Investeren
in duurzame
buitenkansen
Zelfbewuste dorpen in de
Rotterdamse haven

Inhoudsopgave
1. In liefde verbonden

4

2. Havendorpen met toekomst

5

3. Vijf verbindende thema’s voor de havendorpen

7

4. Hoek van Holland, toeristisch dorp in de haven

10

5. Pernis, energiek dorp in de haven

13

6. Rozenburg, duurzaam dorp in de haven

16

7. Participatie en cocreatie

19

8. Middelen

20

9. Tot slot

22

3

1 In liefde verbonden
Woensdag 14 februari 2018 gaat de geschiedenisboeken in als ‘de dag van verbondenheid’. Geïnspireerd
door Valentijn verklaarden de gebiedscommissies van Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg in de
raadscommissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte volmondig de liefde aan de stad. Geen ludieke actie, maar
een serieuze affaire. De reden: enthousiasme over de intenties van het college voor extra investeringen in
deze drie buitengebieden.
Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg zijn drie kleine dorpen met een eigen historie en identiteit.
Zij horen bij Rotterdam, maar liggen relatief geïsoleerd buiten het stadscentrum. Door demografische
ontwikkelingen (vergrijzing), afnemende werkgelegenheid in de haven, een verouderde woningmarkt en
een onaantrekkelijk imago sijpelt de vitaliteit uit de lokale gemeenschappen langzaam weg. De afgelopen
jaren hebben de gebiedscommissies daarom gezamenlijk bij het gemeentebestuur gepleit voor een op
maat gesneden beleid. Dit is nodig om de weerbaarheid te versterken en een aantal zorgen aan te pakken,
bijvoorbeeld op het gebied van lokale communicatie, sportvoorzieningen en zorg en welzijn. Daarnaast
vereisen krimp en bereikbaarheid de nodige aandacht, naast de economie (detailhandel), wonen en
onderwijs. Maar dat is niet het enige. In de drie dorpen liggen ook gigantische kansen voor het grijpen;
letterlijk en figuurlijk ‘buitenkansen’. Voor toerisme, natuur en recreatie. Maar ook voor de ontwikkeling van
duurzaamheid en de zo actuele en noodzakelijke energietransitie.
Tot onze grote vreugde heeft het gemeentebestuur gehoor gegeven aan de roep om een maatwerkaanpak
voor de havendorpen. Het eindrapport van Regioplan is naar onze mening een solide basis om op voort
te bouwen. Met onze ‘liefdesverklaring’ op Valentijnsdag 2018 hebben wij bevestigd dat we de ‘huwelijkse
basisvoorwaarden’ omarmen. Ook hebben wij benadrukt dat de drie gebiedscommissies zich graag
inzetten voor een uitvoeringsprogramma met de gewenste activiteiten en financiële middelen. Belangrijk
aandachtspunt hierbij is dat de drie dorpen geen eenheidsworst zijn. Om een optimaal resultaat te kunnen
bereiken, moet de eigenheid altijd voorop blijven staan.
Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna komen er een nieuwe gemeenteraad en een
nieuw college. In de raadscommissievergadering van 14 februari heeft wethouder Simons toegezegd
dat het uitvoeringsprogramma uiterlijk in het laatste kwartaal van 2018 klaar moet zijn en dat de urgentie
hiervan onderwerp zal zijn in de coalitieonderhandelingen. Wij zijn blij met dit commitment, omdat
oprechte liefde en verbondenheid altijd wederzijds zijn. Als constructieve bijdrage aan succesvolle
onderhandelingsgesprekken hebben wij in deze notitie onze ideeën en wensen beschreven. De titel
‘Investeren in duurzame buitenkansen’ verwoordt kernachtig onze ambitie. Als zelfbewuste dorpen in de
Rotterdamse haven willen we er samen met de stad, in cocreatie, zo snel mogelijk mee beginnen!

2 Havendorpen met toekomst
De gemeente Rotterdam heeft binnen haar grenzen drie kleine, dorpse gemeenschappen: Hoek
van Holland, Pernis en Rozenburg. Uit onderzoek van Regioplan (2016) blijkt dat bij ongewijzigd
beleid de sociale en de economische weerbaarheid van Pernis en Rozenburg door een kritische
bodem dreigt te zakken. De levensvatbaarheid van deze dorpen komt hiermee serieus in gevaar.
Hoek van Holland is veerkrachtiger door een gevarieerdere arbeidsmarkt en een aantrekkelijkere
woonomgeving. Voor alle drie dorpen is echter de urgentie hoog om een op maat gesneden aanpak
te ontwikkelen, gericht op behoud en versterken van de weerbaarheid en het benutten van de
kansen voor de toekomst.

Profiel buitengebieden

De drie havendorpen liggen in het hart van de Rotterdamse haven, op afstand van de stad. De drie dorpen
hebben ieder een eigen ontstaansgeschiedenis en cultuur. Ze grenzen niet direct aan andere woonwijken
en hebben een eigen centrum, soms met een redelijk uitgebreid voorzieningenniveau. Op veel kenmerken
wijken de buitengebieden af van overig Rotterdam. Het woonmilieu is dorps, het eigen woningbezit
hoog en de inkomens zijn er hoger, terwijl het opleidingsniveau lager is. De socialeverbanden tussen de
bewoners zijn hecht, de gemiddelde leeftijd is hoog en men is, vergeleken met andere Rotterdammers,
bovengemiddeld tevreden over het wonen. Inwoners voelen een emotionele binding met het dorp, vaak
meer dan met de stad Rotterdam.
De toekomstbestendigheid van Pernis en Rozenburg staat onder druk. De beroepsbevolking is
voor een groot deel laag opgeleid, voor een aanzienlijk deel werkzaam in de haven en industrie, en
isbovendien relatief oud. Door vergrijzing en een afnemende vraag naar laaggeschoold personeel door
technologische ontwikkelingen neemt de financiële draagkracht van de huidige bevolking af. De instroom
van draagkrachtige buitenstaanders blijft achter door een negatief imago. Doordat Rozenburg beduidend
meer huurwoningen heeft dan Pernis, loopt Rozenburg het grootste risico om in een negatieve spiraal
terecht te komen. De komst van de Maasdeltatunnel, een functieverandering van de omliggende haven,
afnemende milieuhinder en eventuele positieve ontwikkelingen op de woningmarkt kunnen op langere
termijn mogelijk voor verbetering zorgen.
De toekomst van Hoek van Holland ziet er positiever uit. Het dorp wordt steeds populairder als woonen verblijfsgebied. Dit leidt tot een instroom van financieel daadkrachtige groepen. Dit zijn niet alleen
woningzoekenden uit regio Rijnmond en het Westland, maar ook mensen die een tweede huis in Hoek van
Holland kopen of huren. De draagkrachtontwikkeling van de huidige bevolking is lastiger te voorspellen.
Hoekenezen zijn redelijk opgeleid en minder afhankelijk van een specifieke sector. De groeiende
toeristenindustrie kan een impuls zijn voor de werkgelegenheid. Mogelijk neemt de draagkracht van een
deel van de huidige bevolking af door afnemende vraag naar laaggeschoold arbeiders, maar kent een
ander deel door economische groei juist voorspoed.

