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Commissie Vei[igheid, Commissíe Bouwen, Commissie Economi
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24 januari 2017

Betreft:   Europese aanbestedingsprojecten Rotterdam Zuid/ Veiligheid en Stadsontwikkeljng

Criteria -koppeling "Stadsontwil(I{eling Zuid" met Feyenoord City

Geachte College leden, geachte voorzfters, geachte Commissie leden,

Deze brief is gericht aan de leden van de Commissies Veiligheid, Bouwen en Economie en per e-mail
ingezonden met verzoek om een ontvangstbevestiging.

Aanleiding

Op 16 januari jl. had ik een gesprek met de projectdirecteur NPRZ en uw stadsmarinier.

Er liggen kansen op Zuid om maatschappelijk verantwoord vastgoed en stadskemen (mini wijken) te
ontwikkelen voor mensen en gezinnen met een inkomen dat rond 1,5 modaal ligt (circa 48.000 tot 54.000
euro). Met name omdat het `'momentum" er is om met de positieve effecten van uw integrale
veiligheidsbeleid, de stadsontwikkeling en het intemationale imago van de stad nieuwe synergiën te creëren en
realiseren.

Niei de oude fouten weer maken!

Naar aanleiding van dft gesprek is transparant geworden dat het gevaar bestaat dat na de financiële en
economische crisis opnieuw beleggers en vastgoed ontwikkelaars hoge rendementen kunnen maken die ooft
deze problemen hebben veroorzaakt. Met name kunnen deze rendementen (en dito kosten) afgewenteld
worden op het armere deel van de Rotterdamse bevolking in Zuid. Dat is ongewenst.

Vra8en

Gelet op bovenstaande heb ik , mede namens buftenlandse ervaringsdeskundigen en investeerders in
maatschappelijk verantwoord vastgoed, de volgende vragen aan de stad Rotterdam:

1.     Welke liist van strategische locaties en projecten heeft de gemeente Rotterdam voor zuid opgesteld?

2.     Hoe ziet de _Europese aanbestedingsprocedure eruft voor deze lijst?

3.     Welke£ri±ËriaLzal de gemeente Rotterdam bij de invulling van deze aanbestedingen hanteren?

4.     Hoe zal de ontwikkeling van  Fevenoord citv gekoppeld worden aan   ''Stadsontwikkeling zuid''?

5.     Hoe zal de gemeente Rotterdam hiertot 2023 £g!ig:ËË±invulling aan gaan geven? (planning)

6.     Welke mogelijkheden krijgen investeerders om pro actief mee te doen met "Stadsontwikkeling Zuid?

lk vertrouw u met deze terugkoppeling van dienst te zijn.  lk zie uw antwoord met bijzondere ambitie en

interesse tegemoet.

Hoogachtend,


