
Rotterdam, 11 december 2018. 18bb10583

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over 'Rotterdam, Gemeente van de toekomst’.

Portefeuillehouder: drs. S A. Kurvers

Aan de Gemeenteraad.

Op 11 augustus 2018 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
'Rotterdam, Gemeente van de toekomst’. (18bb6284)

Inleidend wordt gesteld:
“Wonen op de plek van Daniel den Hoed: Op de plek van de Daniei den Hoedkliniek in 
Rotterdam-Zuid zullen in de toekomst mensen wonen. Daar waar tientallen járen hoop 
en verdriet voor kankerpatiënten dichtbij elkaar lagen, komt een nieuwe woonwijk.” Kopt 
het AD in haar krant vandaag 11 augustus binnen. Voor mij als mens en als voormalig 
langdurig borstkankerpatiënt bij het Daniel den Hoed komt een dergelijke kop natuurlijk 
zeker binnen; ook voor mij persoonlijk ligt er veel hoop en verdriet in dat imposante 
naoorlogse ziekenhuis. Voor mij als fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam beginnen echter 
ook gelijk de raderen in mijn ondertussen wijze oudere hoofd te draaien. Het wigvormige 
terrein waarop zowel het Daniel den Hoed als de vooroorlogse bebouwing van het 
Zuiderziekenhuis elkaar raken en beïnvloeden.

Zuiderziekenhuis, monumentaal hart nieuwe woonwijk
Het monumentale Zuiderziekenhuis (het poortgebouw, het hoofdgebouw en vier vleugels 
gebouwd in de periode 1929-1939) wordt niet gesloopt maar wordt het historische hart 
van een nieuwe woonwijk Zuiderhof. Op 8 februari 2017 is de bouw van de wijk officieel 
gestart. Zuiderhof wordt een groen opgezette nieuwbouwwijk met 131 
eengezinswoningen In de monumentale gebouwen komen 30 stadswoningen, 85 loft- 
appartementen, het Zuider Gymnasium, werkruimtes voor ZZP-ers en publieke functies. 
In 2019 moet de totale nieuwe wijk zijn gerealiseerd.

Daniel den Hoed is geen gemeentelijk monument en zal dus worden gesloopt. Gezien 
de activiteiten in het voormalig ziekenhuis (bestralingsruimtes en dergelijke) vraagt de 
ontmanteling van het gebouw een zorgvuldige aanpak. Pas daarna kan met de 
ontwikkeling van het terrein tot woningbouwgebied worden overgegaan.

De gemeente Rotterdam is nog eigenaar van de grond onder de kliniek, maar het 
erfpachtcontract wordt eerder opgeheven, zodat de grond verkocht kan worden. De 
gemeente heeft met het Erasmus MC en Impact Vastgoed ‘constructieve gesprekken’ 
gevoerd over de plannen, die binnen enkele maanden definitief zullen worden.

Registratienummer cluster: BS18/00643 

Steller: P. Teunissen, 010-4894103 pagina 1



Voor 50PLUS Rotterdam klinkt dit als muziek in de oren want dat betekent dat dus dat dit 
nieuwe college van B&W de participatiesamenleving serieus gaat nemen en constructief 
met de omwonenden en nieuwe bewoners gaat samenwerken.

Omdat het nieuwe college van B&W grote ambities met betrekking tot ‘Bouwen’, 
‘Bouwen’,‘Bouwen’ heeft, ligt er enerzijds een grote druk op de realisatie van nieuwe 
woningen, en anderzijds op het leefbaar houden van de stad. Een spanningsveld die 
volgens 50PLUS Rotterdam om nieuwe innovatieve werkwijzen vraagt.

Projectontwikkelaar Timpaan ontwikkelde in Utrecht een woonwijk met middensegment 
koop- en huurwoningen op het terrein van het voormalige St. Antoniusziekenhuis in 
Utrecht. Een gelijksoortige ontwikkeling als die na de sloop van het Daniel den Hoed 
ziekenhuis zal gaan plaatsvinden. Timpaan bracht betrokken professionals, vrijwilligers 
en creatieve denkers bijeen tijdens een zogenaamde Sociale Top in Utrecht. In kleine 
groepen doorkruisten de deelnemers de stad, om op verschillende locaties gesprekken 
te voeren over noe we kwetsbare doelgroepen kunnen ondersteunen op het gebied van 
zorg, wonen, cultuur, sport, veiligheid en integratie. Ook ontving de ontwikkelaar 
Timpaan drie keer een groep deelnemers. Samen spraken ze over de sociale activiteiten 
en plichten van projectontwikkelaars. De ideeën en adviezen die uit de workshopsessies 
naar voren kwamen heeft Timpaan samengevat en gebundeld in een publicatie1.