Klaas de Koning, voorzitter
gebiedscommissie Hoek van Holland
Brian Frowijn, voorzitter
gebiedscommissie Pernis
Frank Schellenboom, voorzitter
gebiedscommissie Rozenburg
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Prioriteiten voor beleid

Om de toekomst van de drie havendorpen veilig te stellen, de vitaliteit en veerkracht te
vergroten en de kansen in de dorpen te benutten, is een integrale aanpak nodig. In het
eindrapport van Regioplan (2016) zijn hiervoor de volgende prioriteiten benoemd:

•

•

•

Organiseren van voorzieningen voor ouderen in de wijk
Door de vergrijzing, het langer zelfstandig blijven wonen van steeds meer ouderen en (in
Pernis), verdienen voorzieningen voor ouderen aandacht. Het gaat niet alleen om zorg aan
huis (via thuiszorgorganisaties, sociale wijkteams en mantelzorgers),maar ook om welzijn
en recreatie. Vanwege de toename van eenzaamheid zijn deze voorzieningen cruciaal. De
sociale cohesie en buurtbetrokkenheid van de bewoners bieden hiervoor goede kansen.

•

Inzet op jeugd (met name Pernis en Rozenburg)
Het lage opleidingsniveau van jongeren (in met name Pernis en Rozenburg) in combinatie
met de grote fysieke afstand tot voortgezet onderwijs én de afname van de vraag naar
laagopgeleid personeel, vereisen een gericht gemeentelijk beleid. Vooral in Pernis is
daarnaast een aanpak nodig voor jongeren.

•

Verbeteren bereikbaarheid
Per dorp zijn er op het vlak van de bereikbaarheid verbeteringen mogelijk: voor Rozenburg
de OV verbinding in het algemeen, voor Pernis en Rozenburg de waterverbinding met
Rotterdam en voor Hoek van Holland de waterverbinding met de Maasvlakte. Voor Rozenburg
is specifieke aandacht voor nodig voor de ontsluiting van het bedrijventerrein De Pothof.
Enerzijds om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven te behouden, anderzijds om
de leefbaarheid in de nabijgelegen woonwijk te verbeteren.

Gebruikmaken van eigen kracht van de bevolking
Een dreigende afname van draagkracht en van het voorzieningenniveau kan worden
gekeerd door gebruik te maken van de sterke kanten van de dorpen: de sociale
cohesie, betrokkenheid bij de buurt en actieve maatschappelijke deelname. De eigen
kracht die in de bevolking aanwezig is, kan juist in de drie dorpsgemeenschappen
goed worden ingezet.

Woningverbetering
Door de vergrijzing en een deels verouderde en in de toekomst niet meer courante
woningvoorraad zijn woningverbeteringen en/of sloop- en nieuwbouw gewenst: onderhoud,
modernisering (in grootte en comfort), het verduurzamen en levensloopbestendig maken.

Onderwijs(ondersteuning) van de jeugd en bijscholing van jonge werknemers
De vraag naar arbeid verschuift steeds meer naar hooggeschoolden. Daarom moet
voor de vitaliteit van de dorpen worden geïnvesteerd in de jeugd. Deze groep beter
opleiden en vervolgens aan het werk krijgen en houden, is voor de toekomst van groot
belang. Dit geldt zeker voor Pernis en Rozenburg.

•

Parallel aan bovenstaande prioriteiten zijn de aanvullende maatregelen noodzakelijk:

Behoud van sociaaleconomische stijgers
In Pernis en Rozenburg moet veel aandacht uitgaan naar de woonruimteverdeling
(huur) respectievelijk instroom in koopwoningen. Hierbij is het van groot belang dat
sociaaleconomische stijgers behouden blijven en bijvoorbeeld niet uitstromen naar
Voorne-Putten of Albrandswaard. Dit betekent dat de woonwensen goed in beeld
gebracht moeten worden en dat maatwerk moet worden geboden. Daarnaast is
van belang te voorkomen dat de instroom van kwetsbare groepen groeit. Ook door
renovatie of sloop, samenvoeging van woningen, modernisering en comfortverhoging
kan bij de woonruimteverdeling worden gestuurd. Voor Hoek van Holland is vooral het
behoud van sociaaleconomische stijgers van belang. Dit doel kan worden bereikt met
gedifferentieerde nieuwbouw.

•

Aanvullende maatregelen

•

Welzijn en zorg in de regio inkopen (Hoek van Holland)
De bevolking van Hoek van Holland is overwegend op het Westland georiënteerd en de
afstand tot Rotterdam is groot. Het is daarom raadzaam dat welzijns- en zorgvoorzieningen bij
partijen uit Westland worden ingekocht vanwege de beperkte afstand en de lokale kennis die
deze partijen hebben

•

Imagoverbetering
Het imago van de drie dorpen verdient verbetering. Dit kan via marketingactiviteiten en het
stimuleren van recreatief gebruik. Voor Rozenburg kunnen op de Landtong bijvoorbeeld
festiviteiten met een regionale uitstraling worden georganiseerd waardoor het dorp meer
bekendheid krijgt en dagjesmensen aantrekt. Pernis kan haar dorpse karakter uitventen door
aan de oever van de Nieuwe Maas activiteiten te organiseren en de omgeving aantrekkelijker
te maken. Ook kan het dagtoerisme van toerfietsers worden gestimuleerd vanwege de ligging
van Pernis aan een fietsnetwerk.Hoek van Holland, waarvan het imago al verbetert, heeft
door het aanbod van strand, duinen en polders, cultuur (musea) en cultureel erfgoed en de
komst van de Hoekse Lijn sterke troeven in handen. Daarnaast is het voor de uitstraling van
belang dat de Prins Hendrikstraat een facelift krijgt en dat via nieuwbouw het entreegebied
aan de oostzijde van het dorp wordt verbeterd. Tot slot kan ook het imago van buitengebieden
in politiek en bestuurlijk Rotterdam worden verbeterd. Het bezoeken van Rozenburg als
onderdeel van inwerkprogramma’s voor raadsleden en ambtenaren, zoals onder meer bepleit
in het gebiedsprogramma Rozenburg 2014-2018, is daarvoor een mogelijk instrument.

