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Geacht college,

Hierbij een aantal reacties op de ontwerp-omgevingsvisie Rotterdam, mede namens Delfshaven Coöperatie. 

Over het algemeen blij met de 5 perspectieven compact, gezond, inclusief, circulair en productief. Het zou
interessant zijn om deze perspectieven/hogere doelstellingen ook praktisch toepasbaar te maken voor de
verschillende projecten en programma's in de stad. Hoe toegankelijk en inclusief is de voorgestelde Rotterdamse
Omgevingseffectrapportage ROER? Wat betekenen deze 5 begrippen in de praktijk? Zodat iedereen die werkt
aan de stad bij iedere belangrijke beslissing kan toetsen aan deze 5 criteria. Dat komt de transitie, integraliteit en
het tegengaan van verkokering ten goede.

Woningbouwopgave (p. 52) 
De term woningbouwopgave is een te eendimensionale benadering; het gaat om de Woonopgave. Die gaat
verder dan alleen woningen bouwen. Het gaat ook over veranderende (gezins)samenstellingen (alleenstaanden,
scheidingen, langer thuiswonende ouderen), andere woonarrangementen (wooncoöperaties, rugzakwoningen),
slim omgaan met de bestaande voorraad (flexibel samenvoegen/splitsen, woningdelen makkelijker maken),
toegankelijkheid van de woningmarkt (starters, aanpakken speculatie, zelfbewoningsplicht) en het tegengaan van
de fiscalisering (wonen als recht en geen verdienmodel).

Landschap en Recreatie (p. 56)
De omgevingsvisie zou actief moeten inzetten op het verbinden van de verschillende Rotterdamse natuur- en
recreatiegebieden rondom de stad. Alleen zo ontstaat er een landschap, natuur en biodiversiteit van betekenis.
Door de versnippering van het landschap tegen te gaan -en te herstellen- wordt de stad ook aantrekkelijker.

Samen Stadmaken (p. 64)
De titel zegt Samen Stadmaken maar de tekst zegt iets anders: "We (i.e.: de gemeente) bepalen de koers en
bewaken de grote lijn, maar nodigen u en anderen uit om mee te denken en te doen." Dit is niet Samen Stadmaken
maar klassieke participatie op uitnodiging op bepaalde thema's die de gemeente aanwijst. Het bepalen van de
koers in gebieden en rondom projecten in de stad is juist iets dat je samen in een vroegtijdig met stakeholders
doet. Hierin heeft een gemeenteraad het laatste woord als hoogste orgaan van de stad. Maar wel pas nadat de
doelstellingen op hoofdlijnen van het college, de expertise van ambtenaren over de lange lijnen, de creativiteit en
realiteit van marktpartijen en de lokale belangen, energie en ideeen van bewoners, ondernemers en
wijjknetwerken in kaart zijn gebracht zodat deze tegen elkaar gewogen kunnen worden. De nog niet volledig
afgedane motie Samen Stadmaken biedt hiervoor aanknopingspunten. 

Met het ontwikkelen van lokale omgevingsvisies als samenspel van overheid, markt én burgers is in de wijken
Cool-Zuid en de Esch ervaring opgedaan. Die ervaring leert dat ieder gebied zijn eigen unieke uitdagingen,
kansen, netwerken, organisatievormen en oplossingen heeft. Maar er zijn ook overeenkomsten; in ieder gebied
zijn mensen te vinden die zich inzetten voor het algemeen belang en hun gemeenschap. Door die mensen en hun
netwerken in een vroegtijdig stadium bij elkaar te brengen, toegang te geven als volwaardige
ontwikkelingspartner van de wijk en actief te ondersteunen wordt aan de voorkant (gebieds)kennis, creativiteit en
draagvlak ontsloten die uiteindelijk mensen de stad en haar bestuur verder helpen.

5 Hoofdkeuzes (p. 70)
Er worden 5 hoofdkeuzes voorgesteld waarbij in kaart, logo en tekst '(inter)nationaal verbonden' gelijkgesteld
wordt met het RTHA vliegveld. (Inter)natinonale verbondenheid anno 2021 is meer dan alleen de klassieke
luchtvaart maar gaat ook over de haven, het spoor en digitale verbindingen. De toegevoegde waarde van een
vliegveld bij Rotterdam met Schiphol op kleine afstand wordt steeds meer met cijfers betwijfeld. Gezien te
energietransitie en veranderende mobiliteitsopgave zou het een goed idee zijn om te onderzoeken of sluiting van
het vliegveld en ontwikkeling tot woongebied niet een grotere meerwaarde voor de stad als geheel oplevert. Iets
dat bij uitstek de kern zou moeten zijn van een omgevingsvisie.

Rotterdam Groener (p. 78)
Rotterdam moet groener, zoveel is duidelijk. Maar welk soort groen, waar precies en hoe wordt dat onderhouden?
De huidige praktijk van wensdenken en -ontwerpen van groen zit biodiversiteit en creatief/sociaal beheer in de
weg. Hermetische ontwerpen met exotische planten, allemaal dezelfde bomen in een straat werken tegen de
natuur. Als we meer groen in de stad willen hebben en die goed willen onderhouden moeten we leren met de
natuur (en mensen zijn daar onderdeel van) mee te bewegen; inheemse planten, diversiteit van mensen inzetten

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10362990/1/s21bb008028_2_49699_tds


natuur (en mensen zijn daar onderdeel van) mee te bewegen; inheemse planten, diversiteit van mensen inzetten
voor biodiversiteit en gebruik maken van ecologisch evenwicht en natuurlijke cycli. Dit vereist een omslag in
denken over wat onkruid en stadsnatuur is. En ook over onze eigen positie als mens als onderdeel van die natuur
in relatie met andere planten en dieren.

