
Rotterdam, 31 mei 2022 22bo002829

Onderwerp:

Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50

PLUS) over Proactieve openbaarmaking wethoudersbrieven voor RW-aanvragen.

Portefeuillehouder: S. A. Kurvers

Aan de Gemeenteraad.

Op 7 maart 2022 stelde het raadslid P.J.H.D. Verkoelen ons schriftelijke vragen over

Proactieve openbaarmaking wethoudersbrieven voor RVV-aanvragen (22bb2560).

Inleidend wordt door het raadslid gesteld:

"De vier grote Rotterdamse woningcorporaties hebben van 2014 tot medio 2018 voor

de sloop, renovatie en nieuwbouw van 13.106 woningen in Rotterdam voor een kwart

miljard aan vermindering van de verhuurderheffing aangevraagd bij de Rijksdienst Voor

Ondernemend Nederland (RVO). De duizenden aanvragen voor de Rijksregeling

Vermindering Verhuurderheffing (RVV) werden ingediend door Woonstad Rotterdam

(5995), Woonbron (3141 ), Havensteder (1998) en Vestia (1972).

Dit blijkt uit het pdf-bestand, dat op 10 januari 2022 openbaar is gemaakt door de

minister van Economische Zaken. Publicatie van het 199 pagina's tellende document is

een gevolg van het WOB-verzoek, dat in november 2018 binnenkwam bij de RVO. Het

verzoek werd gedaan door blogger Kees Jonker, tevens kandidaat voor 50Plus

Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.

Bij het omvangrijke aantal RVV-aanvragen moet de hele stapel voor de sloop van de

Tweebosbuurt nog worden opgeteld. Vestia diende in 2018 in totaal 755 aanvragen in

voor 'sloopsubsidies' en overige financiële steun voor renovatie en nieuwbouw in de

buurt, die dezer dagen met de grond gelijkgemaakt wordt. Voor de sloop en

zogenoemde herstructurering van. de Tweebosbuurt kreeg Vestia een bedrag van ruim

18 miljoen euro toegezegd. Informatie hierover was reeds in 2018 openbaar. En

maakte daarom geen deel uit van het WOB-verzoek.

Om de Vermindering Verhuurderheffing te kunnen aanvragen heeft toenmalig

wethouder Simons in december 2017 maar liefst negen (!) zogeheten

wethoudersbrieven verstuurd naar Vestia. In deze - door u op 31 januari 2022 op

verzoek van 50PLUS aan de gemeenteraad openbaar gemaakte brieven schreef de

heer Simons, dat hij als bevoegd wethouder bevestigde dat 'de Gemeente Rotterdam

voornemens is om de sloopmeldingen en omgevingsvergunningen goed te keuren'."

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:
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Vraag 1:

Waarop baseerde de wethouder zijn voornemens om de sloopmeldingen en
omgevingsvergunningen ten behoeve van de zogenoemde herstructurering van
de Tweebosbuurt goed te keuren?

Antwoord:

Op verzoek van Vestia zijn, ten behoeve van de destijds uitgeputte middelen bij het Rijk,

wethoudersbrieven verstuurd.

Op basis van deze wethoudersbrieven was het mogelijk om middelen vast te leggen voor

eventueel toekomstige projecten.

Daarbij is gekeken of de voorgenomen actie, in overeenstemming was/is met het

actieprogramma NPRZ, de Visie Afrikaanderwijk 2020 en de Woonvisie Rotterdam 2030.

Wij merken hier voor de volledigheid bij op dat het afwegingskader rond eventuele

sloopmeldingen op basis van het Bouwbesluit 2012 beperkt is: een sloopmelding moet

worden geaccepteerd en kan niet worden geweigerd indien op veilige wijze zal worden

gesloopt en het sloopafval op goede wijze zal worden afgevoerd. Nu Vestia op voorhand

had aangegeven dat daar uiteraard voor zou worden gezorgd, was reeds duidelijk dat

latere sloopmeldingen niet geweigerd zouden kunnen worden.

Vraag 2:

Heeft de wethouder dit in overleg met en met instemming van het college
gedaan?

Zo ja, wanneer is dat gebeurd en waaruit blijkt dat?

Antwoord:

De voorgenomen actie was in overeenstemming met het actieprogramma NPRZ, de

Visie Afrikaanderwijk en de Woonvisie 2030 zoals gesteld bij vraag 1.