6

7

3 Vijf verbindende thema’s voor de havendorpen
Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg hebben hun eigen ontstaansgeschiedenis en kwaliteiten,
maar vertonen ook veel overeenkomsten. Om de toekomst van de drie dorpen veilig te stellen, de
vitaliteit en veerkracht te vergroten en de duurzame buitenkansen te benutten, is een geïntegreerde
aanpak nodig, toegespitst op vijf verbindende thema’s.

Thema 1: zelfbewuste dorpen in de regio

De drie buitengebieden van Rotterdam zijn nauw verbonden met hun directe omgeving. Voor Pernis betreft
dit het omliggende bedrijven/havengebied en Hoogvliet. Voor Rozenburg is dat Voorne-Putten, Brielle en
in mindere mate Maassluis. Hoek van Holland ligt midden in het Westland met de gemeente Westland als
belangrijke buur en steden als Delft en Den Haag dichterbij dan Rotterdam. Op veel terreinen wordt al
afstemming en samenwerking gezocht met omliggende gemeenten. Op andere zou die samenwerking
sterker kunnen worden. Maar alleen als de gemeente Rotterdam dit ondersteunt of ten minste meeneemt
in haar afwegingen en/of beleid.
Deze bovenlokale, regionale oriëntatie kan leiden tot gelegitimeerd en beargumenteerd afwijken van
Rotterdams beleid. Om kansen te benutten of ontwikkelingen te stimuleren, ervaren de drie zelfbewuste
dorpen het stedelijk beleid soms als te beperkend. Dit vraagt om maatwerk van dat beleid, afgestemd op
de lokale wensen en behoeften. Dat geldt in ieder geval voor voortgezet onderwijs, (de aanbesteding van)
maatschappelijke ondersteuning voor ouderen of jeugdzorg, woningtoewijzing versus een aantrekkelijk
woningaanbod, vervoer/mobiliteit, politie/veiligheid, publiek vastgoed (bijvoorbeeld zwembaden),
precarioheffing, subsidiëring van verenigingsleven en/of sportvoorzieningen en communicatie.
Meer beleidsvrijheid of maatwerk maakt dat de dorpen meer ‘eigen’ richting kunnen geven aan
voorzieningen of beleidskeuzes die zij voor hun eigenheid als belangrijk ervaren. Een per project louter
sectorale afweging van kosten en baten zal in de buitengebieden snel leiden tot verschraling van
voorzieningen en functies. Het toewijzen van ‘extra’ budget kan worden ingezet op punten waaraan het
dorp de meeste maatschappelijke baten ontleent. Dit draagt niet alleen bij aan meer leefbaarheid en
vitaliteit, maar ook aan de behoefte aan ‘zelfbeschikking/autonomie/zelfstandigheid’ en eigen identiteit die
belangrijk is voor de drie dorpen en hun inwoners.

Thema 2: duurzaamheid en energietransitie

De energietransitie is een landelijke, regionale en Rotterdamse opgave die landt in gebieden.
De energietransitie bestaat uit het stoppen met gebruik van gas (voor koken en verwarmen) en het
meer lokaal duurzaam opwekken van energie. Samen met stakeholders moet worden bekeken hoe
de energietransitie vorm kan krijgen: opties in kaart brengen, de technische mogelijkheden bezien en
lokale kansen en opgaven in beeld krijgen. Dat samen leidt tot een energiestrategie per gebied. De drie
havendorpen zijn in dit kader vergelijkbaar en bijzonder, want zij liggen vlakbij de haven en industrie.
Dit biedt grote kansen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Om deze kansen optimaal
te kunnen benutten, is onderzoek nodig, want er zijn ook uitdagingen. De ruimtelijke inpassing van
voorzieningen zoals windturbines en zonneparken moet zorgvuldig gebeuren om horizonvervuiling voor de
dorpen te beperken. Ook zijn de drie dorpen (in ieder geval Pernis) momenteel te klein voor een rendabele
aansluiting op restwarmte. Daarnaast zijn de inwoners over het algemeen minder financieel draagkrachtig.
Het risico bestaat dat de draagkracht nog verder afneemt, doordat de toekomstige werkgelegenheid in de
haven minder aansluit bij het opleidingsniveau van de lokale bevolking. Voor particuliere huizenbezitters
is het hierdoor lastiger om zelf in energiebesparende en duurzaamheidmaatregelen te investeren. Voor
het waarmaken van de energieambitie is daarom maatwerk geboden, bijvoorbeeld door een op maat
gesneden energiesubsidie voor de drie havendorpen.
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Bij de noodzakelijke energietransitie ligt een belangrijke opgave in de verduurzaming van het
woningbestand in de drie havendorpen. Hoek van Holland en Pernis staan nog aan het begin, Rozenburg
is al flink op weg. Woningcorporatie Ressort Wonen loopt voorop in energiebesparende maatregelen; haar
woningen behoren tot de meest energiezuinige in Rotterdam. Niet voor niets heeft het college Rozenburg
aangewezen als één van de drie proefgebieden in de stad om ervaring op te doen met aardgasvrij wonen.
Het dorp ligt op steenworpafstand van een stadswarmteleiding, er zijn actieve bewoners en Ressort Wonen
wil aan de slag met de energietransitie door 650 flatwoningen te ontkoppelen van het gas. De naastgelegen
VvE (vereniging van eigenaren) haakt aan op het onderzoek dat hiervoor plaatsvindt. Daarnaast loopt
het experiment Power-to-Gas (P2G) in Rozenburg, waar op een alternatieve duurzame wijze gas wordt
geproduceerd. Rozenburg kan het meest duurzame dorp in de haven worden, een unieke kwaliteit die
misschien ook wel andere doelgroepen met hart voor milieu en experiment naar het dorp kan trekken.
En vooral kan zorgen voor een lage energierekening en een beter wooncomfort voor de huidige bewoners.
Hoek van Holland en Pernis kunnen bij de verduurzaming van de kennis en ervaring in Rozenburg
profiteren. In Hoek van Holland liggen kansen op duurzaam toerisme: de Maeslantkering en het nieuwe
Windpark Waterweg bieden samen gelegenheid om een educatief punt over duurzaamheid te ontwikkelen.
Ook worden in het kader van kwaliteitskeurmerken voor het strand innovatieve investeringen bedacht en
voor behoud van het cultureel militair erfgoed van Hoek van Holland zijn duurzaamheidinvesteringen nodig.