Een groot aantal van de adviezen focust op de betrokkenheid van bewoners: zowel 
omwonenden van een nieuwe wijk als nieuwe bewoners. Omwonenden van een project 
zijn ambassadeurs van het gebied. Door hen in een vroeg stadium te betrekken, ontstaat 
een breed gedragen plan. Ook het betrekken van de nieuwe bewoners werpt zijn 
vruchten af. Vaak is hun bereidheid zich maatschappelijk te willen inzetten groter dan 
doorgaans gedacht:
* Beter een goede buur dan een verre vriend
* Laat bewoners klusjes voor elkaar doen
» Creëer eigenaarschap in het plan. Voorbeeld: in een complex hebben bewoners zelf 

de gang ingericht, waardoor verantwoordelijkheidsgevoel ontstond
* Breng aspirant-kopers en bewoners in een vroeg stadium bij elkaar
* Zorg bij grote projecten voor een ruimte om elkaar in te ontmoeten
* Durf de gemeente te vragen op welke wijze deze bijdraagt aan het creëren van de 

nieuwe gemeenschap en wees beiden zichtbaar

Naar aanleiding van het voorafgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen;’’

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Kent het college van B&W het platform “Gemeenten van de Toekomst”2, waar 
initiatieven en ontwikkelingen rond overheveling van taken naar medeoverheden 
(gemeenten, waterschappen en provincies) op het vakgebied van de fysieke 
leefomgeving bij elkaar komen?

2 https://www.gemeeniGnvandetoekomst.nl/
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Antwoord:
Ja, het college is bekend met dit platform dat is opgezet door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Wij zien de meerwaarde van 
verdiepende informatie en kennisuitwisseling over belangrijke thema s in het sociaal 
domein, fysieke leefomgeving en toekomstbestendig bestuur.

Vraag 2:
Kent het college van B&W de publicatie van projectontwikkelaar Timpaan1? 

Antwoord:
Het college heeft hier kennis van genomen en ziet dit als een mooi voorbeeld van hoe 
een planproces samen met huidige en toekomstige bewoners en gebruikers kan worden 
vormgegeven.

Vraag 3:
Acht het college van B&W het participatieproces van Timpaan bij de 
ontwikkelingen van het voormalige St. Antoniusziekenhuis in Utrecht ook 
toepasbaar voor de plek van de voormalige Daniel den Hoedkliniek in Rotterdam 
Zuid?

Antwoord:
Het door Timpaan beschreven participatieproces is een initiatief geweest van de 
ontwikkelaar, vooraan in het planproces. De ontwikkelaar wilde hiermee input ophalen 
voor de verdere invulling van het plan (gewenst programma, stedenbouwkundige opzet).

Voor de herontwikkeling van de Daniel den Hoed-locatie is het stedenbouwkundig plan 
voor oe gehele driehoek Dordtsestraatweg, Valkeniersweide en Groene Hilledijk al in 
2016 bestuurlijk vastgesteld. Hierbij is een participatieproces doorlopen, als standaard 
onderdeel in de Rotterdamse Stijl voor Projectmatig Werken (RSPW) en opgenomen in 
de richtlijnen voor gebiedsontwikkelingsprojecten.
De toenmalige gebiedscommissie Feijenoord heeft in haar advies van december 2015 
een positieve opmerking gemaakt over het participatieproces. In het proces met de 
ontwikkelaar zijn de bewoners en de commissie op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen en is het terrein een aantal keren open geweest voor de wijk. Door de 
open communicatie en het gehoor dat is gegeven aan de wens voor behoud en een 
woonwijk in een stiji die bij Vreewijk past, zijn er veel positieve reacties in het gebiea.

Een dergelijk proces als dat van Timpaan zou toentertijd mooi aansluiten bij de 
participatietrajecten die al liepen. Vanwege het stadium waarin de herontwikkeling nu 
verkeert, past dit nu niet meer één op één op de ontwikkeling van het Daniel den Hoed- 
terrein. De beoogde ontwikkelaar heeft aangegeven (toekomstige) bewoners en andere 
betrokkenen actief te betrekken bij de verdere uitwerking, zoals zij eerder al deden bij de 
herontwikkeling van de Zuiderziekenhuis-locatie.

1 https://www.genneentenvandetoekomst.nl/themas/sociaai-domein/publicatie/timpaan-bij-de-sociale-top-2018/
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Het gebied rondom het voormalige Zuiderziekenhuis wordt dus in meerdere fasen 
ontwikkeld. Hiervan is de eerste fase inmiddels in uitvoering. Hiervoor zijn de 
randvoorwaarden weergegeven in de Nota van Uitgangspunten Het Zuid, fase 1 dat is 
vastgesteld op 28 juni 2016. De eerste fase omvat het historisch ensemble van het 
Zuiderziekenhuis en de directe omgeving. In de Nota van Uitgangspunten van de eerste 
fase is al een doorkijk gegeven naar het eindbeeld.

