
 

  
MOTIE Mobiliteit en buitenruimte beter geborgd in NPRZ 

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 oktober 2020 ter 
bespreking van ‘Nationaal Programma Rotterdam Zuid; 

Constaterende dat 

• De uitvoering van NPRZ als doel heeft Rotterdam Zuid in de periode tot 2030 
vanuit een forse achterstandspositie naar het gemiddelde niveau van de G4 te 
krijgen en de welvaart en welzijn van bewoners op Zuid mede als de leefbaarheid 
en kwaliteit structureel te verbeteren;  

• Daarom in de Regiodeal door Rijk en gemeente €260 miljoen geïnvesteerd wordt 
in de pijlers werk, onderwijs en wonen; 

• Van dit geld een groot aandeel van €160 miljoen is uitgetrokken voor wonen; 
• Van de looptijd van 20 jaar volgend jaar de helft verstreken is; 

Overwegende dat 

• Fysieke ingrepen een lange doorlooptijd hebben waardoor resultaten niet meteen 
zichtbaar zijn als een aanpak wordt opgestart; 

• De voortgangsrapportage deel II (p.32/ 33) laat zien dat resultaten achterblijven 
bij de gestelde doelen;  

• Voor efficiënte besteding van het geld gestuurd moet blijven worden op het doel 
verbeteren van de welvaart en het welzijn van bewoners op Zuid in plaats van op 
de middelen/ instrumenten om die doelen te bereiken;  

• Ook investeringen in de buitenruimte en mobiliteit een positieve bijdrage kunnen 
leveren aan het welzijn en de leefbaarheid in Zuid. 

• Het college heeft toegezegd voor de zomer van 2021 richting de commissie te 
komen met uitgangspunten voor het nieuwe uitvoeringsprogramma met 
betrekking tot de gemeentelijke inzet. 

Verzoekt het college  

• In het nieuwe uitvoeringsprogramma ook nadrukkelijk aandacht te hebben voor 
de positieve effecten die investeringen in de buitenruimte en mobiliteit kunnen 
hebben voor het verbeteren van de woonsituatie op Zuid.  

• In de midterm review de wijze waarop de huidige middelen en instrumenten 
binnen de pijler Wonen bijdragen aan de gestelde doelen voor de inwoners op 
Zuid te evalueren, om te komen tot een optimale instrumentenmix de komende 
10 jaar; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Astrid Kockelkoren 
GroenLinks   