Thema 3: vitaliteit

Het rapport van Regioplan benoemt de werkgelegenheid voor de inwoners van de
buitengebieden als belangrijke bedreiging. Met name in de haven neemt het aantal
arbeidsplaatsen in de toekomst af. De inwoners (jong en oud) van vooral Pernis en Rozenburg
hebben voor een deel een vmbo/havo-advies en zijn vaak werkzaam in de haven en industrie.
Juist op dat opleidingsniveau neemt het werk af. De haven vraagt namelijk steeds hoger
geschoold personeel (minimaal vmbo middenkaderopleidingen).
Gebiedspecifiek is werkloosheid onder de beroepsbevolking een lastig aan te pakken probleem.
Het raakt onderwerpen als scholing en omscholing naar andere sectoren die werkgelegenheid
bieden zoals de zorg en installatiewerk voor de energietransitie. In Hoek van Holland liggen veel
kansen in de toeristische sector, maar het is de vraag of het aantal nieuwe banen voldoende
is om de daling van de werkgelegenheid in haven en industrie op te vangen. Ook lokale
bedrijventerreinen zoals De Pothof in Rozenburg en de bedrijventerreinen in Hoek van Holland
kunnen hier een rol in spelen.
Het lijkt noodzakelijk om voor de drie havendorpen een overall aanpak te ontwikkelen om de
werkgelegenheid voor de inwoners in stand te houden of zelfs te verbeteren, vergelijkbaar met het
Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Allereerst moet duidelijk worden hoe groot de bedreiging
nu daadwerkelijk is. Dit thema is overigens, samen met onderwijs en de energietransitie,
een belangrijk onderwerp in de Duurzame Dialoog tussen Haven en Stedelijke Ontwikkeling.
Veiligheidsissues hebben in een kleine, hechte dorpsgemeenschap grote impact. Daarom staat
veiligheid bij de havendorpen hoog in het vaandel. Investeren in faciliteiten voor de jeugd is
noodzakelijk om te zorgen dat jongeren voldoende kansen hebben om zich te ontwikkelen.
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Thema 4: aantrekkelijkheid

Voor de toekomst is het noodzakelijk dat de havendorpen aantrekkelijk blijven voor zowel
bestaande als nieuwe inwoners. Dit vereist in de eerste plaats een passend woningaanbod door
modernisering en nieuwbouw, afgestemd op een gezonde mix van huisvesting en inwoners. Ook
het aanpassen van woningen voor het toenemend aantal ouderen verdient extra aandacht. Even
belangrijk voor de toekomstbestendigheid is het behoud van het voorzieningenniveau. Versterking
van de lokale economie is hiervoor een voorwaarde.
In Hoek van Holland liggen veel kansen voor de ontwikkeling van het toerisme. Om deze beter
te benutten, heeft de gemeente een toeristisch perspectief gemaakt. Belangrijk speerpunt is het
realiseren van voldoende plekken om meerdaags en het hele jaar door in De Hoek te verblijven.
Dan profiteert het dorp vier seizoenen lang van de voordelen van toerisme, met als resultaat
meer werkgelegenheid, bezoekers voor voorzieningen en klanten voor winkels. Het recreatieoord,
ook wel de ‘houten kampeerstad’, met ruim 1.000 recreatiewoningen en 600 kampeerplekken,
is hiervan een goed voorbeeld, met ontwikkelingsperspectief. De Oranjebonnenpolder, met de
unieke bunkers, biedt een kans voor kleinschalige plattelandsrecreatie, natuurontwikkeling en
educatie. Toerisme kan ook helpen om de aantrekkelijkheid van het dorp bij bezoekers onder de
aandacht te brengen, wat zelfs kan leiden tot extra inwoners. Nieuwe instroom, en diversiteit van
inwoners, kan dynamiek opleveren in het dorp, wat de leefbaarheid en het voorzieningenniveau
ten goede kan komen.

Thema 5: infrastructuur en bereikbaarheid

De drie havendorpen liggen in meer of mindere mate afgelegen en zijn niet altijd goed ontsloten.
Rozenburg is het meest geïsoleerd, maar wordt in 2022 beter bereikbaar met de auto via de
Maasdeltatunnel. In Pernis rijdt de metro en Hoek van Holland wordt aangesloten op het lightrail-netwerk
van Rotterdam. Deze lightrail stopt overigens ook in Maassluis, die via de veerpont een OV-verbinding
vormt met Rozenburg. Rozenburg is verder met een bus ontsloten met Spijkenisse om vanaf daar naar
Rotterdam te kunnen doorreizen. Dit alles neemt niet weg dat Rotterdam op verre afstand ligt en de
inwoners afhankelijk zijn van de bovenwijkse voorzieningen in de stad of omliggende gemeenten. Denk
daarbij aan theater, bioscoop, winkels, maar ook het loket van Werk en Inkomen. Voor een deel van de
zorgvoorzieningen zijn de dorpen aangewezen op buurtgemeenten, zoals Westland voor Hoek van
Holland, Hoogvliet voor Pernis en Brielle voor Rozenburg. De ontsluiting zou dus goed (genoeg) moeten
zijn voor bijvoorbeeld familie en mantelzorgers. In de avond/nacht is in bijvoorbeeld Hoek van Holland de
taxivoorziening niet beschikbaar, wat de bereikbaarheid ernstig schaadt.
Bereikbaarheid is een belangrijk aspect om de leefbaarheid in en levensloopbestendigheid van een
dorpsgemeenschap goed te houden en als dorp vitaal te blijven en in de maatschappij te staan.
Desondanks zijn er vanuit de gemeente Rotterdam geen plannen om de bereikbaarheid van drie
buitengebieden te verbeteren. Op het gebied van het waterbusnetwerk ligt er een directe kans. De
nieuwe concessie wordt nu voorbereid om in 2021 in te gaan. Om bij te dragen aan het behoud van de
noodzakelijke leefbaarheid, moeten alternatieve vormen van mobiliteit worden onderzocht, zodat jong en
oud prettig in de drie dorpen kunnen blijven wonen.