Daarnaast is de wethouder door het college gemandateerd om namens het college deze

brieven aan Vestia (en de andere corporaties) te doen toekomen. Voor de afhandeling

van de sloopmeldingen is het Hoofd BWT gemandateerd en vanuit BWT was toen al

duidelijk dat een sloopmelding altijd zou worden geaccepteerd.

Vraag 3:

Kunt u inzage verstrekken in alle overige wethoudersbrieven die sinds 2014 zijn
verstuurd naar de vier grote woningcorporaties teneinde de bedoelingen van hun

13.106 RVV-aanvragen tot uitvoering te kunnen brengen?

Antwoord:

Ja, dat kan. Alhoewel de heffingskorting in 2014 mogelijk werd, is in 2017 voor het eerst,

door woningcorporatie Woonstad verzocht om een wethoudersbrief ter ondersteuning

van de aanvraag. Bijgevoegd zijn de wethoudersbrieven sinds 2017 die naast de eerder

door u opgevraagde wethoudersbrieven van Vestia zijn verstuurd.
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Per 1 januari 2023 wordt de regeling vermindering verhuurdersheffing afgeschaft. Dit

betekent dat 2022 het laatste jaar is waarin corporaties nog van de regeling gebruik

kunnen maken. Daarom zal een deel van de projecten in deze brieven geen aanspraak

meer kunnen maken op de regeling omdat ze na 2022 gerealiseerd zullen worden.

Vraag 4:

Wilt u voortaan elke wethoudersbrief die uitgaat naar een woningcorporatie
proactief delen met de gemeenteraad?

Antwoord:

Nee dit zijn wij niet voornemens. Overleg en correspondentie met de corporaties (en

andere organisaties of personen) voeren wij in vertrouwelijkheid. Inhoudelijk gaan deze

over diverse onderwerpen, gedachtenvorming of nader overleg over de geldende regels

en de toepassing daarvan. Zij raken met regelmaat het bedrijfseconomisch belang van

zowel de gemeente als de corporaties. Het college heeft hierin een eigen en zelfstandige

taak en bevoegdheid. Op het moment dat brieven worden opgesteld en verzonden in

2n besluitvormende fase of met externe gevolgen zullen wij u uiteraard wel informeren.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,
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Geachte mevrouw Van den Berk,

De gemeente Rotterdam en Havensteder hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie van deze

projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning voor deze projecten.

Het project Tamboer 1, waar Havensteder 7 woningen in het sociale huursegment (DAEB

primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de omgevingsvergunning als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning verleend is, de

vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om de

omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving

drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00759 20bb007269

Uw kenmerk: vermindering verhuurdersheffing

Datum: 15 juni 2020

Betreft: wethoudersbrief inzake project Tamboer 1
(7 woningen)

                           Stichting Havensteder

                           T.a.v. H. van den Berk

                           Postbus 1612

                           3000 BP  Rotterdam



Geachte mevrouw Molenaar,

De gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie van deze

projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning voor deze projecten.

Het project De Slurf is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de omgevingsvergunning als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst. Op basis van deze wethoudersbrief kunt

u, nog voordat de feitelijke vergunning verleend is, de vermindering verhuurdersheffing

aanvragen voor genoemd project.

De gemeente Rotterdam is samen met u op dit moment nog aan het studeren op enkele

ontwikkelscenario’s voor genoemd project. Daarbij is het grootste verschil tussen de scenario’s

of er voor sloop of renovatie wordt gekozen. Op dit moment kan gemeente Rotterdam nog niet

oordelen welk scenario de voorkeur heeft.

Alleen indien de uitkomst van dit traject het sloop-scenario wordt, stemt gemeente Rotterdam

in met de nieuwbouw van 50 woningen in het sociale huursegment (DAEB primair) voor de

doelgroep ouderen. In dat geval bevestig ik als bevoegd wethouder dat de Gemeente

Rotterdam voornemens is om de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Indien de uitkomst van het traject een scenario wordt zonder sloop, kunt u helaas uw aanvraag

voor heffingskorting niet verzilveren, omdat met renovatie andere prijssegmenten zullen

worden bediend.

drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00759 20bb007282

Uw kenmerk: vermindering verhuurdersheffing

Datum: 15 juni 2020

Betreft: wethoudersbrief inzake complex
De Slurf (50 woningen)

