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VINEX..UITVOERINGSCONVENANT
VOOR DE STADSREGIO ROTTERDAM

11 JULI 1995

II

VINEX-DEELCONVENANT
. VOOR DE STADSREGIO ROTTERDAJ\1
13 DECEMBER 1995

DEEL I:
Een algemecn deel voar alIe bouwgemeenten.

DEEL II:
Gerneente specificke delen voor aile bouwgemeenten met uitzondering van Albrandfiwaard en Barendrecht. Dit convenant bestaat uit
een algemeen deel I, deer II Midden-IJsselmonde en deer III bi1Ulen~
stedelijke capaciteit.
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VlNEX-UITVQBR1liGSCONVENANT STADSREGIO ROTT&RPAtl

DE ONDERGETEKEtIDEN:
1.

DE STMTSSEQRETARIS VAN VQLK;:;W1SVESTING, EUlliTELIJICE ORDj;:NING EN
MILIEUBEUEER, DE MINISTER VAN YE&KEER EN WATERSTAAT. DE MINISTER VAN
FINAHCIEN, PE MINISTER VAN LANDBOpw. NATYQBDEHEER EN VISSEBlJ, DE
STAATSSEOKETARIS VAN BINN~NLANPSE ZAKEN EN DE STAATSSECRETARIS VAN
ECONOnISCHE ZAKEN.
handelende in hun hoedanigheid van vertegen~oQrdiger van de St~at der
Nederlanden. hierna te noemen: "de Staet",
en tevens handelende in hun hoedanigheid van hestuursorgaan. hi&rna
gez.amenlijk t.e noernen: "g~ Ministers";

2,

DE STI\QSREGIO BOTTERl>AM, t

PoD

deze ven.egenwoordigd door voorzitter

dr A. peper. hierna te nOBmen: -de St@dsregio";
:3.

pE GEMEiNn: ROTTERDAM. t.en deze verl.C!gem-:oordigd door burgeh\E!l'!BtH
dt"" A. Peper.

pE

GEME~NTE

AtERANDSWAARQ.

PE GEMEENTE BARtNDRECUI,
PB GEMEENTE BERGSCllENtI0~K,
H.C. Blijleven.

ten deze vertegenwClordigd door "Iethouder

pE GEMEENt!;: BERKEl, Eli gODf:NRTJS. ten deze vertegel1woordigd door

burgemeester drs E. Hofland,

PE

GEMEENTf; gAPEI,LE AAN DEN PSSEL. tp.n deze Yenegenwoordigd door

wathauder P.P.J. Doodkorte.

DE

G~ENTt

KRlMPEN bAN

~EN

IJSSEL.

DE G~ENTE MMSSLVIS. ten deze vertegenwoordigd door burgerneei:ter
drs J. Sterkenburg-Versluis.
DE GBM!;;ENTE RIPOERKERK, ten deze vertegenwoordigd door wethouder
drs J. Wienen,

pE GEMEENTE

SCllJEDAM,
drs R. Scheeres.

t~n

deze vertegenwoordigd door burgemeeRter
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DE GEHEENTF. SP1JKEtllSSE, ten
L. Vleggeert.
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door burgenlee$ter

DE GEHEENTE VLAhRRIHGEN, ten dez~ vertegenwoordigd door burgemeester
dr$ G.W. Starn,
hierna gezamenlijk te noemRn: '~e Gemeenten":
4.

DE PROVINCIE ?UID-HOLLAND, LHn deze vertegenwoordigd door commissaris
van. de Koningin ir J.~. Leen~uis-Stout.
hierna tR neemen: "de Provinci~';

TEL:

28 t~RT' 96

15:50 NR.008 P.OS

3

OVERWEG£ffDE:

a.

b.
c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

dat in hct aan partij~n hekende VinRx-startconv~nant van december 199J
vour de regio de intentie is uitgQ~prDken om de vDorkeursrichting van
de verstedelijking van de regia mAt de daarin begrepen entwikkelinc
van de aspecten wonen. werkB". RLadsgewestelijk openbaar verve~r en
groen voor de periode 1995 tot en met 2004 nader uit te werken:
dat partijen meet-malen in belltuurlijk oVErleg afspraken hebben gemaakt
over de wijze waarep deze uitwerking zou.~oeten plaatsvinden;
dat partijen op 11 april 1994 de in het bestuurlijk overleg gemaakte
afsprak_n in een Vinex-acceord op hoofdlijnan hebbon omschreven, met
de vermelding dal deze afspraken in een uitvoeringsconvenant lUGGen
partijen zul1~n worden vastgelegd:
dat hRt streven erop is gericht dat op 1 januari 1997 de
Stadsprovincie Rotterd.m wordt ingeslcld (zoals is vastgelegd in hAL
conCept-voorstel van de W~t bijzundere bepalingen provincie
Rot.t.erdam), op wdk moment nieuwe besluurlijke verhouding£;!n ontstaan,
aIle verantwo~rdelijkheden van de SCadsregio overgaan.riaar:de ..
Stadsprovincie en hinnen de Stadspro~incie eeo nieuwe verdeling van
reehten en verplichtingel1 vatt krac:ht 'vmrdt:
dat de realise ring van Ben deel van d~ beoogde uitvoeringsmaatregeJen
afhankelijk is van de begluitvorm~ng over de lucht.haven Zestienhoveni
dat partijen de intentie hobben om de ontwikkeling van de bouwlocaties
te benutten teneinde het milieubeleid op het gebled van Duurzaarn
Bcuwen (inclusief energievoQrziening en molJili.t.dt) ten uitvoer te
brengen en daarover nadere werkafspraken te maken;
oat de Minister en de StaBt~~ecretaris van Volkshu~svesting.
Ruimtelijke OrdE-ning en Kili.E!ubeheer en de gecteputeerden Ruimtelijke
Ordening van de provincies Noord-Hol1and, Zuid-Holland en Utrecht op
10 novelllber 1993 overeenHemming h£;!bben hereikt over de uitwerking vall
het in de PKB Nationaal ~uimtelijk beleid, behorende bij de Vierde
Nota over de Ruimtelijke Ordnning Ext-ra (Vinex). in hoofdlijnen
vAGtgelegde restrictief belQid voor net Groene Hart. De reBultaten vah
de~e overecnstemming. waarbij onder andere is afgesproken dat in het
2uidhollandse deal van het Groene Hart in de periode 1995 tot en met
2004 rnaximaal 10.500 woningen magen worden gebouwd, zijn vastgelegd in
een samenvattend verslag, hetwelk als bijlage ? aan dit
uitvoeringsconvenant is gehechtl
dat het in de PKB Nationaal ruimtelijk beleld, behorende bij de Vinex.
in hoofdlijnen vastgelegde re~trictief beleid, voor ~over van
toepassing in de provincie Noord-Brabant, is vertaald in het op 17
juli 1992 vastgestelde streekpLan Noo~d-Brabant;
dat de Stadsreg!o binnen een haLf jaar na ondertekening van dit
convenant in overeenstemming met. de Provincie eQ met de
belangenvereni&ing van de betrokken glastuinbouwbedrijven en in
overleg met de Minister van Landhouw. Natuurbeheer en Visserij een
plan van aanpak op~telt vear de ve~erving en de hervestiging van
glsstuinbouwbedrijven. die als gevolg van de verstedelijkins moeten
wijken en waarbij de 1,lj,tgang~llunten. 2'.oals vermeld op pagina 119 van
deel 3 van de Vinex zullen worden aangehoudenl
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j.

k.

dat een voorspoedige stan vall de lJouwactiviteiten noodzakelijk is om
aan de dringcndc behoefte aan woningen en werklocaties te voldoen:
dat dit conVflnant in de plaat~ komt van het genoemde Vinexstartconvenant nn hnt Vinex-accoord op hoofdlijnen.

ZIJN HET VOLGENDE 0YEREENGEK0tlEN:
Paragraaf 1: Algemeen

Artikel 1: !3egripsop.pal i!lil.£!l.
1.

2.

Qnt.~ilskelinIlSDrM.t:a!lYl16: de (nade re) invul1ing van
de, in de PKB Nationaa! ruimLelijk beleid bahorende bij de Vietde Nota
over de RuJmtelijke OrdenJng Extra (Vinex) en in het in de consider&ns
bedoeld sLUrtconvenanL aangegeven. voorkeursrichting van de verstedelijking van de r8RJo meL de "daarin begrepen ontwikkeling van wonen,
wRrken; si.adsgewe"SlI>'J ijk" openhaar vervoer en groen voor dOe" periode"
1995 lol en fllel 2004. wtJlk pr"ugramms als lJijlage 1 aan liit cunvenant
is gehecht;

Viu!i!x-ruim\:.eU ike

~an bouwlocaties, bebouwde tom, ~.
de suciale bouwsectpf, RQAingen in de m4rktsector~ dalgene
wat daa~onder wordt verstaan in het Besluit locatiegebonden subsidies:

BQuwgemeente, Qntwikkelen

woniu~en

3.

!Q

Woningvoorraad: het aantal op een zeker moment binnen een bepaald
geografisch gebi~d aanwezige woningen. waarbij vol gens de door het
Centraal !3ureau voor de Statistiek gehanteerde definitie onder waning
wardt verst.aan: een F,flbouw of een deel van een gebouw dat volgens de
bouw of verbouw blijvend bestemd is voor permanente bevoning door een

particulier huishouden;
4.