Pernis ligt prachtig midden in de haven, omsloten door een zogenaamde groene gordel. Deze
groene gordel kan nog beter worden benut door de kwaliteit te verbeteren en de Pernisser
waterkant te ontwikkelen met woningen (Madroelpark) en natuur en een aansluiting op de
waterbus. Trekpleisters zoals tiny houses, interessante horeca of kleinschalige evenementen,
kunnen helpen om Rotterdammers naar Pernis te laten komen. En kennis te laten maken met dit
interessante en goed bereikbare (tuin)dorp in de haven. Wat ook kan helpen, is om de aandacht
van recreanten en passanten meer op het dorp te krijgen. Fietsers worden nu om het dorp heen
geleid. Hierdoor is er (te) weinig draagvlak voor bijvoorbeeld cafés, hotels en/of vermaak.
Ook Rozenburg biedt veel kansen voor recreatie en toerisme. De Landtong heeft veel potentie
als publiekstrekker door de natuur, duurzaamheid, het educatief centrum EIC Mainport
Rotterdam, fiets- en wandelroutes en de ligging midden in het havengebied. De Landtong kan
ook worden gebruikt voor evenementen, eventueel samen met aanlanding van de waterbus om
bezoekers te vervoeren. Op deze manier komt Rozenburg op de kaart te staan, doordat ook
mensen ‘van buiten’ de Landtong bezoeken en kennis maken met de kwaliteit ervan. Het dorp
is bovendien omsloten door groen. De kwaliteit van dit groen kan beter. Vooral aan de zuidzijde
mist een schakel om echt een rondje Rozenburg te maken. Een rondje dat kwaliteit biedt voor
de Rozenburgers om te bewegen, in het groen te zijn, te wandelen, te joggen en te sporten.
En een kwaliteit voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Rozenburg. De fondsen uit de
Maasdeltatunnel bieden kansen verbetering.

10

11

4 Hoek van Holland, toeristisch dorp in de haven
Inleiding

Hoek van Holland is een dorp met 10.212 inwoners dat letterlijk op de hoek van de kustlijn van Nederland
en de monding van de Nieuwe Waterweg ligt. Tot 1914 hoorde Hoek van Holland bij ’s-Gravenzande.
Vooral de haven en de Nieuwe Waterweg maken dat Hoek van Holland onderdeel is van Rotterdam, ook
al ligt het 30 kilometer van het centrum. In veel andere opzichten is de relatie met de gemeente Westland
minstens zo belangrijk. Door de betrekkelijk geïsoleerde ligging van het dorp zijn de Hoekenezen voor
een groot deel op zichzelf aangewezen. Veranderingen in de samenleving en de gestaag vergrijzende
bevolking maken het soms moeilijk om al het goede te behouden waaraan de bewoners zijn gehecht. Hoek
van Holland biedt Rotterdam een prachtig natuurgebied, met strand, zee, duin, bos en polders. ‘De Hoek’
is de belangrijkste badplaats voor Rotterdam en de regio, en heeft daarnaast een grensplaatsfunctie. In
het strandseizoen zijn er bovendien minimaal 2.000 extra inwoners, die op het recreatieoord verblijven. De
hoeveelheid toeristen en de bewoners van het park vragen om extra inzet voor orde en handhaving, en
zorgen op drukke dagen voor een grote belasting van wegen en het openbaar vervoer.

Ambities

Het zelfbewuste, zelfredzame, dorpse karakter van Hoek van Holland zorgt voor een grote sociale
samenhang. Die moet de komende jaren behouden blijven, evenals de vitaliteit van de Hoekenezen. De
cohesie moet beter worden ondersteund door benutting van de lokale media en De Hoekstee als Het Huis
van de Wijk. De Hoekstee moet als geheel een eigentijdsere uitstraling krijgen en bruisen. Om dit te laten
lukken, zijn investeringen nodig.
Hoek van Holland is een locatie waar ruimte is voor duurzame energiewinning. Niet alleen de lasten
maar ook de lusten moeten het dorp toekomen. Duurzaamheid is ook een belangrijke drager voor
kwaliteitskeurmerken van het strand. Daarin kan Hoek van Holland nog meer dan nu koploper zijn. Behoud
van historisch erfgoed moet hoger op de agenda en niet alleen door het dorp zelf worden gedragen.
Hoek van Holland moet in balans blijven. Om draagvlak voor voorzieningen te behouden moeten
er voldoende kansen zijn voor vestiging en doorstroming. Daarom moet de Hoekse woningmarkt
kunnen groeien. De sterk vergrijzende bevolking heeft speciale aandacht nodig voor goede woonzorgvoorzieningen, die duurzaam kunnen voorzien in de behoefte van mensen met een zwakkere
gezondheid.
Bereikbaarheid is hiervoor essentieel. Hierin is al veel geïnvesteerd (Hoekse Lijn en tweede
ontsluitingsweg). Bij de voltooiing van deze infrastructuur moet ook oog zijn voor de toeristische
uitstraling van het dorp. Dat vereist een kwalitatief goede inpassing in de buitenruimte en mogelijkheden
voor vervoer over water.
Hoek van Holland heeft een bijzondere eigenschap: het strand. Het is mogelijk om het hele jaar in het
dorp te recreëren. Het dorpscentrum, de strandroutes en de Emmaboulevard verdienen een uitstraling
die bij een toeristisch dorp hoort. Gemeente en ondernemers moeten daarin gezamenlijk investeren
(verblijfsrecreatie, hotels). Van belang is ook de programmering in het dorp om de toerist vast te houden.
Professionalisering van de bestaande musea is hiervoor nodig. Het Nationaal Park Hollandse Duinen beidt
kansen evenals de samenwerking met Rotterdam Partners. Verruiming van het evenementenbeleid is ook
nodig om die gewenste toeristische uitstraling meer te kunnen faciliteren.

THEMA

2019-2022

1. Zelfbewuste dorpen in de regio

•

Dorpsgerichtere communicatie gemeentelijke bijdrage
aan WOS en extra items Hoekse Krant

2. Duurzaamheid en energietransitie

•
•

Faciliteiten strand op het niveau van kwaliteitskeurmerken
Bijdrage aan bezoekerscentrum van RWS Maeslantkering
dat uitgebreid wordt met duurzaam (waterbeheer en
energie)

3. Vitaliteit

•
•

Faciliteiten voor het welzijnsleven op orde maken
Verbeteren Lemairepark

4. Aantrekkelijkheid

•
•
•
•

Vernieuwen Brinkplein en Prins Hendrikstraat
Promotie Sportstrand Rechtestraat
Bijdrage aan Nationaal Park Hollandse Duinen
Ondersteuning musea

5. Infrastructuur en bereikbaarheid

•

Intensiveren personenvervoer over water: bijdrage in
exploitatiekosten
Routes voor langzaam verkeer verbeteren

•
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Ambities voor de periode 2019–2022
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5 Pernis, energiek dorp in de haven
Inleiding

Pernis is een tuindorp aan de zuidkant van Rotterdam. Het is rustig, gemoedelijk, heeft veel groen en
een interessante waterkant. Pernis is letterlijk een dorp in de Rotterdamse haven, omsloten door de
Nieuwe Maas. Met de metro is het slechts 20 minuten naar het centrum van Rotterdam. De groene gordel,
historische lintbebouwing en ligging aan het water maken Pernis tot een aantrekkelijk dorp om in te wonen
en te recreëren.
In het Pernisser park (aan de zuidkant van Pernis) bevinden zich het openluchtzwembad, een speeltuin
en een kinderboerderij. Binnen het historisch lint zijn voornamelijk eengezinswoningen te vinden en enkele
appartementencomplexen. Aan de waterkant staat een woontoren met een schitterend uitzicht op de
Maas. Het dorpse karakter van Pernis komt tot uiting in een bloeiend verenigingsleven, met onder andere
een voetbal-, ruiter- en tennisvereniging, en de vele activiteiten die enthousiaste bewoners voor het hele
dorp organiseren.