                             Woonstad Rotterdam

                             T.a.v. M.B.T. Molenaar

                             Postbus 2370

                             3000 CJ  Rotterdam



Blad: 2/2

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



Geachte heer Schakenbos,

De gemeente Rotterdam en Vestia hebben afspraken gemaakt over de projectenportefeuille in

Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie van deze projecten is de

gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning voor deze projecten. Het project

Wildenburg, waar Vestia 43 woningen in het sociale huursegment (DAEB primair) zal

realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de omgevingsvergunning als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning verleend is, de

vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om de

omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving

drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00795 20bb007290

Uw kenmerk: Vermindering verhuurdersheffing

Datum: 15 juni 2020

Betreft: wethoudersbrief inzake project Wildenburg
(43 woningen)

                          Vestia

                          T.a.v. A.J.M. Schakenbos

                          Postbus 29013

                          3001 GA Rotterdam



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00759 20bb007294

Uw kenmerk: Verminderings verhuurdersheffing

Datum: 15 juni 2020

Betreft: wethoudersbrief inzake project
Ben Goerion (25 woningen)

                            Woonstad Rotterdam

                            T.a.v. M.B.T. Molenaar

                            Postbus 2370

                            3000 CJ  Rotterdam

Geachte mevrouw Molenaar,

De gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie van deze

projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning voor deze projecten.

Het project Ben Goerion, waar Woonstad Rotterdam 25 woningen in het sociale huursegment

(DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de omgevingsvergunning als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning verleend is, de

vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om de

omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00759 20bb007375

Uw kenmerk: vermindering verhuurderheffing

Datum: 15 juni 2020

Betreft: wethoudersbrief inzake project Pompenburg
(72 woningen)

                          Stichting Havensteder

                          T.a.v. H. van den Berk

                          Postbus 1612

                          3000 BP Rotterdam

Geachte mevrouw Van den Berk,

De gemeente Rotterdam en Havensteder hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie van deze

projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning voor deze projecten.

Het project Pompenburg, waar Havensteder 72 woningen in het sociale huursegment (DAEB

primair) zal realiseren, is één van deze projecten. Deze woningen worden overgenomen van

Vestia en zijn daarom aanvullend bovenop de 70 woningen waarvoor ik u in maart jl een brief

stuurde.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de omgevingsvergunning als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning verleend is, de

vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om de

omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



Geachte heer Sitton,

De gemeente Rotterdam en Woonbron hebben afspraken gemaakt over de
projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie
van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning
voor deze projecten.
Het project de Kreek, waar Woonbron 276 woningen in het sociale huursegment
(DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.
Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning
verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.
Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om
de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving

drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde

Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003559

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project de

 Kreek (276 woningen)

                      Woonbron

                      T.a.v. R. Sitton

                      Postbus 2346

                      3000 CH Rotterdam



Geachte heer Sitton,

De gemeente Rotterdam en Woonbron hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten. Het project Schiehaven Noord, waar Woonbron 40 woningen in

het sociale huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving

drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003561

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Schiehaven
Noord (40 woningen)

                    Woonbron

                    T.a.v. R. Sitton

                    Postbus 2346

                    3000 CH Rotterdam



Geachte mevrouw Van den Berk,

De gemeente Rotterdam en Havensteder hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Baan 26-34, waar Havensteder 60 woningen in het sociale huursegment

(DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving

drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon:

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003563

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project
Baan 26-34 (60 woningen)

                      Stichting Havensteder

                      T.a.v. H. van den Berk

                      Postbus 1612

                      3000 BP Rotterdam



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003568

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Pompenburg
(70 woningen)

                      Stichting Havensteder

                      T.a.v. H. van den Berk

                      Postbus 1612

                      3000 BP  Rotterdam

Geachte mevrouw Van den Berk,

De gemeente Rotterdam en Havensteder hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Pompenburg, waar Havensteder 70 woningen in het sociale huursegment

(DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003570

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Schiehaven
Noord (40 woningen)

                      Stichting Havensteder

                      T.a.v. H. van den Berk

                      Postbus 1612

                      3000 BP  Rotterdam

Geachte mevrouw Van den Berk,

De gemeente Rotterdam en Havensteder hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Schiehaven noord, waar Havensteder 40 woningen in het sociale

huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003572

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project
Tamboerlocatie (5 woningen)

