Stadshavens Rotterdam,
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Toelichting op de wijzigingen
Opgave Het behoud van de Mainport als
vitaal economisch vestigingsgebied is cruciaal
voor Nederland. Zonder duurzame transitie is
de haven op korte termijn slecht bereikbaar,
biedt deze onvoldoende ruimte voor nieuwe
bedrijvigheid en werkgelegenheid, blijven
verouderde bedrijventerreinen achter,
stagneert woningbouw en worden haven en
stad door wateroverlast bedreigd.
Oplossing Door de herstructurering en
transformatie van het stadshavengebied
(1.600 ha, waarvan circa 1.100 ha droog)
krijgen haven en stad een versterking van de
economische structuur en aantrekkelijke en
hoogwaardige woon- en werkmilieus. Er
worden ca. 10.000 woningen gebouwd. De
beoogde kwaliteitsslag van het woon- en
werkmilieu straalt ook uit op de bestaande
stedelijke omgeving waardoor het sociaaleconomische klimaat van de stad en het
vestigingsklimaat voor bedrijven verbetert.
De kwaliteiten van het Groene Hart blijven
mede gespaard door deze binnenstedelijke
verdichting. Er wordt ingespeeld op de
klimaatverandering. Het project versterkt de
positie van de mainport Rotterdam en
daarmee de internationale
concurrentiepositie.
Planning
Start realisatie: 2010
Oplevering fase 1: 2017

Financiën Taakstellende rijksbijdrage aan fase
1: € 31 mln uit het Nota Ruimtebudget
Politiek/bestuurlijk In november 2009
hebben Rijk en gemeente, als vervolg op de
vaststelling van de rijksbijdrage, in het
Randstad Urgent contract afspraken over de
samenwerking vastgelegd. Voor onderdelen
van het Uitvoeringsprogramma krijgt de
gemeente een bijdrage uit het Nota
Ruimtebudget. Het betreft de eerste fase van
het Randstad Urgent project Stadshavens, de
inrichting van openbare ruimten in de
deelgebieden Vierhavens, RDM-terrein,
Rondje Rijnhaven en Sluisjesdijk /
Waalhavenboulevard.
In april 2010 hebben de minister-president en
vertegenwoordigers van de regio en het
bedrijfsleven een intentieverklaring over
stadshavens ondertekend waarin de urgentie
en de noodzaak van betrokkenheid van het
Rijk worden onderstreept. In het verlengde
hiervan zijn afspraken gemaakt over de
toepassing van de Crisis- en Herstelwet.

2011: in oktober 2009 is de taakstellende
rijksbijdrage voor dit project vastgesteld,
waarmee het project is overgegaan naar
de realisatiefase.

Uitvoering Het project wordt door de
gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf
uitgevoerd in samenwerking met in en buiten
het havengebied gevestigde private partijen.
Hiervoor worden allianties gesloten,
waaronder het initiatief Clean Tech Delta
(voorheen Rotterdam Climate Campus). De
gemeente Rotterdam is verantwoordelijk
voor het project.
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