BelstAto(f)-!Qcatie: een bouwlocatie binnen de bebouwde korn waarap
bedrijfsterreinen zijn gelegen die laatstelijk voor 1 januari 1990 a16
zodanig in gebruik waren;

5.

perde weg-locati~1 eel1 bouwlocatie binnen de bebouwde kom waarop
bedrijfaterreinen zijn gelegen die vanaf 1 januari 1990 besohikbaar
zijn gekomen of (veer 2005) komen;

6.

~,gRval

7.

Tien m!~joen+ project: een omvangrijk geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in Leidraad bodembescherming;

van etp6tige ygr2utreiniging, §AneIen: datgene vat
daaronder wordt verstaan in de Wet bodembescherming en de Leidraad bodembescherming;
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Inlitrumentarium: het talaal van (jur idiscbe) mogelijkheden van de
Staat, de Mini6ters. de St~dsreBio. de Provincia en de Gerneenten die
- op korte of lange(re) terrnijn - ertoe (kunnen) leiden dat het onderzoek en de sanering van geval1en van al dan niet ern~tige
bodemverontreiniging plaatsvinden. nrimair. dour en voar rekening van
de veroorzaker(s) van de betreffende verontreiniging en/df de
eigena(a)r(en) van en/of degcne(n) met ancterB~ins (een) beperkt(e)
c.q. zakelijk{e) e.g. persoonlijk(,,) t"echt.(en) tot het (de)
betteffende velonLteinigde tBrrein(en), deze eigena(a)r(en) en/of
anderszins rechthebbende(n). hierna gezamenlijk te Doemen: "de
rechthebbende(n)". zelve, dan weI. gubsidiair, dat onderzDek en
sanering in ieder geval plaatsvinden vc~r rekening van b@doelde
veroorzaker(s) enlof rechthebbenue(n). De~a (juridische) mogelijkheden
omvatten tenminste. ma~r 7.jjn uitutukkelijk niet beperkt tOll
(i)
hel sanerings- c.q. anderzoeksbevel e.q. het bevel toL bet
t rEdien van tijdel ijke beveilijo!,ingsl1w.!lL::egelen all> b@doeld in
de Wet budembe~cherrning; en/of
(iil het "in onderllng ovei18~ met d~ b~trbkken rechthebbe~de(ri) in
mindering brengen van de kasten van onderzoek en sane ring op de
bij de vp.rwerving VBn de vr.~-ontreinigde onroerende zaak te
betalen kooppdj s; en! of
(iii) onteigening op grand van de Onteigeningswet; en/of
(iv) vordering ex artikel 50 van de Wet bodemb(l~cherrning; en/of
(v)
kostenverhaal ex artikel 75 van de Wet bodernbescherming;
en/of
(vi) kDstenverhaal op grand Yah artikeJ 6:162 BurgeIijk Wetboek (BW).
dan weI artikel 1401 BW (Dud) en/of arlikel 6:174 BW. dan weI
artikel 1~05 BW (oud);

9.

RegiQuaRl verkccrs- en veryoerRplan: een in de Kaderwet bestuur in
verandering aangeduid gelntegreerd plan. w~a.in in ieder geval zijn
opgenomen het. fietsbeleid. h~~ parkeerbeleid, het
verkeersve11igheidsbeleiQ. h~t op~nD~~r vervoerbeleid, het
wegenbeleid. het locatiebeleid, hel carpoolbeleid en het beleid inzake
het goederenvervoer;

10.

veryoetnrojeCLJ een inve~teringsproject ten behoeve van
regionale en locale infraRtructuur. waarbij specifieke voorziening en
van verkeerstechnische en/of civieltechnische aard warden getroffen.
uitsluitend in het belang van het openbaar vervoer;

11.

Qpenbaar veryQ£t vQQr~igDillG~ aen in het belang van het opcnbaar
vervoer getroffen voorziening teneinde;
de voortbeweging vall openhaar vervoermiddelen mogelijk te maken;
de door~troming daarvan te bevorderen;
het gebruik van her. openbaar vervoer mogel.ijk te maken en te
bevorderen;

Qnenba~r
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12.

Kostendekkingsgraad: de gemiddelde ve"houding CUG~en opurengsten
en kosten (ax~lusjRf de kapitDPllasten van aanleg van infrastructuur).

Attikel 2: Realisatie Vinex-ruili:telijke ontwikkelingsprogramma
De Stadsregio verklaart zich bereid en in

~taat

tot het (doen)

realiseren van het Vinex-ruimtelijke ontwikkelingsprogramma en zal dit
progralilma in de perioue 1995 lot en I1let 2004 (doen) realiseren, mits
door de andere partijen de hierna in paragraaf 2 bedoelde (financille)
middelen ter beschikking worden gesteld. Partijen hant~ren bij de in
dit convenant aangogane wederzijdse reehlen en verplichtingen het
huidige rijksbeleid en de huidige marktsituatie als uitgangspunten:
ingeval van fundamentele wijzigingen daarin (wijzigingen met vergaande
consequenties voor hr.t .~alj~aren van het Vinex-ruimtelijke
ontwikkelingsprogramma) kan een beroep wordell gedaan op artikE!l 27.
Paragraaf 2: Middalan
Art-ike] :1

j

Mi(lgden ten behoeve van ontwikkeling van bouwlocat.i.!ls

1.

De MinisLer van Valkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhehp.9r
zal vOOr J januari 1995 aBn de Stadsregio bij beschikking op basis van
het Besluit locatiegebonden subsidies een budget toekennen van f 290
miljoen (prijspeil 1 januari 1993; inclusief de eventueel
verschuldigde BTW) , waarbij is inbegrepen f 5 miljoen voar het saneren
van niet-ernstige verontreinigingen ten behoeve van woningbouw in
glastuinuouwgebieden, ais geIdelijke steun voor de ontwikkeling van d8
bouwlocatias als vermeld in anderdsel A van het Vinex-ruimtelijke
ontwikkelingllpI"ugralllllla, zuIk~ onder de vuorwaarden aIs in dat Besluj,t
en hierna in paragraaf 3 genoemdi

Z.

In het in het eersc~ lid vermelde budget ZlJn toeslagen opgenomeu van
f 22 miljo~n voor de bouw van woningen op Belstato(+)-locat1ee en van
f 34 miljoen voor de bouw van woningen op Verde Weg~locaties binnen de
gemeente Rotterdam, ais aangegeven in de aan dlt COnvenant gehechte
b1Jlage 3; over Belstato(+)-locaties en Derde Weg-locaties
bestaat overeenstemming tussen de Stadsregio en de Staatssecrctaris
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 4; Middelen ten bfthoeve van bodemsanerinz

1.

De Minister van Voikshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
zal overrtenkCllnstig c1e Wet bodembeschcrning. de Leidraad
bodembescherming danwel de daarvoor *n de pia-ats tredende regelgeving
en onder de voorvaarden all; hietns. in paragraaf 4 genoemd, een
bijdrage verlenen in de kosten van onderzoek en sanering van gevallen
van ernstige budemverontreiniging van de bouwlocaties als ve~eld in
onderdeel B van het Vinex-ruirlltelijke ot1twikkel!ngsprogramma;

TEL:

28 MRT'96

15=53 NR.008 P.0S

7

2.

De~e bijdrage bestaat uit cen bedrag van f 35 miljoen aan de ProvinciR
en aan de gemeente ROi.terd",m gezatnenlijk. ieder vOar de binnen haar
grondgebied gclcgrn ~rrvDllen bedoeld in het eerste lid. Pit bedrag za]
ap kasbasis worden beLDBJd in de jaren J994 tot en met 1998 door
middel van een verhoginc van de zogenBamde knelpuntgelden van heL
jaarlijkse regu!iere bodemsaneringsbudget. De uitbetaling vindt plaat~
in de varm van bevoorschotting al nRar gelane de voortgang van de
feitelijke werkzaarnheden r.onform de bepaUngen van de Leidu<ld
hodembescherming danwel de daarvOor in dn plaats tredendB regelgeving.
Indien het resultaat van de afRtemming als bedoold in artikel ll,
eerste lid, daartoe aanJeiding geeft, zal de Minister van
Vblkshuisve8ting. Ruimtelijke Ordening en Milieuheheer op verzoek van
de Provincie en de gem~enLe Rotterdam her betalingsritme via de
kwartaalbevoorschot t ing zu mogelijk hiermee afstenunen:

3.

Desgewenst ZBl de Provincie Dp g~ond Vah artikel 53 van de ~et
bc'dembeschenn.i.ng en desgewensL ZflJ de gemeente Rotterd.am op grond "B.n
~en nadere Dvereenkomst met d~ Stadsregio, de ·Stadsregio belasteri met
de uitvoering van onderzoek en sanering van de i~he~ eerste lid
genoemde gevallon. In hun verantwoording naar de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer nemen zij de in
het eerste lid bBdoelde gevallen 0D een herkenbBre wJjte op;

4.