                       Stichting Havensteder

                       T.a.v. H. van den Berk

                       Postbus 1612

                       3000 BP  Rotterdam

Geachte mevrouw Van den Berk,

De gemeente Rotterdam en Havensteder hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Tamboerlocatie, waar Havensteder 5 woningen in het sociale

huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003596

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake herontwikkeling
Dukdalf (42 woningen)

                       Woonstad Rotterdam

                       T.a.v. M.B.T. Molenaar

                       Postbus 2370

                       3000 CJ  Rotterdam

Geachte mevrouw Molenaar,

De gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project herontwikkeling Dukdalf, waar Woonstad Rotterdam 42 woningen in het

sociale huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003598

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Nieuw Kralingen
(80 woningen)

                       Woonstad Rotterdam

                       T.a.v. M.B.T. Molenaar

                       Postbus 2370

                       3000 CJ  Rotterdam

Geachte mevrouw Molenaar,

De gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Nieuw Kralingen, waar Woonstad Rotterdam 80 woningen in het sociale

huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003600

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Oostervant fase
1 (49 woningen)

                     Woonstad Rotterdam

                     T.a.v. M.B.T. Molenaar

                     Postbus 2370

                     3000 CJ  Rotterdam

Geachte mevrouw Molenaar,

De gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Oostervant fase 1, waar Woonstad Rotterdam 49 woningen in het sociale

huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



Geachte mevrouw Molenaar,

De gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Skaeve Huse 2, waar Woonstad Rotterdam 4 woningen in het sociale

huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving

drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003602

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Skaeve Huse 2
(4 woningen)

                       Woonstad Rotterdam

                       T.a.v. M.B.T. Molenaar

                       Postbus 2370

                       3000 CJ  Rotterdam



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003604

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project van der Lecke
(60 woningen)

                     Woonstad Rotterdam

                     T.a.v. M.B.T. Molenaar

                     Postbus 2370

                     3000 CJ  Rotterdam

Geachte mevrouw Molenaar,

De gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project van der Lecke, waar Woonstad Rotterdam 60 woningen in het sociale

huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde

Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk BS20/00380 & 20bb003606

Uw kenmerk: -

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Pompenburg (35
woningen)

                          Vestia

                          T.a.v. A.J.M. Schakenbos

                          Postbus 29013

                          3001 GA  Rotterdam

Geachte heer Schakenbos,

De gemeente Rotterdam en Vestia hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Pompenburg, waar Vestia 35 woningen in het sociale huursegment

(DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003608

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Schiebroek-Zuid
(62 woningen)

                            Vestia

                            T.a.v. A.J.M. Schakenbos

                            Postbus 29013

                            3001  GA Rotterdam

Geachte heer Schakenbos,

De gemeente Rotterdam en Vestia hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Schiebroek-Zuid, waar Vestia 62 woningen in het sociale huursegment

(DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003670

Uw kenmerk: -

Datum: 27 maart 2020

Betreft: wethoudersbrief inzake Tweebos nieuwbouw
blok S (Q-U) (98 woningen)

                      Vestia

                      T.a.v. A.J.M. Schakenbos

                      Postbus 29013

                      3001 GA  Rotterdam

Geachte heer Schakenbos,

De gemeente Rotterdam en Vestia hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Tweebos nieuwbouw blok S (Q-U), waar Vestia 98 woningen in het sociale

huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten. Ik ga er van uit

dat hierop de vorige aanvraag voor heffingskorting voor dit project is gewijzigd.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving

















Geachte mevrouw Van den Berk,

De gemeente Rotterdam en Havensteder hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Hartenruststraat, waar Havensteder 16 woningen in het sociale

huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving

drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003564

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project
Hartenruststraat (16 woningen)

                       Stichting Havensteder

                       T.a.v. H. van den Berk

                       Postbus 1612

                       3000 BP  Rotterdam



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00759 20bb007268

Uw kenmerk: vermindering verhuurdersheffing

Datum: 15 juni 2020

Betreft: wethoudersbrief inzake Merwehaven
(80 woningen)

                          Stichting Havensteder

                          T.a.v. H. van den Berk

                          Postbus 1612

                          3000 BP  Rotterdam

Geachte mevrouw Van den Berk,

De gemeente Rotterdam en Havensteder hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie van deze

projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning voor deze projecten.

