieden in de
stad. Leefbaar Rotterdam (met uitzondering van twee leden), de SP en de indiener stemden
voor. De motie haalde het niet.

Aantrekkelijke woonstad
In de stadsvisie staat beschreven hoe Rotterdam er in 2030 uit moet zien en wat er allemaal
daarvoor moet gebeuren. Het gaat om de ruimtelijke ordening, de buitenruimte, het
waterbeleid, verkeer, milieu en de economische ontwikkeling. Belangrijke uitgangspunten

zijn dat Rotterdam een sterke economie moet hebben en een aantrekkelijke woonstad moet
zijn.
Nieuw in de visie is dat het vraagstuk over de woningbouw binnen de bestaande stad moet
worden opgelost.

