
Rotterdam, 28 april 2020. 20bb004677

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over het actuele overzicht sloopplannen tot en met 2023.

Portefeuillehouder: S A. Kurvers

Aan de Gemeenteraad.

Op 19 februari 2020 stelde het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50Plus Rotterdam) ons 
schríftelijke vragen over Actueel overzicht sloopplannen’. (20bb2359)

Inleidend wordt door het raadslid gesteld:
“In deze tijd van woningnood heeft deze coalitie een grote drang om vooral veel sociale 
huurwoningen en goedkope koopwoningen in de stad te slopen. Onder het mantra 
‘Bouwen, Bouwen, Bouwen’ wordt er vooralsnog vooral stevig ingezet op ‘Slopen, 
Slopen, Slopen’.
Het gebeurt allemaal in zo’n rap tempo dat voor een eenvoudig controlerend raadslid het 
niet bij te houden is wat er allemaal tegen de vlakte gaat in onze stad.

50PLUS Rotterdam vindt het echter wel heel belangrijk om goed geïnformeerd te zijn 
over de sloopplannen in het algemeen en sloopplannen van vooral huurwoningen in 
Rotterdam in het bijzonder. Vorig jaar verstrekte wethouder Kurvers nog een volledig en 
duidelijk overzicht van het aantal te slopen woningen tot en met 2021 (19bb1050).

50PLUS Rotterdam verzoekt het college nu om binnen vier weken met een 
geactualiseerd overzicht van het aantal te slopen woningen te komen. Ditmaal 
ontvangen wij graag een overzicht tot en met 2023. Dit moet mogelijk zijn omdat met de 
woningcorporaties in december jl. prestatieafspraken zijn gemaakt voor de duur van 
twee jaar. De vorige prestatieafspraken hadden betrekking op slechts één jaar.
Ook vindt 50PLUS Rotterdam het een goed idee om jaarlijks het overzicht van te slopen 
woningen te actualiseren en te ontvangen van het college. Kunt u als college daaraan 
tegemoetkomen?”

Hieronder volgt onze beantwoording.

In februari 2019 heeft u het overzicht met de te slopen woningen en te renoveren 
woningen met uitverhuizing tot en met 2021 ontvangen. In navolging van dit overzicht 
bieden wij u een opsomming aan van projecten tot en met 2023 waar woningen 
gesloopt worden of waar woningen zodanig gerenoveerd worden dat bewoners moeten 
verhuizen (waarvan een deel weer zal terugverhuizen). Naast deze 
corporatiewoningen zijn de particuliere woningen die gesloopt worden in NPRZ in het 
overzicht opgenomen.
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Een belangrijke notie bij het overzicht is dat het een indicatie betreft. Bij een aantal 
projecten die verder in de tijd zullen plaatsvinden, staat de hardheid en de precieze 
invulling van het plan niet in alle gevallen vast.

In totaal gaat het om circa 2.340 woningen die gesloopt kunnen worden en circa 1.076 
woningen die gerenoveerd kunnen worden met uitverhuizing in de periode 2020-2023 
(bekende en nog niet bekende projecten). In bijlage 1 zijn de projecten weergegeven, 
waarover al door de corporaties of gemeente is gecommuniceerd dat sloop of renovatie 
met uitverhuizing gaat plaatsvinden.

Wij actualiseren dit overzicht jaarlijks en zullen u daarover informeren. Daarnaast delen 
wij dit overzicht met corporaties en gaan hierover onderling in gesprek. Op basis van 
deze inzichten zorgen we, in lijn met de afspraken uit de prestatieafspraken 2020-2021, 
voor een slimme fasering van projecten, waarbij we pieken tegengaan en bewoners bij
herstructüľrering zoveel mogelijk kans krijgen op een andere woning in het eigen gebied.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De sącretaris, De burg'

V.J.M. Roo;:en A. Aboutaleb
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Bijlage 1 Openbare lijst sloop- en renovatieprojecten met uitverhuizing 2020-2023

De projecten in onderstaande tabel tellen op tot 1.870 woningen die gesloopt kunnen 
worden en 746 woningen die gerenoveerd kunnen worden met uitverhuizing in de 
periode 2020-2023.

Voor dezelfde periode zijn er nog circa 470 woningen die gesloopt kunnen worden en 
circa 330 woningen die gerenoveerd kunnen worden met uitverhuizing, maar waarover 
nog communicatie met de bewoners zal plaatsvinden. Nadat communicatie tussen de 
corporatie en/of gemeente en bewoners is geweest, kunnen deze projecten aan de 
onderstaande lijst worden toegevoegd.