Het project Merwehaven, waar Havensteder 80 woningen in het sociale huursegment (DAEB

primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de omgevingsvergunning als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning verleend is, de

vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om de

omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



Geachte mevrouw Van den Berk,

De gemeente Rotterdam en Havensteder hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie van deze

projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning voor deze projecten.

Het project Vinkenstraat, waar Havensteder 22 woningen in het sociale huursegment (DAEB

primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de omgevingsvergunning als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning verleend is, de

vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om de

omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving

drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00759 20bb007280

Uw kenmerk: Vermindering verhuurdersheffing

Datum: 15 juni 2020

Betreft: wethoudersbrief inzake project
Vinkenstraat (22 woningen)

                             Stichting Havensteder

                             T.a.v. H. van den Berk

                             Postbus 1612

                             3000 BP  Rotterdam



Geachte heer Remmerswaal,

De gemeente Rotterdam en Bouwvereniging Onze Woning (hierna Onze Woning) hebben

afspraken gemaakt over de projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden

voor de realisatie van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de

omgevingsvergunning voor deze projecten. Het project Apollostraat, waar Onze Woning 25

woningen in het sociale huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze

projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de omgevingsvergunning als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning verleend is, de

vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om de

omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving

drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00759 20bb007285

Uw kenmerk: Vermindering verhuurdersheffing

Datum: 15 juni 2020

Betreft: wethoudersbrief inzake project Apollostraat
(25 woningen)

                           Bouwvereniging Onze Woning

                           t.a.v. de heer E. Remmerswaal

                           Postbus 35030

                           3005 DA  Rotterdam



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00759 20bb007292

Uw kenmerk: Vermindering verhuurdersheffing

Datum: 15 juni 2020

Betreft: wethoudersbrief inzake Merwehaven
(35 woningen)

                         Woonbron

                         T.a.v. R. Sitton

                         Postbus 2346

                         3000 CH  Rotterdam

Geachte heer Sitton,

De gemeente Rotterdam en Woonbron hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie van deze

projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning voor deze projecten.

Het project Merwehaven, waar Woonbron 35 woningen in het sociale huursegment (DAEB

primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de omgevingsvergunning als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning verleend is, de

vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om de

omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



Geachte mevrouw Molenaar,

De gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie van deze

projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning voor deze projecten.

Het project Merwehaven, waar Woonstad Rotterdam 80 woningen in het sociale huursegment

(DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de omgevingsvergunning als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning verleend is, de

vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om de

omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving

drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00759  20bb007295

Uw kenmerk: --

Datum: 15 juni 2020

Betreft: wethoudersbrief inzake Merwehaven
(80 woningen)

                             Woonstad Rotterdam

                             T.a.v. M.B.T. Molenaar

                             Postbus 2370

                             3000 CJ  Rotterdam



Geachte heer Sitton,

De gemeente Rotterdam en Woonbron hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project appartementen centrum Hoogvliet, waar Woonbron 60 woningen in het

sociale huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving

drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003557

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project appartementen
Centrum Hoogvliet (60 woningen)

                       Woonbron

                       T.a.v. R. Sitton

                       Postbus 2346

                       3000 CH Rotterdam



Geachte heer Sitton,

De gemeente Rotterdam en Woonbron hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten. Het project Parkhaven, waar Woonbron 65 woningen in het

sociale huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving

drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003560

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Parkhaven (65
woningen)

                      Woonbron

                      T.a.v. R. Sitton

                      Postbus 2346

                      3000 CH Rotterdam



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003562

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Stadion Park
(45 woningen)

                      Woonbron

                      T.a.v. R. Sitton

                      Postbus 2346

                      3000 CH Rotterdam

Geachte heer Sitton,

De gemeente Rotterdam en Woonbron hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten. Het project Stadion Park, waar Woonbron 45 woningen in het

sociale huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 20bb003567

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake herontwikkeling
Zomerhofkwartier (98 woningen)

                     Stichting Havensteder

                     T.a.v. H. van den Berk

                     Postbus 1612

                     3000 BP  Rotterdam

Geachte mevrouw Van den Berk,

De gemeente Rotterdam en Havensteder hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten. Het project herontwikkeling Zomerhofkwartier, waar Havensteder