De Provincie en de gemeente Rotterdam verplichten zich in aanvulling
op de in het eerr;te lid vermelde bijdrage in de periode 1995 tot
en met 2004 de zogenasmde knelj)ulltgl:'ll.!en dantol'el een deel van hun
reguliere bodemf>linedngsbudget voor de in het eerste lid bedoelde
gevallen aan te wenden. De7-e verplichting i~ voor de Provincie en voor
de gemeente Rotterdam vastgesteld voor deze periode op een bedrag van
f 10 miljoen respectievelijk van f 5 miljoen;

5.

gevallen van ernstige bodemverontreiniging op de locatie Kop van
Zuid %ullen in het kader van haL COnvenant Kop van Zuid van 6 juli
1989 worden aangepakt. In dit kRder zal het amvangrijke geval Calpam
op grond van milieuhygi~nifiche ut'gentie conform het gl!stelde in de
I-fddraad uodembescherming voor pr"jectfinanciering .in aanmerking
komen. Toetsing van de voorgestelde aanpak van het geval Calpam vindt
pla~ts conform het gestelde in de circtllaire van 22 december 1988,
kenmerk 01D8428, betreffende rijksbetrokkenheid bij omvangrijke
gevallen van bodemveronlreiniging. Bij een po~itieve toetsingsu!tkomst
zal een verplichting door de rijksDverheid voor een bijdrage in de
kosten vAn sanering naar huidige inzichten van citca f 17 miljoen tot
f 20 miljoen (inclusiei de eventueel verschuld~gde BrV) worden
aangegaan. Oitbetaald zal worden op basis van werkelijke goedgekeu~de
uitgaven Dvaraenkomstig de uitvoering van het project.
De
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.uur
1.

De Minister van Verkner en WaLer~taat zal bij afzonderlijke bes~hik
king op basis van de Wet 1nfrastructuurfonds en het Besluit Infrastructuurfonds voer de in onderdeel D van hat Vinex.ruimtelijke
otltwikkelingspt-og1"arnma mel. aen "V" gernarkp.erde openbaar vervoerpz-ejecten onder d~ voorwaarden als in die wet PoD clat Besluit en hi~rna in
paragraaf S genoemd, bijdtagen vGrlenen. Voer de·hierna te nOemRn
prujecten zijn de voJRende ~ijdragen gereserveerd:

Tramplus 1e fase
le fase IPNR (liJO 5)
Metro Harconiplein.Schiedam
Me t to Schit:' dam~ 8ene 1ux - floogv li (':(.
Hofpleinli}n Rotterdam CS
~.

f

80 milj oen

55 tniljoen
f 250 milj Den
f 700 milj oen
f 350 miljoen
f

De Minister. van Verkeer e~ Wat~rstaat· zal bij· afzonderlijke
beschikking danwel via de doeluilkering op basis van de Wet
InfraGtructlludollUS en /let oesluit rnfrastruct.uurfonds bijdt"agen
verlenen ten beho~ve vall infraStructurele werken voar hat onderliggend
wBgenneL onder de voorwaarde R9nDemd in art1kel 19, ~er5te lid. van
dit canvenant. Voer de hie rna te nOemeo projecten zijn de volgende
bijdragen gereserveerd:

Viarhavengcbie<l
Olympus ten·ein
Achtkamp!omleiding Zevenhuizen

f 12.5 miljoen
f 10
milj oen

i 30

miljoen

Artikel 6: Toepassing BeFluit verfilningen algemenB uitkering 1984
1.

De gemeenten Berkel en Rodenrij~. Bergschenhoek, Barendrecht en
Albrandswaard komen, overeenkomstig het Besluit verfijningen algemene
uitkering 1984, ~oals dat is gewijzigd bij 8esluit van 14 november
1992, in aanmerking veer de verIijning in verband met een omvangrijke
cpgave ten aanzien van de waningbouw. wanneer de bouwfasering en de
invulling van de uouwtaak per gemeente in ov~reenstemming j~ met de
criteria v~n dat BesluJt.
Voct Berkel en Roden~ijs en Bergschenhoek wordt daarbij uitgegaan van
de bouw van 8.000 woningen tot 2005 in Noo~drand II/III.
VOer Barendrecht wa~d~ daarbij uitgegaan van de bouw van ci~ca 6.500
woningen tot 2005 in Smitshoek, eerwijl voor Albrandswaard wordt
uitgegaan van de bouw van circa 2,500 woningen in Smitshoek. Veor
Berkel en Rodanrijs en Bergschenheek respectievelijk veor Barendrecht
en Albrandswaard wordt hierbij ervan uitgegaan. dat op het grondgebied
van de%e gemeenten (als onderdeel van de locaties Noord~and 11/111
respectievelijk Smitshoek) e~n woningaantal wardt gerealiseerd, Qat
voldoet a~n hat betreffende Criterium VOOr de relatieve toevoeging uit
het Besluit:
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2.

Conform het Besluit wardt via het Gemeentefonds een bedrag aan de
gemeenten uitgekeerd voor elke aan de venrraad Loegevoegde waning;

3.

Bij een aanwij~ing ingevolge het Beslujt ontvangen de gemeenten een
verfijningsuiLkering met ingang van heL eerste jaar waarin woning@n
worden gerealisserd van dR perincte waarvoor de aanwijzing voor de
verfijning geldt.

1.

De Provincie draagt zorg voor hat opstellen van een gebiedsperspectief
voOr Strategische Groenprojecten ~andstadgreenstructuur (Grote
Groengebieden waarbij ondcrmRRr Broene verhindingen voor wandelen en
fietsen c.q. rUimtelijke verbindingen van Lelang voer recreatie en
natuur zijn o~genomen) al~ vermeld in cnderdeel Evan het Vinexruimtelijke Qntwikkelingsrrogran~a. lIet gebiedsperspectief zal ten
~anzien:van"deze verbin~ingen"op ba~is van he~ Structuurschem~ G~9~ne
Ruimie"een" taa~stelling bevatten betreffend~ het aantal kilDmet~r6
en zal mede worden afgestemd Dp de uitvoering van het Vinexruimtelijke ontwikkelingsp~egramma;

2.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stelt
50 Z van de uenodigde middelen tsr beschikking ten behoeve van de
realisatie van de in het eerste lid bedoelde verbindingen. De
Provincie, de Stadsregiu en de Gemeenten stellen ge~amenlijk de
overige 50 % ter beschikking. In overleg tussen de Provincie. de
Stadsregio en de Cemeenten zal de onderlinge verdeling van deze 50 ~
worden bepaald. Over de wijze van beschikbaarstelling van de middelen
zullen in hal kader van hal door de Provincie op ta sLellen
geb~edsperspectief nadere afspraken worden gemaakt;

3.

De uitbreiding van de Zevenhuize.plas en de inrichting v~n het
aangrenzend landelijk gebled worden in principe gefinancierd uit
commerci~le zandwinning. De rijksoverheid en de Provincie gaan akkoord
met commerci~le zandwinnlng voor dit doel;

4.

Het gebied tussen Berkel en Pijnacker wordt de~ls gefinancierd u1t de
exploit~tie VBn de bouwlocaties Noo.drand 11/111 en Pijnacker-Zuid.

Dit gebeurt in overleg tu~sen de Stadsregio. hat Stadsgewest
Haagland~n en de Provinci~. opk kan een bijd~ase worden Beleve~d uit
het no~ nader uit te werken landinrichtingspl~n Oude L~ede. w~nneer
dit tot ontwikkeling wordt gebracht;

28 MRT'96
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Voor mDgelijk~ extra hectaren groen np IJsselrnonde kan worden gndachr
aan eventuale resthectaren uit de rijksprugramm<l's (naast inbrallg
vanuit de betreffcnde gemBenten en vanult hat Bossenplan uit hRt ROMproject). Hierbij kan in de eerste v1aats worden gedacht aan niet
realiseerbare hectaren uit het eerste en tweeds
Voorbereidingsprogl"arruna Randstadgtoenstnlctuur voor <:over niet gelege'
in da Grote Crnengnbieden. Hierover kan duidelijkheid ontstaan bij dp
in 199:i voorziel\e ovaluatiF. t.weede VoorblJreidingsprogramrn..
l~ de tweede plBats kan worden gedacht. aan
eventuR!e r8sthRctaren uit de zes Grote Groengebieden in de Randstad.
D~ Minister van Landhouw. Natuurbeheer en Visserij is bereid am een
oplossjng in de~e richting te ~oeken. ulrsraard vQOrzover de betrokke:
drie provincies daartoe vuorstellen doen.
R~ndstadgroenstructuur.

?aragraaf 3: Ontwikkeling yan bouw30caties

De in dlL convenallt opgRnomen apde woningbouw be trekking hebbendF.
bepalingen zijn (made) aan te merken als een uitvoeringscontrart ais
bedoeld in het Besluit locatiegebonden subsidies.
Artikel 9; Aantal)en

wOning~n

1.

In de periode van J januar! 1995 tot en met 31 december 2004 dienen op
het grondgebied van de regio tenminsL8 53.000 woningen aan de woningvoorraBd te worden toegevoegd mRt dien verstande dat:
a.
in de jaren 1995 tot en met 1999 32.000 woningen aan de woningvoorraad moetfln worden toegevoegd, en
b.
in de jaren 2000 tot en met 2004 21.000 woningen san de woningvoorraad moeten worden toegevoegd;

2.