Ambities

Pernis moet nu en in de toekomst een vitaal dorp blijven, waar inwoners van alle leeftijdscategorieën
met elkaar samenleven in harmonie met hun omgeving (haven en industrie). Dat lukt alleen als de
basisvoorzieningen op orde zijn. Het recent opgeleverde Huis van de Wijk/Wijksportvoorziening De Bonte
Koe, de ouderenwoningen in zorgcentrum het Havenlicht en de twee gemoderniseerde basisscholen
zijn hiervoor een belangrijke stap. Voor de aankomende periode liggen er kansen om de waterkant te
ontwikkelen. Dit richt zich op een unieke woningbouwlocatie aan de waterkant in combinatie met vervoer
over water naar de stad en een aantrekkelijk verblijfsgebied.
Ook voor duurzaamheid en energietransitie liggen er in Pernis volop kansen. Op het voormalige
volkstuinencomplex Robbenoord komen zonnepanelen. Inwoners van het dorp kunnen aanhaken. Tevens
geeft het project mogelijkheden om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Daarnaast moet worden
bekeken hoe de rioolvervanging in een deel van Pernis een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld een
betere waterhuishouding en/of de energietransitie. Op het gebied van verenigingen en participatie zal
de nieuwe gebiedscommissie het voortouw nemen om samen de sociale binding en het dorpsgevoel te
versterken.

THEMA

2019-2022

1. Zelfbewuste dorpen in de haven

•
•

Integraal dorpsbudget
Structurele promotie/imagoverbetering (o.a. Madroel op
Woonbeurs)

2. Duurzaamheid en energietransitie

•

Nieuwbouw planvorming starten Madroel
(aantrekkelijkheid waterkant vergroten)
Herstructurering kleine woningen 2019 analyse
2020-2022 isv aanvraag kleine woningen
Vergroten gebruik zonne-energie
Kansen zoeken met industrie en verenigingen
Visie maken voor de drie gebieden op het gebied van
duurzaamheid (kansen zoeken)
Zwembad energieneutraal (extra zonnepanelen)
(WSV is al geschikt gemaakt)

•
•
•
•
•
•
3. Vitaliteit

•
•
•

4. Aantrekkelijkheid

•
•
•

5. Infrastructuur en bereikbaarheid

•
•
•
•
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Ambities voor de periode 2019-2022

Modern onderwijs (lego/technisch)
Jongeren interesseren (basisschoolniveau) voor techniek
en haven
Verenigingen toekomstbestendig maken o.a. tennis
(all weather banen), kinderboerderij, ruitervereniging
Uitwerking Groenvisie groene gordel in relatie tot WSV
(inclusief extra waterberging)
Aantrekkelijkheid waterkant vergroten door o.a.
evenementen en natuurspelen
Tijdelijk extra maaien waterkant (maximaal 4 jaar)
Waterbus in concessie mee te nemen. (experimenteren
OV waterbustarief)
Fysieke inrichting standplaatsen G.A. Soetemanweg
Leegstand aanpakken Arie den Arendplein (o.a. verbouw
naar woning + plein)
Herinrichting Park & Ride metroplein
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6 Rozenburg, duurzaam dorp in de haven
Inleiding

Rozenburg is een dorp met 12.500 inwoners midden in het reusachtige havengebied van Rotterdam,
op 35 kilometer afstand van de stad. Het is een verrassend groen dorp, dat gekenmerkt wordt door
gemeenschapszin en verenigingsleven. Bewoners koesteren het gevoel van saamhorigheid. Helaas zijn
er ook negatieve ontwikkelingen die de kwaliteit van het dorp aantasten als er niet snel wordt ingegrepen.
De afgelopen decennia is Rozenburg gekrompen van 15.000 inwoners in 1978 naar 12.400 in 2014.
Daarnaast is er sterke vergrijzing en veel leegstand in commercieel onroerend goed. De woningmarkt trekt
wel aan, maar kan de prijsstijging in Rotterdam niet bijbenen (relatieve daling). De prijs van een vierkante
meter woning is de laagste van Rotterdam en de regio.
De nieuwe inrichting van het winkelgebied Raadhuisplein en het prachtige nieuwe sportcentrum De
Rozenburcht worden gewaardeerd. De Landtong is voor Rozenburg een belangrijke landschappelijke
kwaliteit; het contrast tussen natuur en industrie is hier indrukwekkend. Het fragiele evenwicht tussen
natuur en recreatie aan de ene kant en havenactiviteiten en windmolens aan de andere kant kan
eenvoudig in onbalans raken bij verkeerde beslissingen. Na de aanleg van de Maasdeltatunnel zal de
bereikbaarheid van Rozenburg per auto verder verbeteren. De verbinding met de stad per OV blijft ver
achter. Dit negatieve vestigingsargument staat de realisaties van de ambities in de weg. De relatie tussen
Rozenburg en Voorne-Putten is in een aantal opzichten sterker dan de relatie tussen Rozenburg en
Rotterdam. Dit vraagt om maatwerk en kan een reden zijn om soms af te wijken van Rotterdams beleid.

Ambities

Alle inspanningen zijn erop gericht om het wonen in Rozenburg aantrekkelijker te maken voor nieuwe maar
vooral voor de huidige bewoners. Dit is goed voor het dorp en voor de haven en industrie. Een groot deel
van de Rozenburgers is hier werkzaam en dit blijkt nog steeds de belangrijkste reden om er te wonen.
Rozenburg moet worden klaargestoomd voor de nieuwe tijd en de nieuwe haven.
Duurzaamheid en aanpak particuliere woningen (langer thuis)
Met Ressort Wonen als de meest duurzame woningbouwcorporatie van Rotterdam, drie extra windmolens
op de Landtong en het bijzondere project Power-to-Gas (energieopslag door groene stroom om te zetten
in aardgas) vervult Rozenburg een voortrekkersrol in duurzaamheid en zelfstandigheid. Nu er toch een
aansluiting komt op het warmtenet van onder andere AVR, kunnen ook particuliere woningen hierop
aansluiten. Dit is echter bij bestaande woningen minder eenvoudig. Er zijn aanpassingen nodig.
Op verschillende plekken in Rozenburg veroudert de particuliere woningvoorraad en blijft de
waardeontwikkeling achter bij de rest van Rotterdam maar ook bij Voorne-Putten. Dit maakt investeren
moeilijker en risicovoller. Om deze tendens te doorbreken is een groepsaanpak nodig die bovendien
kan bijdragen aan de verduurzamingsdoelstelling en om woningen geschikt te maken voor ouderen om
langer thuis te blijven wonen. Er zijn veel eengezinswoningen in Rozenburg, terwijl er vergrijzing is en
de bevolking niet groeit. (Na vele jaren krimp is er op dit moment sprake van stabilisatie.) Subsidie voor
verbetering en verduurzaming is zeer wenselijk.

