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Op welke gronden deze briefî/Waarom nu voorgelegd?
In september 2019 bent u geïnformeerd over het extern advies met het 
voorstel een Cultuurcampus op Zuid te ontwikkelen gericht op kennis, cultuur 
en toerisme. Daarop hebben wij opdracht gegeven de haalbaarheid van dat 
advies te onderzoeken. In maart 2020 hebben wij de haalbaarheidsstudie 
ontvangen en geconcludeerd dat de Cultuurcampus op Zuid met de juiste 
bouwstenen op een haalbare manier ontwikkeld kan worden. Een van de 
bouwstenen is de samenwerking met partners: nu met hen een convenant 
ondertekend is over de gezamenlijke ontwikkeling in het komend jaar, 
informeren wij u graag over de voortgang.
In deze brief doen wij tevens toezegging 19bb21828 af.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
Er zijn verschillende aanleidingen voor de (door) ontwikkeling van een 
Cultuurcampus op Zuid, eerder het Nationaal Cultureel Wetenschappelijk 
Instituut. In het coalitieakkoord Nieuwe Energie voor Rotterdam zijn 
talentontwikkeling, cultuureducatie en gebiedsontwikkeling op Zuid belangrijke 
pijlers. In de Regiodeal uit 2018 met het Rijk over Rotterdam Zuid is 
vastgelegd dat cultuur een klein maar wezenlijk onderdeel is van de aanpak 
van Zuid. Hoger onderwijsinstellingen in de stad zoeken ruimte op plekken 
waar zij (meer) maatschappelijk impact hebben en een meer inclusieve 
instroom verwachten. Voor de hele stad geldt dat de behoefte aan 
maatschappelijke voorzieningen groeit met de toename van het aantal 
inwoners.
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Voor de totstandkoming van de studie naar de haalbaarheid van een 
Cultuurcampus op Zuid is gesproken met de gebiedscommissies en wijkraden 
op Zuid die het idee positief ontvangen hebben en het belang voor omliggende 
wijken benadrukt: zorg voor positieve impact op de omgeving.
Met de culturele ondernemers die eerder ingesproken hebben is gesproken, zij 
pleitten voor een urban invulling. Aangegeven is dat de precieze 
programmering pas in een latere fase van de cultuurcampus-ontwikkeling aan 
de orde is; er is wel een vervolgafspraak gemaakt. Of nachthoreca mogelijk of 
wenselijk is op de Cultuurcampus kan om dezelfde reden pas in een latere 
fase worden gezegd. Natuurlijk is ook met diverse onderwijspartijen 
gesproken, met het Rijk, fondsen, de culturele sector, eerdere insprekers. Ook 
is gebruik gemaakt van de uitkomsten van werkateliers en essays die in 
eerdere fasen werden ontwikkeld voor de Cultuurcampus/het NCWI. Voor de 
verdere planontwikkeling wordt een communicatie-Zparticipatieplan gemaakt 
om bewoners, belanghebbenden en stakeholders nauw te blijven betrekken.

Doordat aan het Charloisse Hoofd een snelle start kan worden gemaakt 
(eerste onderwijsactiviteiten 2022), kan de Cultuurcampus een belangrijke 
bijdrage leveren aan het programma “Rotterdam sterker door” waarin stad en 
gemeente samenwerken aan een aanpak die ervoor moet zorgen dat 
Rotterdam sterker uit de crisis komt. De focus ligt op zelfredzaamheid van 
Rotterdammers, het aansterken van de economie en op de aantrekkelijkheid 
en levendigheid van de stad behouden na de crisis. De Cultuurcampus 
verbindt onderwijs, cultuur en toerisme.

Toelichting
Na ontvangst van het extern advies Cultuurcampus (waarover wij u in 
september 2019 geïnformeerd hebben) hebben wij opdracht gegeven de 
haalbaarheid te onderzoeken. In maart 2020 zijn de uitkomsten daarvan aan 
ons gepresenteerd en hebben wij geconcludeerd dat de Cultuurcampus op 
Zuid met de juiste bouwstenen op een haalbare manier ontwikkeld kan 
worden. Bijgaand zenden wij u de haalbaarheidsstudie van maart waarin de 
vier bouwstenen onderbouwd worden:

* een gezamenlijke ontwikkeling met stevige partners (Erasmus 
Universiteit, Hogeschool Rotterdam en Codarts), later úitte breiden;

* in een groeimodel waarbij snel gestart kan worden;
* aan de Maashaven, in eerste instantie op het Charloisse Hoofd;
* en met de “toekomst van de stad” als overkoepelend thema.
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Met genoemde drie onderwijspartijen is eind juni een convenant afgesloten en 
een start gemaakt met de concrete planvorming zowel voor de korte als de 
lange termijn. Medio 2021 ligt er een gezamenlijk plan dat zicht geeft op de 
start van onderwijsactiviteiten op het Charloisse Hoofd in 2022. De 
Cultuurcampus kan al op korte termijn bijdragen aan het programma 
“Rotterdam sterker door” waarin stad en gemeente samenwerken aan een 
aanpak die ervoor moet zorgen dat Rotterdam sterker uit de crisis komt.
Medio 2021 is ook het moment waarop de planvorming voor de 
Cultuurcampus op langere termijn vorm moet krijgen, in nauwe samenhang 
met de grotere gebiedsontwikkeling Maashaven Zuidzijde en Park Maashaven 
in het bijzonder.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Voor de planvormingskosten en een start op locatie van de Cultuurcampus op 
Zuid is besloten 2,5 mln beschikbaar te stellen. Deze worden gedekt vanuit 
herschikking van de regiomiddelen. Concreet bestaan deze 
planvormingskosten uit; het opstellen en uitwerken van intentieovereenkomst 
met derden, het opstellen van een haalbaarheidsplan, placemaking 
(communicatie en evenementen) en locatiekosten (zoals huur en tijdelijke 
voorzieningen). De onderwijsinstellingen dragen als partner hun eigen kosten.

g over daadwerkelijke realisatie (incl. financiële gevolgen) volgt in

Dásecretaris,

V.J.M. Rooaén

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeestei

Aboutaleb

Bijlage(n):
Studie Cultuurcampus op Zuid
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