In onderdeel A van h~t Vinex-ruimtelijke ontwikkeling~programma is
voer het aantal aan de waningvoorraad toe te ~oegen woningen een
verdeling over de te ontwikkelen bouwlocaties aangegeven. Met
bet~ekking tot de aantallen per locatie geldt flexibiliteit, in die
zin dat de Stadsregio aantallen tussen de benoemde bouwlocaties kan
uitwisselen, onder de voo~aarde dat het overeengekomen aantal
woningen per tijdvak en het totaal santal woningen voor de gehele
convenantspBriode v60r de in artikel 10 genoemde datum wo~den
gerealiseerd, alsmede onder de voorwaarde dat over een aan een locatie
gekoppelde openbaar vervoer voorziening neg niet is beschikt.
Flexibiliteit kan gevolgen hebben voor de uitvoering van openbaar
ve~voerprojqcten in de tin van fasering naar tijd en kwaliteit. mede
in het licht \Tan arti.ke 1 '19. tweede lid;
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3.

ToepaGsing dour de Stadsrcgio van flexibiliteit alB bedoeld in hat
tweeds lid zal niet- J~jdQn LOl hogere financi~le bijdragen door de
andere partijen dan is tnegezegd in paragraaf 2 van dit canVRnanl.
Voar de toepassing van hat BasluiL verfjjningen algemene uitkering
19B~ als lJedoeld in artikel 6 geldt.. all' randvoorwaarde dat
aanwijzingen beperkt blijv~n lOt de in ovardea] A van het Vinexruimlelijk~ unlwikkelingsprogra~na aangegeven aantallen woningen per
bouwlocati Po I

4.

Indien uil het v~rslag, bedoeld in artikel 22. eerste lid. van hat
Besluit locatiegehond~n 5ub~idie5, blijkl dal het in het eerste lid.
ond~rdeel a, bedoelde aantal woningen niet aan de woningvoorraad is
toegRvoegd, zal de Minj~ter van Volkshuisvesling, Ruimtelijke Ordening
en Miljeubeheer up dat moment gRen gebruik maken van tjjn bevoegdheid,
bedoeld in artikel 24, eerSlA ISd. van het Besluit locat,iegebonden
subsidies, dB uitbataling van het ~udgelor te schorten, indien vaor
dn bouw van het aantaJ woningen d~t ingevolge dat on~erdeel nog aan de
w6nin~voDrraad ilioet ~otden tOBgRvDRgd; per 31 december 1999' op de in'het Vinex-l"uimt.elijke ontwikkt.'lirli~spLograTTIma genaE-tnde bouwl{lcat.iF.~ op
het grondgebi!:'d van de rr~gio vo~doende bou'I'lrijpe grand beschikbaer
is.

Art-ikel 10: Datum YQltcoiing

bouwlo~ati8Y

De ontwlkkeling van de in ond~rdeel A van hAL Vinex.ruimtelijke
ont.wikkelingsprogrllmma genoemtle blILtwl(lcatip.~ dient uiterlijk or 3J.
december 2004 tB zijn voltooid.
Artikel 11: Wijz€ Yen afstemming

J..

De Sl.ad~n~gio draagt .. org VOllr de afst.cmming tussen de bouw van dE.'
woningen en andere gebouwen. de sanering van de bodem en de aanleg van
vourzieningen op het t.e rndn van verkeer en vervoer. De af s t e ml1d.ng
vindt mede pleats aan de hand van onderdeel d van de jaarlijkse
rapportage over de ontwikkeling van bouwlocaties, als bedoeld in
artikel 13. eerste lid. De Stadsrcgio draagt ~org voor een
ge1ntegreerde aanpak van da bodemsanering en hct bouwrijpmaken met
inachtneming vsn hat gestelde in de artikelen 4, 15 en 17 en stelt
daarvoor een ~lan op, Pit plan dienl in~icht te gevcn zowel in de
aanpak per individuele houwgemeente als in de gelntegreerde aanpak

voor de Stadsregiol
2.

Pe resultaten van deze a£st~mming worden betrokken bij de jaarlijkse
rapportage ov~r de ontwikkeling van bouwlocatie~, bedaeld in
artikel 13, ee.ste lid.

Artikel lZ: Bente

De rente, bcdoeJd in artikel 5. eerste lid. nnd~rdecl h, van het
Beslult locati(!gebond\:'!n subsidie:;, hedraagt 7,9 %.
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Artikel 13: VRrslag
1.

Ais invulling van de jaarlljkse medeJeling als bedaeld in artikel 19
van hol Besluit locatiegebonden subsidifts doet de Stadsregio jaarlijk
verslag aan de Minister van VolkshuisvAsting, Ruimtelijke Ordening en
MiliRubeh~er over:
a.
dfi tocvDoging sail de woningvoorraad op de in anderdeel A VilD hf<t
Vi nex- ruicnull ij ke QlH.W lklc el i ng s r ror.,ramrni:l geno erode houwl.oc a t i0. S j;
het. j ai'll: Vt10ntfgaand 8<ltl de rapPOl:tage i
b.
dp toevDegJng Ran de woningvoorraad in de saciBle buuwsector or
dA in onderdeeel A VBn hAt Vinex-ruimtelijke
unt.wikkelingsprogranma genoemde bouwlocRties in de nieuwe uitleg;
c.
de toevueging aan de woningvoorraad in de marktsector up
buuwlocaties in en ~an de stad, welke in onderdeel A van het
Vinex-ruimte1ijke ollt\lIkkelingsprop,ramma zijn aangeduid £lIs BSG;
d.
de aar~aak van bouwlocaties gedurenue de jaren na verslaglegeinr,
met daarbij. bnhurende aanta~~en woning~n per jaarl

2.

Hat tijdvak waatnver do Stadsregio ver~lag bedoeld in _ttikel
22 van het Besluit locatiegebonden subsidies, aan de Minister van
Volkshuisve~ting, Ruimtelijke Ord~ning en Milieuueheer uitbrengt Joopt
van 1 januari 1995 tot en met 31 december 1999.

brtikel 14; Woningdlfferentiatie

1.

Hat aantal woningen in d~ so~iale~bauwsector waarme~ de woningvoorraad op de in onderJeel A Van het Vinex-ruimtelijke
ontwikkelingsprograrnnta genoemde bouwlocaties in dp.
nieuwe ujlleg wardt uitgebreid bedraagt 7.500 walk aantal 30 %
is van het totBal aantal woningen waarmee de woningvDDrraad op de
desbetr~ffende bouwlocaties wordt uicgebreid;

2.

markt~ector waarmee de woningvoorraad op de
bouwloCBties in en aao de stBd wordt uitgebreid bedraagt 8.960, weLk
aantal 32 % is van het tntaal aantal woningen WAarmee de
woningvoorraad in en aan de stad wordt uitgebreid;

3.

Valgens artikel 6. tweede lid, van het Resluit locatiegebanden
subsidies kan in de loop van de contractperiode het percentag~
woningen in de sociale bouwsector op de in onderdeel A van het Vinexruimtelijke ontwikkelingsprogramma aangegeven bouwlocaties in de
nieuwe uitleg hager wo~den dan 30 % van het totaal aantal op die
locatles te bouwen woningen vanaf het moment dat er in de
contractperiode in en aan de stad meer ~oningen in de marktsector zijn
gebouwd dan is aangellomen. In motie-Versnel c.s .• Kamerstukken !I 1993/1994, 23599 nr.9 wordt in dit kader v~rwezen naar de aannames in
de Vinex en de nota Beleid vuor stadsvernieuwing in de toekomst. welke
laatste vaor binnRnstp.deIijk gp.uied uitgaat van een verhouding VAn
SO % marktsector en 50 Z sociale bouwsectofj

Het aantal woningen in de
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4.

De Minister van volkshujsvesting, RuimtelJjke Ordening en Milieubeheer
zal in het. r.t< vneren volksliuisvestingsbRleid - uitgaande Vlln hElt
zclfopJossend vnrrY1Clgen vnn de regie. Ei!n 2:odanige instrument.alie
aanhouden, dat een difterentiatie van 70 - 30 (doelBroep in h~t
volkshuisvestincsbe]eid) mocelijk blijft.

Artikel 15: Uitbetalingsritme
1.

Het aantal jaarbedragen. wsarin het budget. genoemd in artikel 3.
wordt ~itLetaald, bedraagt tien;

2.

De uitbetaling van het in artikel 3 genoemdr: buclget zal plaat.svinden
rekening houdend met de in artikel 9. eerstc lid. aangegeven faserjng

van de woningbo\l\o:, zijnde t.wf!lHlenlli' van de tot.ale 1;.oevoeging aan d{~
waningvoorraad in de jaren 1995 lot. en ~et 1999 en eenderde van de
t.ot.ah'! t.clE>.VCleging aan de \voningvoorraad in de jar-en 2000 t.ot ell Hit'l
2004. Een Loe]Jcllting up dit betalingsritrne is Dpgenomen in de aan dJl
conv~nllnt. g~h(:cht.e.

bij1l'lge 4.

faregraaf 4. BQdemsanering
Artikel 16:

1.