Meer kansen voor de jeugd
De bevolking van Rozenburg is relatief oud (vergrijsd) en er zijn minder voorzieningen voor de jeugd in
vergelijking met tien jaar geleden. Zo is er geen jongerencentrum meer. Om het dorp levendig te houden
moet er worden geïnvesteerd in kansen voor de jeugd.
Bereikbaarheid verbeteren
Om Rotterdam per OV te bereiken vanuit Rozenburg zijn er twee mogelijkheden die beide meer dan
een uur kosten: de pont naar Maassluis en dan via de Hoekse Lijn naar het centrum of met de (boemel)
bus naar Spijkenisse en dan via de metro verder. De ontsluiting van bedrijventerrein De Pothof gaat
via het dorp, terwijl het terrein aan de randweg grenst. Een directe ontsluiting verlost het dorp van vele
verkeersbewegingen. Dit is goed voor de bedrijven, voor het milieu en voor de veiligheid.
Recreatie Landtong en Boulevard
De recreatieve mogelijkheden in Rozenburg zijn beperkt, maar er zijn veel kansen voor verbetering. De
Boulevard langs Het Scheur (de Nieuwe Waterweg begint bij de Maeslantkering) is een interessant gebied
maar nu ingericht als kale dijk. Dit kan beter door het aantrekkelijk inrichten van dijk en veerstoep met
bankjes, picknicktafels, barbecueplaatsen, verrekijkers, camperparkeerplaatsen met voorzieningen, camera’s
met beelden van boten op een tv-scherm op het Raadhuisplein en een veilig strandje. Ook de Landtong
biedt kansen voor meer recreatie. Door voorzieningen aan te leggen waarmee een exploitant succesvol een
camping kan exploiteren, krijgt Rozenburg een extra attractie waarvan de middenstand zal profiteren.Ipsant
quam vit, omnita quis volorep uditius, cum eiur, ni omnis am et lignissitiae nobit volenis is dolent.

THEMA

2019-2022

1. Zelfbewuste dorpen in de haven

•
•

Integraal dorpsbudget
Een groot evenement in het dorp

2. Duurzaamheid
en energietransitie

•

Oprichten van een wind- en zonne-coöperatie Rozenburg
om bewoners te stimuleren te investeren
Subsidie isolatie en zonnepanelen
Voortzetten uitbreiden Power-to-Gas project
Vergroten gebruik zonne-energie
Visie maken voor de drie gebieden op het gebied van
duurzaamheid (kansen zoeken)
Kansen zoeken met industrie en verenigingen
Haalbaarheidsstudie aansluiting op warmtenet AVR
Leegstand commercieel vastgoed aanpakken
door oprichten van vastgoedfonds om met andere
vastgoedeigenaren gezamenlijk af te boeken en uit de
markt te nemen

•
•
•
•
•
•
•

3. Vitaliteit

•
•
•

4. Aantrekkelijkheid

•
•

5. Infrastructuur en bereikbaarheid

•
•
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Ambities voor de periode 2019-2022

Modern onderwijs (lego/technisch)
Jongeren interesseren (basisschool) voor techniek en
haven
Subsidie /extra bijdrage geschikt maken voor langer thuis
wonen
Ontwikkeling Boulevard voor recreatie met onder andere
camperparkeerplaats, horeca en een veilig strand
Landtong Rozenburg herinrichten / aantrekkelijk maken
Pendelbus Rozenburg Maassluis via pont in samenwerking met pontexploitant voor vier jaar
Ontsluiting De Pothof waaraan ondernemers bijdragen
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7 Participatie en cocreatie
Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg zijn hechte dorpsgemeenschappen. Zij kenmerken zich veel meer
dan de andere gebieden van Rotterdam door een sterk wij-gevoel, sociale samenhang, drukbezochte
dorpse evenementen en een bruisend verenigingsleven. Bewoners kennen elkaar en familieverbanden
zijn door de dorpen heen zichtbaar. Je verantwoordelijk voelen voor de buurt en omgeving is voor velen
vanzelfsprekend.
De betrokkenheid bij de eigen buurt en wijk wordt onderstreept door het grote aantal vrijwilligers, de vele
bewonersinitiatieven en de actieve participatie bij vraagstukken die in de dorpen spelen. Zo denken en
praten inwoners van Pernis mee in het Participatieplatform Veilig (veiligheid), Maatschappelijke Ontwikkeling
(voorzieningen, sport, cultuur en recreatie) en Stadsbeheer (buitenruimte). In Hoek van Holland komt het
burgerplatform Maatschappelijke Ontwikkeling maandelijks bijeen om te bespreken wat in het dorp beter
kan in zorg en welzijn. Ook in Rozenburg is de participatie van de bevolking van oudsher groot.
De gebiedscommissies van de drie havendorpen hebben de bewonersparticipatie de afgelopen vier jaar,
ieder op hun eigen manier, gestimuleerd. Onder meer via speciale inloopavonden, themavergaderingen,
wijkbezoeken, eigen communicatiemiddelen (gebiedspagina in de dorpskrant), een stand op de
weekmarkt en spreekuren. De gebiedscommissie van Hoek van Holland organiseerde onlangs zelfs een
enquête onder de Hoekse bevolking over de plannen voor natuurontwikkeling en natuurbegraven in de
Bonnenpolder. De respons (22%) was hoog.
Participatie is dé voorwaarde voor een succesvolle realisatie van de ambities voor de havendorpen.
Bij de vormgeving van een uitvoeringsprogramma voor de kleine kernen willen wij dan ook graag
een bijdrage leveren via een actieve participatie. De drie gebiedscommissies hebben veel kennis en
ervaring op dit gebied. Na de verkiezingen gaan zij graag aan de slag om de toekomstplannen in het
uitvoeringsprogramma in cocreatie met het gemeentebestuur en de lokale bevolking verder uit te werken
en uit te voeren, in een vorm die recht doet aan de eigenheid van de drie dorpen.