98 woningen in het sociale huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van

deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003569

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Rubroekstraat
(20 woningen)

                       Stichting Havensteder

                       T.a.v. H. van den Berk

                       Postbus 1612

                       3000 BP  Rotterdam

Geachte mevrouw Van den Berk,

De gemeente Rotterdam en Havensteder hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Rubroekstraat, waar Havensteder 20 woningen in het sociale

huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003571

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project
Schiekadeblok (75 woningen)

                       Stichting Havensteder

                       T.a.v. H. van den Berk

                       Postbus 1612

                       3000 BP  Rotterdam

Geachte mevrouw Van den Berk,

De gemeente Rotterdam en Havensteder hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Schiekadeblok, waar Havensteder 75 woningen in het sociale

huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003573

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Common
Green (60 woningen)

                    Woonstad Rotterdam

                    T.a.v. M.B.T. Molenaar

                    Postbus 2370

                    3000 CJ  Rotterdam

Geachte mevrouw Molenaar,

De gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Common Green, waar Woonstad Rotterdam 60 woningen in het sociale

huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003597

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Kopblok
Dakpark (50 woningen)

                      Woonstad Rotterdam

                      T.a.v. M.B.T. Molenaar

                      Postbus 2370

                      3000 CJ  Rotterdam

Geachte mevrouw Molenaar,

De gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Kopblok Dakpark, waar Woonstad Rotterdam 50 woningen in het sociale

huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk BS20/00380 & 20bb003599

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Oost Sidelinge
(150 woningen)

                      Woonstad Rotterdam

                      T.a.v. M.B.T. Molenaar

                      Postbus 2370

                      3000 CJ  Rotterdam

Geachte mevrouw Molenaar,

De gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Oost Sidelinge, waar Woonstad Rotterdam 150 woningen in het sociale

huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003601

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Rijnhaven (50
woningen)

                       Woonstad Rotterdam

                       T.a.v. M.B.T. Molenaar

                       Postbus 2370

                       3000 CJ  Rotterdam

Geachte mevrouw Molenaar,

De gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Rijnhaven, waar Woonstad Rotterdam 50 woningen in het sociale

huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003603

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project stadionpark (150
woningen)

                        Woonstad Rotterdam

                        T.a.v. M.B.T. Molenaar

                        Postbus 2370

                        3000 CJ  Rotterdam

Geachte mevrouw Molenaar,

De gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project stadionpark, waar Woonstad Rotterdam 150 woningen in het sociale

huursegment (DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00350 & 20bb003605

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake realisatie Maasdamhof
(50 woningen)

                     Vestia

                     T.a.v. A.J.M. Schakenbos

                     Postbus 29013

                     3001 GA  Rotterdam

Geachte heer Schakenbos,

De gemeente Rotterdam en Vestia hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project P16H/Maasdamhof, waar Vestia 50 woningen in het sociale huursegment

(DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk BS20/00380 & 20bb003607

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Rijnhaven (50
woningen)

                        Vestia

                        T.a.v. A.J.M. Schakenbos

                        Postbus 29013

                        3001 GA  Rotterdam

Geachte heer Schakenbos,

De gemeente Rotterdam en Vestia hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Rijnhaven, waar Vestia 50 woningen in het sociale huursegment

(DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de goedkeuring van de U heeft

aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de omgevingsvergunning als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003609

Uw kenmerk: --

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Stadion Park
(50 woningen)

                    Vestia

                    T.a.v. A.J.M. Schakenbos

                    Postbus 29013

                    3001 GA  Rotterdam

Geachte heer Schakenbos,

De gemeente Rotterdam en Vestia hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning

voor deze projecten.

Het project Stadion Park, waar Vestia 50 woningen in het sociale huursegment

(DAEB primair) zal realiseren, is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Deze wethoudersbrief is géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving



drs. S.A. Kurvers MPA

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl

Inlichtingen: 

Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling

Ons kenmerk: BS20/00380 & 20bb003671

Uw kenmerk: -

Datum: 27 maart 2020

Betreft: Wethoudersbrief inzake project Wielewaal (148
woningen)

                         Woonstad Rotterdam

                         T.a.v. M.B.T. Molenaar

                         Postbus 2370

                         3000 CJ  Rotterdam

Geachte mevrouw Molenaar,

De gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de

projectenportefeuille in Rotterdam. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie

van deze projecten is de gemeentelijke verlening van de omgevingsvergunning voor

deze projecten. Het project Wielewaal fase 3-4 en fase 5-11, met 77 respectievelijk 71

woningen in het sociale huursegment (DAEB primair), is één van deze projecten.