TQep~ssing

IllstrwneQt.Hium

Partijen komen overaen dat de hijdragen als bedoeld in artikel 4
word~n aangewend voor de betaling van ko&t.ftn van onderzoek en
sanering van de in d~l artikel bedoEld~ gevallen van ernstige
verontreiniging v66tdat overeenf;t.emming aIs bedoeld in art.ike1 17
DV'er de wij z.e van toepassing van het. lnst rumentarium is hardin;

niet

2.

lndien en voor zover- echter de tc maken kosten b8ttekking hebben or
het uitvoeren van or-iHnterend en nader onderzoek als bedoeld in de
3ane.ingsregeJing van de Wet bodembescherming en gebruikmeking van
het lnstrument.ariuln ten aanzien van het (de) bet.reffende
cnderzoek(skosten) tot onaanvaardbare vertraging laidt c.q. dreigt
t.e leiden van:
(i)
Qe u1tvQering van het betreffende onder~Qek; en/o!
(ii) de (beoardeling van de) toepassing(smogelijkheden) van het
Instrumentarium tr.n annzicn van de (kosten van) sanering van
het betreffende BRva} van (ernstige) verontreiniging; en/of
(iii) de realisatie van hot Vinex-ruimtelijke ontwikkelingsprogram.
rna.

geldl:. in afwijldng van

h~l bepatdde in het t:'E:'rste lid van dit
arlikel dat.. hat gebrl.lik van het Instrumentarium ten aanlden van die

onderzoekskosten geen prioriteit geniet.
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Artikel 17: Uerkaroep
1.

DOur p~rtijen wOldt, uiLerlijk drie maanden na ondertekening van dit
convenant, een werkgluep ingesteld, undftr leiding van de StadBregio,
waarin mede zitr.ing hp.hhen vert.egem.,roordiger-s van de Minister van
Volkshuisvesting. RuJmtelijke Ordening en Milieubeheer, de
ProvltH.:ie, de !Jou\<Jgerueent.p.n en UH l-andsadvocaat. Deze werkgt'oep zal
gedur~nde de r~alisatiR. VBII het vinex-ruimtelijke ontwikkelingsprugranulla rep,t=dlllar.ig sCltnenkomen. In dOe weOrkgroep wordt in feder
geval per ORval van ernstige veronLreiniging van de bodem sis
bedoeld in !I.tike! 4 bezip.n Op \,elkE' wijzp. het Instrumentariwn kan
en zal worden tORr,epast, mede in hat Licht van het plan ais bedoeld
in artikel l.l, eR,ste lid;

2.

Indian in de weLkgl"()el' geen overeenstemrninp, kan worden bereikt over
(de wij::e van) tllepufising van het Instrumentat"ium ~al de Stildsregio
ervopr zorgdra~en dat partij~n, tu wat~n de. SL~dsregio, deo.MinistHro
van V~lkshui*vesLing, Ruimtelljke 6rdening' en '~ilieubeheer en, haar
ke~ze, de gemeenle Rotterdam of de Provincia. ~o spoedig mog~lijk
met elkaar in ambtelijk overleg treden om te bezien of a~~nog ceo
oplasslng kan worden gevonden;

3.

Indien en voar lover de reali~atie van het Vinex-ruimtelijke ontwikkelingsprogramma door loepassing van het lnstrumentarium ten aanzien
van (de kosten van) de sanr.ring van het betreffende geval van
verontreiniging van de bodem onaanvaardbare vertraging ondervindt of
dreigt te ondervinden, zullen partijen bezien of de gebruikmaking
van het Instrumentarium zoals bedoeld in artikAl 16 en de realisatic
van het Vinex-ruimtelijkc ontwikkelingsprClgranuna op een andere wijze
op elkaar kunhen wOIuen a[ge~temd;

4,

Indien partijen in het overleg als badoeld in het tweede en derde
lid van dit artikel nlet tot overeenstemming kamen over de <wijze
van) toepasslng van het lnstrumentarium, is de uiteindelijke beslissing of en. 40 ja. op \<Jelk~ wijze het Instrumentarium moet worden
toegepast resultaat van bestuurlijk overleg tussen de Stadsregio. de
Minhter van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
en, naar keu~e. de gemeenta Rotterdam of de Provincie;

5.

Indien de opbrenr;sten uit het !nstrwnent.at"ium minder zullen gaan
bedragen dan 20 % van de totale Kosten van onderzoek en sanering van
gevallen van ernstige bndemverontreiniging zoals bedoeld in artikel
4, is de regeling genoemd In artikel 27 van toepassing.
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Paracraaf 5; Infrastrucluur
Artikel ~Bl R!iservt'rinr ill het
tranFPort

1.

Dleeriar~nprDgrarntna

infraHructuur en

De Minister van Verkeer en Waterstaat tal vear de in onderdeel D van
hat Vinex-ruimtelijke otltwikkelingsprogranuna met E'en "V' gemarkeerde
openhaar vervoerprojecten voor de periode 1995-2005 .inhet
meerjarenpl:ograrruna infra!;tructuur
t.ranspurt van het Ministerjc;
van Verkeer en Waterstaat middelen reserveren zoals op basis van de
plannJng per ultimu 1993 voorzien en Yo!gens aen Gchatting op hal

en

prij spell )993 i

2.

Nease de met Hen ·V· ~nmBrke~rde projecten zullen near aanleiding
van het regionaal verkRers- nn vervoersplan afspraken worden gemaakt
over de ovarioe openbaar vervoe[vroj~ct~n vermeld in onderdeel b van
.het VinE!~- ruimte 1 fj ke on t.\dkkeU ngspl'or,ramma;

3.

Voor ~alle) npenbaarvprvoerprojecten als b~dDeld in onderdeel b
van het. VinEx-ruimte li jke onr.\·:ikkelingsprogramma ..al na afweging ill
het regionaBl verkeers· en vervoersplan bij de uiteindelijke suhs!diebeschikking het exacte ultvDeringsritme met de daarbij behorende
financiedng worden vastgesteld. llieI"bij bestaat de mogelijkheid dat
de uitvoering van de regionaal verkeers- en vervoersplan~project~n
doorloopt na 2004. Wat betreft de hieronder vallende ontsluiting van
de woningbauwlocaties Achtkamp, Smilshoek. Noordrand Ilf!11 en
Pelfshaven Zuid zal het uitvoerillgstempo nader worden
geconcretiseRrd in samenheng met de realisering van de
woningbouwlocaties. De scm van de rijksbijdragen voor openbaar
vervoerprojecten ais genoemd in onaerdeel D van het Vine~
rUimteIJ.jke ontwikkelingsprugramma vOor dp. periode 1990 tot en met
2004 zal niet autornatisch worden bijgesteld in verhand met
wijzigingen in het loon- en prijcpeil.

An

1.

ikE'l 19: NaderI:' YOprwganiell

De Stadsregio kome niet in aanmerking voor (een)

financi~le

bijdrageCn) als bedoeld in artikel 5. indi~n bij de aanv~aag van de
desbetre££ende hijdrage(n) niet tenminctf! is voldaan san het
v~ststellen van een regionaal vetkeers- en vervoersplan. welk plan
door de Minister van Verkep'l' en WBtp.rstaat moet ~ijn goedgekeurd;
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2.

De Stadsrcgio kaml niel in aanmnrking vour (een) financitile
bijc.irag8(n) als beuodd in anikel S, eerste lid, iodien bij d,
vraag van de: dl?:>betreffenu& bijdrage(n) niet tp.luninSLe worden
gevop.gd bf!!;cheidp.n watll'uit tell gElOot>ge van tip. Minister van Ver~·
en Waterstaat vuigt dnt de 9xploitatie van un van hel project
dep.lui.tmakE!nde OpfitlOaar vervoer voorziening(en) ne een aanloopp
de van Den bep~rk[ aantal jaren, te rp.kenen vanaf de datum van
ingebruikslelling daarvan. een I<ost.endekkingsgraad van terunin;;,
50 Z he<eft.. Even·r.uele· eicplQir.atiekost.en voortvloeienu uit het.
v00rafgaande die niet worden gedekt door de rijksbijdrage komen
rekeninc van de Stadsregio.

Artikel 20, N&der uit
1.

15:57 NR.008 P.~S

t~ werk~D

afsprakeu

be~aid om metbetrekking tot de N 470 (5W 5~
tussen Zo(>t~nl1t'E!t~Pijnackel~Delften dA aftakking n·aar R.ott.erdaJi
nader overlcg te tndC?ry met ·de Pravinde,hH S·tadsgewest Haa&l~
en d~· Stad~regju, O~ claar!n te b~zien onder welke condities en i

Do rijksoverhAid is

welke var1Anten (zowel met betrekking tot het tr.c~ als de faser
Posn rijksbijdrage tot de mogelijkheden behoort, binnen de bestaa
financiUle kaders. Hierbij z&l onder andere een
versnel1ing/ int.ensivel'ing van de locaties rondom de l>estaandp.
openbaar VerVDPr inrrnstructuur (Hofpleinlijn) moeten word~n bez:
2.

Her in het VinAK-RccDord cp hoofdlijnen van 11 april 1994 tussen
partijen ovnreengekomen Vinex-investeringspakket, vormt een
belangrijke bijdrage Ban het behalen van de doelstellingen van hp
Twende Structuur8chema Verkeer en Vervoer (SVV II) in de regia.
A(gesproken wordt dat infrastructuur-ptojecten die niet in het
Vinex-accoord zjjn bsgrepen maar diR desalniettemin cruciaal kunn
tijn voor hat bahalen van de doelstellingen van het SVV II, volge
de gebruikelijke spelragels van he~ regionaal verkeers- en
vetvQersplan en het meerjarenprogramma illfrastructuur en transpor
al naar gelanr. er hUdgettaire ruimte ontstaat. in de
prioriteitstelling ten aanzien van stadsgewestelijke projecten

worden betrokken.
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PersgrBaf 6: AllC-locatiebel eid (werklocatjes)

Artikel 21: Uitgan.cs,l?unl.