Het aantal te slopen woningen staat niet gelijk aan het aantal uitverhuizingen die hiervoor 
moeten plaatsvinden. De aantallen uitverhuizingen zullen in de praktijk lager liggen 
omdat een deel van de te slopen woningen al leeg staat.
Het aantal te renoveren woningen in onderstaande tabel betreft de renovaties waarbij 
uitverhuizing plaatsvindt. Er wordt waar mogelijk geprobeerd om de bewoners heen te 
werken. De renovaties waarbij geen uitverhuizing plaats vindt, staan niet in 
onderstaande tabel.

Corporatie/
particulier

Naam project Wijk Sloop/
renovatie

Aantal
woningen*

Jaar

Woonstad Ruivendwarsstraat Oude Noorden sloop 28 2020
Woonstad Oost-Sidelinge Nieuwbouw Overschie sloop 144 2021
Woonstad Odeon | woningen Oude Westen sloop 22 2021
Woonstad Papendrecht-Halsteren-galerij Pendrecht sloop 104 2020
Woonstad Sophiakade (narooi) Kralingen-West sloop 15 2021
Woonstad Wielewaal GREX Wielewaal sloop 172 2020-2024
Havensteder Wiekstraat Oude Noorden sloop 38 2021
Havensteder Almondestraat Agniesebuurt sloop 52 2022
Havensteder Rubroekstraat e.o Rubroek sloop 61 2020
Havensteder Veldstraat eo fase 2 nwb Lombardijen sloop 15 2021
Havensteder Tamboerlocatie 2 Oud Crooswijk sloop 113 2021
Havensteder Vergilius Lombardijen sloop 26 2021
Havensteder Schans II Oud Bospolder sloop 43 2021
Woonbron Toscalaan 560-610 Oudeland sloop 26 2019-2020
Woonbron Fideliolaan 2-78 Oudeland sloop 39 2020
Woonbron Desdemonastraat 54-130 Oudeland sloop 38 2020
Woonbron Desdemonastraat 137-187 Oudeland sloop 27 2022
Woonbron Desdemonastraat 262-312 Oudeland sloop 26 2022
Woonbron Toscalaan 115-165 Oudeland sloop 26 2022
Vestia complex 1100072 Tweebos 

nieuwbouw blok Q
Afrikaanderwijk sloop 130 2020

Vestia complex 1100074 Kleefblok 
sloop

Afrikaanderwijk sloop 169 2020

Vestia complex 1100075 Hilledijk sloop Afrikaanderwijk sloop 24 2020
Vestia complex 1100076 B1 Riebeek 

sloop
Afrikaanderwijk sloop 53 2020
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Vestia complex 1100077 Riebeek
Hilledijk sloop

Afrikaanderwijk sloop 29 2020

Vestia complex 1100078 Riebeekblok 
sloop, nieuwbouw U

Afrikaanderwijk sloop 130 2020

Particulier 2e Carnisserstraat Carnisse sloop 26 2021
Particulier Boergoense Hof Oud-Charlois sloop 8 2020
Particulier Dahliablok Bloemhof sloop 48 2022
Particulier/
Woonstad

Mijnkintbuurt blok 1,2 Tarwewijk sloop 168 2020

Particulier Groningerstraat Hillesluis sloop 18 2023
Particulier Carnisse Poort Carnisse/Zuidplein sloop 52 2023
Woonstad Welschen II fase 1 Kleinpolder renovatie 80 2020
Woonstad Zamenhof 1 Gashouder Kralingen-West renovatie 9 2020
Woonstad Kortenaer van Brakel daeb Middelland renovatie 37 2020
Woonstad Kortenaer van Brakel niet daeb Middelland renovatie 1 2020
Woonstad Welschen II fase 2 Kleinpolder renovatie 80 2021
Woonstad Welschen II fase 3 Kleinpolder renovatie 80 2022
Woonstad Welschen II fase 4 Kleinpolder renovatie 80 2023
Woonstad Schutterskwartier 4 Nieuw-Crooswijk renovatie 13 2020
Woonstad Schutterskwartier 1D Nieuw-Crooswijk renovatie 3 2020
Woonstad Geertruidenbergstraat 73-136 Pendrecht renovatie 64 2020
Woonstad Zinkerblok Feijenoord renovatie 59 2020
Woonbron Woongebouw de Kreek - 

Haakflat
Groot-
IJsselmonde

renovatie 0 2019-2020

Woonbron Woongebouw De Kreek - NW
Flat

Groot-
IJsselmonde

renovatie 10 2020

Woonbron Woongebouw De Kreek - 
Corridorflat

Groot-
IJsselmonde

renovatie 55 2021

Woonbron Alhenablok Delfshaven renovatie 57 2021-2024
Woonbron Van der Hilstblok Nieuwe Westen renovatie 15 2019-2021
Vestia Patrimoniumshof Bloemhof renovatie 103 2022

* Voor renovaties betreft dit te renoveren woningen waarbij uitverhuizing plaatsvindt.
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