Verstedelijken en verbinden (p. 91)
Juist in een verdichtende stad moet er ook ruimte zijn voor de hier eufemistisch geformuleerde ruimte-extensieve
functies. Dat betekent dat volkstuinen en sportvelden op de schop kunnen gaan voor woningbouw. Hiermee
neemt het aantal transsportbewegingen toe en worden verder af gelegen voorzieningen moeilijker toegankelijk
worden voor mensen met vervoersarmoede. In plaats van alles door het prisma van de woningbouwopgave te
bekijken moet een omgevingsvisie uitgaan van de samenhangende stad. En die is gediend bij een combinatie van
verschillende functies in plaats van monoculturen. Dus groene scheggen de stad in waar publiek-, sportief- en
privaat groen gecombineerd wordt. En de enkele plekken waar sport- of natuurfuncties in de stad toch moeten
wijken voor woningen kunnen ingezet worden om in het buitengebied de verbindingen tussen te verschillende
natuurgebieden te maken. De stad begint met het landschap en de groen-blauwe infrastructuur.

Vitale wijken (p. 95)
De zinsnede "Maar in een een aantal wijken en gebieden zijn rigoureuze keuzes nodig om dezelfde kansen te
kunnen bieden aan huidige en toekomstige Rotterdammers die daar wonen." lijkt te verwijzen naar een woonvisie
die inmiddels van alle kanten achterhaald blijkt. Menging van verschillende functies en lagen van de samenleving
in de wijken van Rotterdan is een goed streven, maar niet met de botte bevolkingspolitieke bijl van onnodige
sloop-nieuwbouw en verplaatsing van problemen. En zeker niet in tijden van stijgende woonlasten en een
wooncrisis. Gebruik maken van natuurlijke onderhouds- en vervangingscycli, tegengaan van huisjesmelkers en
speculatie en bestaande bewoners meer ontwikkelingsperspectief bieden moeten als slimmere strategieën
onderdeel zijn van een omgevingsvisie, en niet een achterhaalde visie uit 2016.

Nieuw Energiesysteem (p. 111)
Op zich goede duurzame energiemix, maar op welke manier komt onze toekomstige energie-infrastructuur tot
stand? Het eigenaarschap van de opwek met zon en wind moet niet alleen langs commerciële wegen
vormgegeven worden. Juist gedeeld eigenaarschap zorgt voor een goed borging van maatschappelijk belang en
het voorkomen van energie-armoede. Zeker bij monopolistische grootschalige oplossingen als een warmtenet.
Energie (en zeker het netwerk voor warmte en stroom) is een publieke nutsvoorziening. De landelijke afspraak van
50% lokaal eigenaarschap zorgt ook stedelijk voor draagvlak en steun voor burgercollectieven die de meerwaarde
ook weer terug laten vloeien naar de gemeenschap in plaats van aandeelhouders. Ontwerpend onderzoek van
IABR (onder andere in de Rotterdamse wijk Bospolder Tussendijken) biedt aanknopingspunten en alternatieven.
Klimaatneutrale en circulaire wijken vragen ook een sociale component. Hoe werken we samen aan
bewustwording, activering en handelingsperspectief. Deze sociale transitie -die misschien wel belangrijker is dan
de technische transitie- ontbreekt in deze omgevingsvisie.

Werkwijze: hoe werken we aan de fysieke leefomgeving? (p.158)
Er is niet zoiets als een fysieke leefomgeving. Er is een leefomgeving, en die heeft sociale, culturele, economische,
ecologische en ja, ook fysieke aspecten. Hierin klinkt de dominantie en verkokering van het cluster
Stadsontwikkeling door. Het is fijn dat het stuk concludeert dat papier alleen niet volstaat: "De gemaakte keuzes in
de omgevingsvisie vragen om vervolggesprekken over de uitvoering.". Als de stad een dynamisch, adaptief en
integraal verhaal moet worden kunnen deze gesprekken niet alleen ad-hoc plaatsvinden, dat moet staande
praktijk worden en blijven. Dat vraagt om sterke wijknetwerken en duurzaam beschikbare lokale
ontmoetingsplekken waarin verschillende belangen en groepen samenkomen. Wijkcoöperaties, stadslabs, etc.
Structureel wijkoverleg dat verder gaat dan alleen de minimaal vereiste afvinklijstjes van de representatieve
democratie. Wat dat betreft is het bemoedigend dat dit ook een lerende omgevingsvisie pretendeert te zijn die
zich ontwikkelt door experimenten en ervaringen uit de praktijk. Dat biedt kansen om de ervaring en intelligentie
van de stad en haar bewoners te ontsluiten en maximaal te benutten.

Een goede dialoog toegewenst met de raad en de stad voor de voor de aanscherping van deze toekomstgerichte
omgevingsvisie!

Met vriendelijke groet,

Robbert de Vrieze
06.19354343
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