1.

Panijen onderschrijvfn1 het ABC-IClc:atiebeleid zoals die in hoofdlij.
ncn is vastgelegd in de: PKB NationllilJ r'uimte!ijk beleid, behorendfl
bij de Vierde Nota over de RUimtelijke Orctening Extra (Vinex) en het
'l'wc(lde Structuurschemft Verkee. ~n Vetvoer (SVV II) en zoals dit.
nader is uitgcwerkt in het. Werkdocument Geleiding van de mobiliteit
door een locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen (inclusief de
parkeernonnen) en de provindale !lota Mobiliteitsbeheersing rond

bedrijven. Uitgewerkte afspraken met

betr~kking

tot het

locatiebeleid en parkeren worden gemaakl in het kader van h~t plan
van aanpak Loc8ticheJeid StadsrAgio Rottc:rdam en het fegionaal

verkeers- en
2.

vp.rvoers~lan;

De Stadsregj0 spant zich in urn in. de periude 199~ tot en met 200~
e~n voldonnde gedlff~ren~ieerd.aanbod vad A-. B- en C-locaties te
rt:'alisEnw teneinde b'ij t.E'. ·(.!ragen aan de economischp. st.ructuur en

tDename van de werkgelegAnheid;
3.

Onderdeel evan het Vinex-ruimr.elijke ontwikkelingsprogramma bevat
een lijst van A-, B- en C-locat.ie~ en een indicBlie van het
ontwikkeling$prograrnma voar kantoren en beddjven op A~ en BlocatieF en bedrijventerreinen op C-locaties. Bij de toekenning van
'labels" voor A- en B·locatic6 is uilgegaan van de realisering van
de openbaar vervoerprojecten zoals deze in onderdeel D van hat
Vinex- ruimle1ijke ont.wikke 1 ingsprllgramma djn opgenomen. ):J~
locatielijst ken in ovcrleg tUBsen partijcn in de loop van de

convenantsperiode warden aangepast. De Loekenning van len "ABClabel" nan eventueel nag toe te voegen lacaties is afhankelijk van
de defitd.tieve bes!uit.vonning ovtlr de aanleg van de dall..vClor
~elevante infrastrucluur.
~grgGraa!

Zr

Slotbe~alingeo

Artike! 22: Wettelijke procedures
1.

Partijen spannen

~ich

ervoor in de voor de realisering van het
ontwikkelingsp.ogramma noodzakelijke wettelijke
procedures zo snel mogelijk te doorlopen. Hiertoe zal onder leiding
van de Stad~regio een "aanjaagclub" worden ingesteld, met deelname
in adviGerende zin van de rijksoverheid en de Provincie;
Vinex~ruimtelijke
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Indien A9n of meat wettQIijke procedures als gevolg van door deed
aangewende re~htHmiddeIen en/of als CevD1g van door anafhankRlijka<1viseurs uir.gebrachtE: adviez.en. hiden tOl uitkomstell die zodanL
ingrijpend zijn dat een ongewijzir,de uitvnering van dit convenat:t
naar ubjectieve maalStaVen niet mogelijk is. plegen partijen over
gevolgen daRrVln 20 spoRdig mogelijk ovnrleg. Wannser partijen niF
in onderling averleg tot een oplo~sing kornen is de reg~ling van
artikel 27 van toepassing,

A~LikRI

23:

P1RnvQrmin£skQst~n

In de ontwerp-PKB Hogesnelheidslijn spreekt her kabinet zijn
vourkeur uit vocr de lrac~-bundel A vear de Hogesnelheidslijn ten
noorden van de gelr!eente R.otterdam en tt-ac~-bundel f ten zuidcn van
de gernep.nte Rotterdam, op deZA trace-bundels wordt bij
bet vormgeven van de verStedelijking geanticipeerd. In gevs] na he
dQorlopen van dt: PKl\-pracedu::e een a~idlHe tract'!-.bundel wor·cit...
gtfkD~8n .. vergo'edt' d~ rijksov-erheid aBn dG vClorhe'reider van een plal
de v~rgeefs gemaakte planvorrningskosten.
Artikel 24:

~Qbuust.Ni~t Rnbuu~t

lndien lIs gevDlg van de besluitvorming over de luchthaven
Zestienhoven niet wardt beslotQn tot reallsering van IPNR komen
partijen binnen een jaar fin ondertekening van dit convenant bijeen
om zonodig nadere afspraken te ma.ken over de woningen op de jocati~
Noordrand 1. Nourdrand IltlII en Spaland-OoRt, de werklocatiAs en ct,
inftastructuur en over dft financiering van die ondBrdelen.

Partijen. waarondcr de provinei,. spannen zich in am ten beheeve var
de onlwikkr.ling van Achtkamp als Rotterdamse bouwlocatie. tijdig tor
een ~ettelijkn regeling van de daatvoor noed~akelijke wijziging van
de gemeentegrenzen te komen.

Artikel '51

Ar~heologie

go vQorzleDingen

De Vinex-locaties en de woningbouwlocaties die versneld ~ullen
ge~ealiseqrdt kunnen ale gevolg van de grote bouwstroom
knelpunten vp,roorzaken tan aanzien van archeolagie en voorzieningen
als onderwijs en gezondheidszorg. Ingeval zich detgelijke knelpunten
voordoen ~Al de Minister van Volkshui~vesting, Ruimtelijke Ordening
en Hilieubeheer, tonodig 1n overleg met andere betrQkken ministers,
bevorderen dat naar een oplossing daarvan worot gezQcht; dBarbij is
tijdigp. r@ali~ati~ van de wuningbouwlocaties en Yoofzieningen @n het
voorkomen dat bouwgemeenten in een onevenredig nadelige positie
komen ta vp.r~Qten uitgangspunt.
worden
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Artikel ?7:

Onvoorzi~ne

9mstandigheden

1.

De bcvoegde reehter te Den Haag kant op vnrlangcn van een der
partijen. de gevolgen van dit convenant wij~igcn of daze geh~el of
gedeclteliJk ontbinden or grand van onvoorzjene omslBndigheden welke
van dien aard zijn dal de wRderparlij naar maaLslav8U van redelijkheid en hilJjjkheid nnccwjj~igde jnsLandhouding VHn dit convenant
niet. mar, vcrwac:hlPon. Arm de: wijdgillg of entlJinding kan t.erugwerkende krpc:hL worden. vfrr18ond:

2.

Een wijzigillg of onlbillclillg wortlt. niet. uit.gp.~prokf;!n. voor ZOve~- dll
otllsuUldigheden kr!lcht~nt; de aard van dit c:onlTenanl of de in hcl.
v~rkeer geldende opvattingen voor rekening kamen van degene die zich
erop hflroept;

3.

Veor de toepassinR van djt artikel staat degene op wie een recht of
verplichting Ull dll cunvenant iG Dvergegaan. met een partij bij dit
convenanL geliJk;

4.

Alvoren6; zich tot ,if, roehler Le wenden nodigt de in het

ee~-~t.e lid
bedoelde pan.ij de alloer'e partijen uit om in bp.st.uurlijk overleg te
komen tot esn aanvaardbare oplossing van de gerezen problemen.
Wanneer di t overleg niet binnen drie mililndcn l.OL overeenstemming
leidt treedt hel eerSlH lid in werking. Tot het moment. van uitspraak
van de rechler zijn j1artijen gehouden tot uiLvoering van de in het
convenant. gemaakl.a "fsl'taken.
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BIJlAGE 1

VIN::X-Ruimleliik OntwikkelinofoPfogramma StadsrBoio Rotterdam' 995·2005

Odd
n er ee lAW onmglb ouwprogramma
verstedelijkingsrichting

BSG

BSG Rotter·

Minimaal aantal aan
de woningvoorraad
toe te voegen
woninqen

16.000

dam
Kleine ultleg
SRR

12.000*)

Achtkamp

5.000

Noordrsnd I

3.000·)

Noordrand IlIlll

8,OOO~)

Smitsr.oek (Zuidflankl

9,000

Totaal

'w

53.000+)

4<.l 6.500 woningen afhankelijk van de beslui.tvorming· omtr8;n~' Zestiennoven {150.0
Spaland·Oost, 3000 Noordrand I, 2.000 Noordrandll/llll,

BELSTATO + betreft, boven de raming voar Rotterdam in de verdeelnota BEt..STATO, 816
extra woningen in Rotterdam op functieveranderingslocath~s overeenkomstig de
8ELSTATO-definitie In de periode 1995-2005.
De toeslag voor Perde Weg betreft de re<llisatie van uitbreiding van de woningvoorraad in
bestaand stedelijk gebied in Rotterdam (8033 woningenl op functieveranderingslocaties
waar geen sprake is van per 1 1-1990 8Bnwezige achterstand maar de functie op termijn
-VQor het jaar 2005· zal verdwijnen.
M

Onderdeel B: Bodemsaneringsprogramma

Aantal woningen Kosten in min. fl. til
Rotterdam Delfshaven Zuid
Rotterdam Kop van Zuid
Rotterdam rest binnen stedelijk
Rottecdam St{!gjonweg