Ontwikkeling Wielewaal

Resterend in de ontwikkeling Wielewaal zijn 148 woningen met het label sociaal.

Daarvan is conform afspraken 68 huur en 80 koop. Voor herhuisvesting van huidige

inwoners van Wielewaal (m.b.t. terugkeergarantie), heeft Woonstad Rotterdam

echter meer dan de 68 resterende huurwoningen nodig. Woonstad Rotterdam neemt

daarom ook de sociale koopwoningen in portefeuille en verhuurt deze in het sociale

huursegment (DAEB primair).

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de verlening van de

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en eventueel c van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een “wethoudersbrief” wenst.

Op basis van deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feitelijke vergunning

verleend is, de vermindering verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project.

Daarbij ga ik er van uit dat voor deze 148 woningen geen gebruik meer wordt

gemaakt van de vorige regeling voor heffingskorting.

Uitgangspunt is ook dat, met betrekking tot de 80 woningen bedoeld voor

herhuisvesting, er afstemming tussen Woonstad Rotterdam en gemeente Rotterdam

plaatsvindt over het inzetten van deze woningen en deze heffingskorting ten bate van

de aanpak en verhuisstromen binnen het gebied van NPRZ. Deze wethoudersbrief is

géén vervanging van de verlening omgevingsvergunning.



Blad: 2/2

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om

de omgevingsvergunning van genoemd project te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Bas Kurvers

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving















Drs. ing. R.A.C.J. Simons

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
Postadres: Postbus 70012 
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl 
E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl
Inlichtingen: 
Telefoon: 

Cluster: Stadsontwikkeling 
Ons kenmerk: BS18/00335
Uw brief van: nvt 
Uw kenmerk: —
Aantal bijlagen: -

Betreft: wethoudersbrief inzake renovatie 
NyenrodewegAArE087 met 134 woningen 
Datum: 9 mei 2018

De Gemeente Rotterdam en Woonbron hebben afspraken gemaakt over de 
projectenportefeuille in Rotterdam Zuid. Eén van de afhankelijkheden voor de realisatie van 
deze projectenportefeuille is de gemeentelijke goedkeuring van renovatie en 
omgevingsvergunning voor deze projecten. De renovatie van EGW NyenenrodewegAAzE087 
(Biljoenstraat 1 t/m 10 (even en oneven), Bleyenbeekstraat 1 t/m 4 (even en oneven), 
Goedenraadweg 13 t/m 25 (oneven), Hillenraadstraat 1 t/m 17 (oneven), Lunenburgdam 2 t/m 
14 (even), Nijenrodeplaats 8 t/m 11 (even en oneven), Nijenrodeweg 26 t/m 40 (even), 44 t/m 
52 (even), 58 t/m 62 (even), 66 t/m 80 (even), 41 t/m 75 (oneven), 79 t/m 89 (oneven), 
Neercanneplaats 65 t/m 71 (oneven), 75, 77 en 79 en Rhijnauwensingel 34 t/m 90 (even)) met 
134 woningen is één van deze projecten.

U heeft aangegeven dat u, vooruitlopend op de goedkeuring van de omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 1.2a van het Bouwbesluit 2012 een “wethoudersbrief’ wenst. Op basis van 
deze wethoudersbrief kunt u, nog voordat de feítelijke vergunning verleend is, de vermindering 
verhuurdersheffing aanvragen voor genoemd project. Deze wethoudersbrief is géén 
vervanging van de goedkeuring omgevingsvergunning.

Als bevoegd wethouder bevestig ik dat de Gemeente Rotterdam voornemens is om de 
omgevingsvergunning van genoemd project goed te keuren.

Gemeente Rotterdam
College van Burgemeester en Wethouders

Woonbron
T a v. Bert Wijbenga - Van Nieuwenhuizen
Postbus 2346
3000 CH ROTTERDAM

Geachte heer Wijbenga - Van Nieuwenhuizen,

Met-yríertde lijke groet,

:rt Simoi
'ethouder Sti :ėling en Integratie
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