8 Middelen
Voor het kunnen investeren in duurzame buitenkansen in de dorpen in de haven zijn uiteraard middelen
nodig. Dit betreft meer ‘harde’ middelen op het terrein van financiën en personeel, maar ook ‘zachte’
middelen zoals bestuurlijk commitment, samenwerking en eigenaarschap.
De zachte middelen zijn het belangrijkst. Commitment van de gemeenteraad en het nieuwe college.
Maar ook eigenaarschap bij de betrokken ambtenaren, juist ook bij de clusters. Op het moment dat er
een uitvoeringsprogramma komt voor de kleine kernen zoals toegezegd, is het uiteraard de gewoonte,
zoals bij elk programma, dat een wethouder verantwoordelijk is als bestuurlijk opdrachtgever. Daarmee
is de verantwoordelijkheid belegd en een formeel commitment geregeld. De hoop is dat voor dit
uitvoeringsprogramma het commitment verder gaat dan een formeel commitment. Dat er samenwerking
wordt gezocht met de gebiedscommissies en dat deze een goede rol krijgen in de participatieprocessen op
de diverse programmaonderdelen. Dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar de noden in de kleine kernen en
dat actief samenwerking wordt gezocht met de omliggende regiogemeenten. Leden van de gemeenteraad
en het college kunnen rekenen op een warm welkom en een constructieve samenwerking. In het bijzonder
de verantwoordelijk wethouder voor de kleine kernen zal op alle mogelijke manieren worden ondersteund.
Samenwerking is ook nodig met belangrijke partners in de dorpen zelf en kansrijke bedrijven in de haven.
Veel van deze partners kunnen mee investeren. Het gevraagde bedrag voor de periode van vier jaar is
daarmee een mogelijkheid om via de samenwerking met partners een nog grotere investering mogelijk te
maken. Hoe beter de samenwerking, hoe groter de mogelijke investering. Hierbij kan worden gedacht aan
de corporaties, grote bedrijven in de haven, scholen en natuurverenigingen.
24

De harde middelen zijn noodzakelijk om het uitvoeringsprogramma goed te kunnen uitvoeren. Voor
een deel zijn dit middelen uit bestaande budgetten bij clusters. In bestaande stedelijke programma’s
zijn budgetten beschikbaar en daar waar goede mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij de thema’s
in de kleine kernen zal daarnaar gezocht moeten worden. Daarnaast gaat het om personele inzet.
Op het moment dat er een uitvoeringsprogramma komt voor de kleine kernen, zal op basis van de
programmaonderdelen goed moeten worden bekeken welke personele inzet daarvoor nodig is. Ten dele is
de hoop dat dit kan worden gehaald uit reallocatie van de inzet; soms vergt het extra inzet. Vandaar dat in
de onderstaande begroting een post voor organisatie is opgenomen.
In deze notitie zijn veel kansen en aandachtspunten benoemd. Een aantal punten sluit aan bij bestaande
programma’s en mogelijkheden. Vaak kan ook worden aangesloten bij de inzet van belangrijke partners in
het gebied en in de haven. Veel zaken vergen echter extra aandacht en kunnen een extra zetje gebruiken.
Vandaar ook dat in het onderstaande overzicht is opgenomen welke ‘extra’ financiën nodig zijn om het
uitvoeringsprogramma succesvol te laten zijn. Deze middelen komen dan bovenop de inzet uit bestaande
programma’s.

BEGROTING
1. Zelfbewuste dorpen in de regio
Het betreft activiteiten voor de participatie op diverse programmaonderdelen,
communicatie via dorpse en regiokanalen, contact met regiogemeenten,
imagoverbetering en culturele dorpse activiteiten.
2. Duurzaamheid en energietransitie
Het betreft onder andere visieontwikkeling op duurzaamheid en energietransitie,
experimenteren met pilots op duurzaamheid zoals zonne-energie, Powerto-Gasproject. energieneutrale voorzieningen, duurzame herstructurering
bestaande woningen.
3. Vitaliteit
Het betreft onder andere de oprichting van een vastgoedfonds voor bestaand
vastgoed, het versterken van de kansen en faciliteiten voor toekomstbestendige
verenigingen, modern onderwijs en vergroten kansen jeugd door het
interesseren van leerlingen voor haven en techniek.
4. Aantrekkelijkheid
Het betreft onder andere het verbeteren van faciliteiten op het strand en de
groengebieden zoals de Landtong, evenementen op het strand en in het dorp,
groen- en recreatieontwikkeling aan waterkant, waterkering, investeringen in
de buitenruimte (zoals een Prins Hendrikstraat, een Brinkplein, rioolprojecten
Pernis) en groenonderhoud.
5. Infrastructuur en bereikbaarheid
Het betreft onder andere de ontwikkeling en verbetering van personenvervoer
over water, een betere bereikbaarheid van Rozenburg, de ontsluiting van De
Pothof in Rozenburg en Park&Ride mogelijkheden bij de metro in Pernis).

€

850.000,=

€ 3.750.000,=

€ 1.250.000,=

€ 6.750.000,=

€ 2.150.000,=

6. Organisatie
Het betreft met name kosten voor projecten en indirecte organisatiekosten.

€ 1.250.000,=

Totaal

€ 16.000.000,=
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9 Tot slot
Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg zijn drie zelfbewuste dorpen in de Rotterdamse haven. Voor
de toekomstbestendigheid van deze buitengebieden zijn extra investeringen nodig in de vitaliteit en
weerbaarheid. De urgentie is groot, want bij ongewijzigd beleid komt de levensvatbaarheid in gevaar.
Maar dat is niet de enige reden om nu in actie te komen met een op maat gesneden aanpak. De drie
havendorpen bieden ook grote kansen voor een gezonde toekomst; letterlijk en figuurlijk ‘buitenkansen’.
Voor toerisme, natuur en recreatie. Maar ook voor de ontwikkeling van duurzaamheid en de zo actuele en
noodzakelijke energietransitie. Daarin investeren betaalt zich terug en betekent een verrijking op korte en
lange termijn. Voor de dorpen zelf, maar ook voor de stad als geheel.
In deze notitie hebben de drie gebiedscommissies hun ideeën en wensen voor de toekomst van de
havendorpen op een rij gezet, inclusief een begroting van de hiervoor benodigde middelen. De notitie sluit
aan op de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van Regioplan, dat het huidige college heeft omarmd
als vertrekpunt voor een uitvoeringsprogramma. De invulling van dit programma is onderdeel van de
coalitieonderhandelingen, zo heeft wethouder Simons toegezegd. De gebiedscommissies zien de uitkomst
hiervan met vertrouwen tegemoet. Zij kijken ernaar uit om zo snel mogelijk daarna in cocreatie met het
nieuwe college met de uitvoering te starten.
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