Totaal Rotterdam/IBS
Capelle rest blnnen $tedelijk

SChiedam rest binnen stedelijk
Spijkenisse Hongerland
Sarendrechtl Smitshoek
Bergschenhoek/8erkel NR 111111
SICA? extra

Totaal rest SRR/IBS

Totaal SRR
*)

1.500
2.900

7.135
~

13.060

200
1.145
1.825
9.000

10.000
3.000
25.170

38.230

Bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde 8TW

25.2

35,0
29,3
~

91,4
2,0
1,6
11,1

1,6
0,4

.1U
29,4

120,8
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Onderdeel C: Onrwikkolingsprogramnw ABC-IQkaties

Lokaties per categorie

lndicalieve capaciteit

Kal1toorlokaties A-profiel:
Rotterdam CS/Weena
Rotterdam Beurs/81aak
Rotterdam Kap van Zuid

500.000 m 1

Kamaor- en bQdrijfslok8ties a·proHel:
Rotterdam Oostptein
Rotterdam Dijkzigt
P.atterdam Oosterhof
Schiedam Rotterdam-West
Rotterdam IPNR/airport f.
Rotterdam Lombardijen
Rotterdam Brainpark
Capelle Rivium Noord
Station Rodenrijs·
Rotterdam Marconiplein f..,
Schiedam Kethel+
Schiedam Vijfsluizen/Vlaardingen Oost'
Rotterdam Zuidplein
Spijkenisse centrum

500.000

Bedrijfslokaties met 'e'en C-profial:
Vlaardingen West
Vlaardingen Zuidrand
,
Vlaardingen Oost/Schiedam Vljfsluizen

500 ha. natto

m~

Schiedam '$ Graveland .. "
Schiedam Spaansepolder
Rotterdam Noordwest ••
Rotterdam Spaanse Polder of ..
Rotterdam IPNR bedrijfsterrein
Berkel RodenrijsfBergschenhoek Noordrand Itlll!
Rotterdam Prins Alexander 'I"
Capelle Hoofdweg ...
Capelle Rivium Zuid
Krimpen Stormpolder ...
Ridderkerk Donkersloot .. t
Ridderkerk Verenamb
Rldderkerk Zuidelijk Randpark

8arendrecht Dierenstein .. 'I
Barendrecht Reyerswaard I .
Barendrecht Smitshoek
Barendrecht Noord
Alb. Distripark ••
Rotterdam Waalhaven.Zuid .. f
Rotterdam Charloisse Lagedijk I .
Hoogvliet Gadering
Spijkenisse Zuidoost
Spijkenisse Halfweg ••
Hellevoetsluis Kickersbloem
81eiswijk Veilingterrein/Haefweg
.. afhankelijk van zekerheid over realisatie en ligging station danwel adequate
tramverbinding en aanvullend openbaar vervoer. Uitgangspunt 2ijn de eisen, zoals die in
de provinciale nota 'Mobiliteitsbeheersing rond bedrijven' ten .aanzien van een B-Iokatle
zijn gefarmuleerd.
*. op deze lokatles is geen capaciteit maer voorhanden.
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Onderdeel D: Stadsgewestelijk openbaat vervoer-projecten 1990·2005
(bedragen in miljoenen guldensl

PROJECT

A

---

... Riiksvlsie
..
" ~.'""-

Projecten opgenomen in het MIT

1994·1998
Aanleq sneltram naar Capelle

89.8

Kop van Zuid Metrostation

73.5

KOD van Zuid stadsbruq (OV-deell

78,0

Tram Kop van Zuid (via stadsbruql

45.0

Uitbreidinq metrostation CS

45.8

Metrostation Beurs·LauvetloV(Jli

26.2

Station Lombardijen c.a.

25.0

TrampJus 1 e fase

80.0

Busbaan Groene KruisweQ

34,0

V

1e fase IPNR (liin 51

55,0

V

Metro Marconiplein-Schiedarn

250,0

V

Metro Schiedam-Benelux-Hoog·
vliet

700.0

V

Hofpleinliin Rotterdam CS

350,0

V

B

Upqradinq NZ·metro Rotterdam

40,0

Overiqe proiecten uit het MIT

41,7

Overlge projecten t.b.v. het RVVP
(niet in het MIT opgenomen)

411,0*l

TOTAAL

2.345,0

V·verbindingen: VINEX: zie artikel 5 en 18
.) Indien deze projecten in het MIT worden opgenomen kan de uitvoering van deze R\!VPprojecten doorlopen na 2004. Wat betrett de hieronder vallende ontsluiting van de
woningbouwlokaties AChtkamp, Smitshoek, Noordrand II/Ill en Delfshaven-Zuid zal het
uitvoeringstempo nader worden geconcretiseerd in samenh~mg met de realisering van de
woningbouw.
Onderdeel E: Grootschalige Groenprojecten
A.

Deel groot groengebied "Zoetermeer-Zuidplas" (500 ha) ten zuiden van de A 12,
(waarmee onder andere een verbinding tussen het Rottegebied en het Bentwoudtot
stand zal worden gebracht);
groene verbindingen voor wandelen en fietsen C.Q. ruimtelijke verbindingen van
belang voor recreatie en natuur, de intermedlaire zone sluit aan bij deze
aanduidingen.

B.

Verdere realisering Randstadgroenstructuur 1000 ha bos- en recreatiegebied op
IJsselmonde (Landinrichting en Zuidelijk Randpark)
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BlJLAGE 2

:-1

SllIllel\\'atlend n~rslag ()"erl~ Rijk.RoJ.{1l inr..lke het Rt;.;tri('t;~f hddd Groene Hart
I. AlcemfX;n

1.1 D~ MinisCi:r vall VROM ';0 de ge.d.;puleerd.;n van de R;m<Jstadprol"lncit!s. vcn:ni,gd in hd t\(lRo
van d~ inte.f]lrovlnciale o;lmenwerk.ing in r.k Regio F..mdstad Holland co Uln;.;hr. RRH U). hc/:lll..-n
10 novcmb~r 1993 overecnstcmminj; herei!:.! over de uiffierking van het restriclid belcid vO<Jr h,H Groc:nL'
Hart.
In bet Afspr-.tkenka.der Rcstriclief beleiJ Randsu.d d.d. 13 mei 1991 \l.~ v:LStge!<'grJ dat de RoRCJ'pruvin':lc~
de af.;praJ.:en uit bot Af;;rnlkenkad~r wudeo uit...erk(;c en coocre.tisercc,
.
D~ 'Eindral"poruge Rc;strictid Beleil.l Groene: Hart' Vl\I1 hel RaRo is de uilwcrking VlID het Afsprakenka<.h:r
dOJr de RandstadprovincieR, Onderhavig s.1mcnvattead verslll!! legt ViL'i1 van het hc.~tulJrlijk ovcrleg aaarovc(
[ussen bet RRHU·RoRo en de minis~r van VROM .;n ward! ;w) de cindrappofU.\;e locgevO¢gd.
Die ~menva(lCnd wrslag z.al al. bijlllge hij de Viflr:.~-uiev(l¢ringsconvenUl1.;n \l,'Orden oflgenomen.
~otldcnJ.:.c1

1.2 VOOr de college~ van OS van dt: provlllcies N(l{lrd·!lolland en Zuid·Bolland 15 d~ •Eindrnpportarc
Restrictief Beleid groent: Hal1' len aanz.ien VllI1 \l.'Onin¥oouw. be-drijvigheid, contour¢ll en glilstuinb<)uw ill
het Groent: Hart. tot 2005 inlet voor d<.·. re.sp¢Clievelijke stre~kplanr.roccsseo. In Uttecht is. dezc raprortolte
in~l in het on~rp,sl(~kplaJI' Utrucht, ililt per'l nbvemoor 1993 ~( visic Jigr.·
.
.
Provincilile Staten wilen confomf de reguljere srreekplanprO\)eQure. md inbegrip van advise ring door r.1t:
ppe. bij de vllStstelling van de inhoud van de. J:tre<;kplannen duirmee het uite.indclijk Ie v<>eren re.strictld
bdeid ~palen,
1.3 De vOorst¢I1c:n voor nieuwe streekplannen vOQr de gebieJen in hd Groene Hart zullen vOor 1995 aan
Provinciale Staten Vall de: betretfcnde provincit:s rer vllsl.Stelling worden voorgclegd. In NOOrd-Hollllnd <.:<1
V<Xlr 1995 geen strcekplllJlherziening vcor hel Groene Han plllJllsVinden. In plaats d<wrvaI} h~bben OS van
Noord·Holbnd til !ten bnef d.d. 22 $eptt:mber 1992 de minister or d(! hoogl<l ge,o;(¢ld van bun ui~rking
van het Afsprakenk.adet. Deu britlf geen a.atl wat de inz:et van hel r.:oIle,ge van OS ViiI\ Noorrl·Holland I~
'"DOt ht:l na 1995
Ie stellen streekpl:w.

or

1.4 DC' minister heeft met de provinciCl GIc:<Je:rland f\t~prakeli gemaakl over restnctief beleid i.n de: lUUI r.le
Ra.ndslad grell2.ende open roitilten ~ die provincie. in de provincie Noord·Bnbant is ee!l restricticf bdeitl
vastgelegd i..o. bet nieuwe slreekploi.I1 Noord·Brahant.