Voor andere toekomstige gebiedsontwikkelingen in Vreewijk zou een vergelijkbaar 
proces als dat van Timpaan zeker kunnen passen.

Vraag 4:
Hoe gaat het college van B&W de omwonenden en nieuwe bewoners van de 
nieuwe woonwijk aan de Groene Hilledijk die aansluit bij tuindorp Vreewijk en de 
nieuwe wijk Zuiderhof laten participeren bij deze gebiedsontwikkeling?

Antwoord;
Voor de voormalige Daniel den Hoed-locatie is een Nota van Uitgangspunten (Het Zuid 
fase 3) opgesteld waarin de uitgangspunten zijn opgenomen om te komen tot realisatie 
van woningen op de voormalige Daniel den Hoed-locatie Op 7 november jl. is deze 
concept nota gepresenteerd aan de Wijkraad Vreewijk, de HW (huurdersvereniging 
Vreewijk), BOV (bewonersorganisatie) en de initiatiefgroep Vreewijk Vooruit. Hier waren 
ook vertegenwoordigers van de beoogde projectontwikkelaar bij aanwezig.
De nu vast te stellen nota van uitgangspunten brengt de voltooiing van 'het Zuid’ 
definitief in beeld. De hele locatie is namelijK als een onlosmakelijk samenhangend 
geheel ontworpen. De verschillende fases kunnen niet los van elkaar gezien worden.
In 2015 en 2016 zijn de organisaties in Vreewijk, de gebiedscommissie Feijenoord, 
omwonenden, (mogelijke) toekomstige bewoners en anderen meerdere malen betrokken 
bij de planontwikkeling rond het Zuiderziekenhuis.
De nadere uitwerking van de Daniel den Hoed-locatie heeft wel geleid tot een 
aanpassing van het programma: in plaats van alleen eengezinswoningen wordt nu een 
meer gedifferentieerd aanbod in woningtypen (naast eengezinswoningen ook 
appartementen en beneden- en bovenwoningen) voorgesteld. Deze aanpassing is niet 
alleen noodzakelijk voor de financiële haalbaarheid van het plan, maar voorziet ook in 
meer differentiatie in de woningvoorraad in Vreewijk. Hiermee ontstaan meer 
mogelijkheden voor huisvesting van midden- en/of hoge inkomens Vreewijk, conform ons 
coalitieakkoord Nieuwe Energie voor Rotterdam 2018-2022.

Voor de verdere uitwerking van de herontwikkeling van het terrein van de Daniel den 
Hoed is de ontwikkelaar voornemens deze vorm van participatie door te zetten, door 
actief te informeren over de plannen en inspraak te geven waar mogelijk.

Vraag 5:
Hoe gaat het college van B&W de gemeenteraad meenemen in de ontwikkeling 
van deze historische Rotterdamse plek?
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Antwoord:
Stadsontwikkeling werkt aan projecten conform de Rotterdamse Stijl voor Projectmatig 
werken. Hierin zijn richtlijnen vastgelegd voor onder meer gebiedsontwikkelings- 
projecten. In deze richtlijnen zijn vaste momenten opgenomen voor besluitvorming in de 
verschillende fasen van het proces door het college van B&W en de gemeenteraad.
Naar verwachting zal de Nota van Uitgangspunten voor het Zuid (fase 3- de Daniel den 
Hoed-locatie) begin 2019 worden vastgesteld door het college. Het college zal dit besluit 
kenbaar maken aan de gemeenteraad.

Vraag 6:
Is het nieuwe college van B&W gezien haar grote ambitie van ‘Bouwen’, ‘Bouwen’, 
'Bouwen’ van plan om nieuw uitvoeringsbeleid te gaan formuleren voor al die 
bouwambities?

Antwoord:
Ja. De ambitie om deze collegeperiode 18.000 woningen te bouwen is opgenomen in het 
collegeprogramma, het uitvoeringsbeleid is opgenomen in de Woonvisie Rotterdam, 
koers naar 2030, agenda tot 2020, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 15 
december 2016. Het college stelt een actieplan woningbouw op, waarmee we duidelijker 
richting geven aan deze ontwikkeling.

Vraag 7:
En zo ja kan het college van B&W aangeven wanneer het college hierover met de 
gemeenteraad het debat gaat voeren?

Antwoord:
De verwachting is dat het actieplan woningbouw in het 1e kwartaal 2019 aan u 
aangeboden kan worden. Het college streeft ernaar dit actieplan in december 2018 af te 
ronden.

Vraag 8:
En zo nee kan het college van B&W dan aangeven hoe het uitvoeringsbeleid voor 
al die bouwambities vorm gaan krijgen?

Antwoord:
oassing gelet op het antwoord bij vraag 7.
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V.J.M. Rooiķn
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