2.

W~l\ngspuhten

2.1. l.n het Afii:ptAkenkader nebben fijI( en provincies afgesptoken dat de trend omgebogen word! wurin
gebic:d.en buitcn de stad.sgewestcn relatief sneller groeien dau de stadsgewestcn van de: Randstad.
2.2. VoIgcQS bet AfspnlkenkcLter is het voeren van een restrietief beleid in de gebiedea buiteQ de
stadsgewesten 661;1 VM de essenti~le voarwurden voor bet slagen van het bundelingsbeleid. Het bUndeli..0.8 s•
beleid i~ cericht op:
• bet versterken van bet drugvla.k van de (grote) ste4en
• bet beperken \Ia.D de groei van de autDlnobilitlit
• het t.egengaau 'Vall de UDlJl!iting van bet la.ndelijl:; gebied
2.3 Vanwe8e de samenhang tuW:n het restrictief beleid eo de verstedelijklng van de groto stadsgowesteo zal
dit saOlenvattend verslllg medc uitgangspu.nt vom:ten vOOr de onderhandelingco rood de uitvoeringsconvcoan·
~n voor de verstt4elijking VlUl de grote sl<ldsg<:WeSten.
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J. Woninghou w
3.1 Er wordt in de •EimlrapJXlTUre Rcstriciid Bekld Gl()(:[Jl' Hart' \'aJ1 Ullf'egaan <.lac In de p..:riode 1990
tim )994 biM~n hel vi£l'leml hc!¢i<.l 19.400 wOllingen in net Groene Hart lWl de \'oorraad "-vrJL'o

t.oegel'ocgd.

ue

'1oor de p<.:riode 1995 tim 2004 is
illzet dat in d,: £tred:pJanllen cen cilpaciteit "an 15 .500 \\''Onlll:;~O
\M)rdt 0/lgt,momen. wakr"Van 2.700 wonin£en ~n le maken z.!Jll llis nieu\W capacitcit. Ilicrbij h..:bhctl U~
provincies 00/\ dee) WIO de vlf.crend~ woninthou~ftpaciteit uilgdll.SeCrd. Hel l.Ollla) .a<tnlal k oou"-l'n
wnulngen in het Groene Hart kkOml hiermoo W.>Or de ~node ]990 tiro 2004 op 34.900.
Per vijfja.;lrlijkc:e periode per provwcie le-vert dit helvolgendc h<;eld or:

Zuid·HoU.1l1d
Utrubt
Nocrd Holland

towl:.

1990· J995

1995·2000

1QQQ:1005

!ill.:

12.700

6.500

4.000

5.7C},")

1.000

3.200
0

I.W)
0

23.200
10,700
1,000

19,400

9.700

. 5.!!OO .

:14.900

4. Redrii'vicheid
4. J. In de p;riode 1995 11m 2004 wordt ill het Groene Hart, naast de vigereodc stn:ckplancapacjlejt van het
streekpJan Z.uid-HolliUlCl Cost (1987), 170 h~ Cnello) nieuwe ca.picit~il ten beho¢ve van lokaal en regiooual
gcbondcD bedrijvigheid opgenomcn, !;clokJllir;cerd ill het stn;(;kpli<J1gcbied Zuid·Holland Oost.

4.2. Dc ruimte voor

d~ze

170 ha zal ge7fl{'.hl worden binncn de in hel

nieu~

streckplan op te nlllllen

be!:>ol,lWingscoDlOuren van de kernen.
st.ad...~· <:1] dorpsvemieuwin~ Ie verp!.i,,:H&eO bedrijvigheid ul iacidentJ;c!
l'OCr e¢n lobal verz.orgebd bedrijf vervangende ruimte gebodcn wordell buiten de cont.our (Utrecht),
Concrete uitw:rking hier....M vindt phurs io het stTf:;CkplM co r.al 'Wtlrclen beoonloold conform de gebruikelij-

4.3, Voor de ill bet kader van de

ke P?C·k.aders.

5 BebouwingssC'Qnrouren
5.1. P1:r kern ul in de bc:rziene streekplannen eeo muimalc bebouwingscontour word~ ungegevc:n tee
bepetkini va.tl bet loekomstige ruimtegebruik. Het beleid is om binnen de slmekplanperiode lot 2005 dol
contouren niet Ie oven<ch.rijdel1. De beboUWlngSCOll(('JUIl:D per kern wordeD IWlgegeven o/, basis van cJ~
onder 3 en 4 gemaa1:te af$f1raJ.:en over ~jma 'Voar Yo\':Iningbouw en bedrijvigheid.

6.

Gla~t\linbouw

6.1. De huidige streekpl...ncapaciteit \(oor de glastuinbouw IM.')n1t gelaoc:1h2.;lfd. Geblekeri is dal de
streekplincapacileil reeds vastligt in bestemmirlgsplanncn, wal de mogclijkhedeo vooruitf.Lsering pnU:tisch
uitsluil. Voor bet sci1rappen VW 240 ha gla.c:eApaciteil in de Vellen WOrtit in hel Groene Hart goen

ver\'angeode ruimte geroeht.
6.2. Voor de vervAti&IDg \~ Waterlogs gla.~ ul j!oen veJ'Vangend(: ruimte in bet Groene Hart woro<:Q
ge toeb I.
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6.3 D~ lnpa!i~lnJ;smogdjjkhc=drn van d~ "'I!!~n b~hod!~ a.;U1 ~Ias \";Jll hL·t h(I<.)m(cd(':~l\lrllm Bosk(}(,1' Loti
114Lkr worden a{j;cwogcn In h<.!l !:..aJer van de ~(rc,(."kl'lllJlrrl)\:Jufl: \'C,or ZUlJ·Hl,IJand OOSI. \"v.)r hel Rlli.
gddl hierbij bc:{ bef<:id l(jals \'astgdegd In Vine" cn sa R

7.

Ver\'fllt:af.~pra

k('n

7,1, Door de proyinclcS en het Rijk lllilen de fl'itclijke oIJlwikkd1Dl;Cn In hc=l ruimttlb<:slag In het (iw,oe
Hart Om de twee ja2r w<)TlJco l1eiivalueerd. d~ ccrsle (lW! in 1996, co zullco de bdcidsll1;lriec l:onsequc=nlln
wordt:O YMkeod. Hic=rhlJ zojl onder Mdcrc fckcken worden naar de s.lmeohang lusscn hd ft:stric!iC(· en Ill"!
vers{tlde! ij ksbcleid,
?2. 1It:! RRHU-RoRo ZOllner restnctie{ ~lciu voor de penO<.!c vana{ 2005 nadet uitw.'rken.'
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BIJLAGE 3
Tneslag functieverandMingsloc;nies St9~Lc:regio RotTerdam

Achtergrond

In het

k~der

van het project Belstato zijn voar de gemeente Rotterdam min-del
woningen op functieveranderingslocaties geraamd dan bij he! voitooien van de
r-tadsvernieuwingsoperatie (gedurende de peri ode tot 2005) gebouwd kunnen
worden. Overeengekomen is dat de geldelijke steun voar de realisatie van deze
extra woningen ap functi~veranderingslocaties als toes lag vaar de gemeente
Rotterdam deel uitmaakt van h£!t VINEX·rijksbod grondkosten, terwijl ap de
geraamde stadsvernieuwingsproductie'de Belstato.afspraken van

toe'pa~;'sing zijh

(zoals de verdeelsleutel en he! ijkmoment), welke worden uitgevoerd via de Wet

op de Stads- en Dorpsvernieuwing.
Conform de bij het project Belstato gehanteerde definitie is blj deze IDcaties

sprake van 'thans aanwezige achterstand', d .w.z. dat de betrokken lacatics
laatstelijk v66r 1 januari 1990 in de oude functie in gebruik waren ('Selsta10 + 'I.
Daarnaast, is te\(e.ns' cer: tpesl?9 toegekehd voor de, ontwikkeling van functie·
ver8nderingslocaties~die
1 januari 1990 (v6ar 2005) beschikbaar zijn gekomen of komen ('Derde Weg').

na

Voor beide categorieen geldt dat de locaties gelegen zijn binnen de bebouwde

kom.

Bedrag per wQning

Per erkende waning op een functieveranderingslocatie valgens de criteria van
'Belstato + is bij het vaststellen van de toeslag gerekend met een bedrag van: f
I

22.955,::< (prijspeil 1990).
Dit bedrag is als voigt opgebouwd:

Gemiddelde grondproduktiekosten cf. 8elstato:
Gemiddelde opbrengsten ct. Belstato bij 'een
verhouding soclaal-markt van

10 : 90:

Gemiddeld bedrag per woning in het rijksbod
grondkosten:

f 65.925, =

+
-fa

H

30.800. ==

II

3.600, ==

Takart:
Gemeentelijke bijdrage:

f 31.525. :=
" 8.570,::::

. Rest~ren.d,~~kar~; .

·F 22.955,,=.
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3.2

Per waning OD een functievcranrjeringslocatie volgens de crlleria van de 'Deree
Wag' is bij het vaststellen V8n de weslllg gerekend mel een bedrag van ..3.900,'" (prijspeil 19901. Dit bedr<Jg is ~Is voigt opgebouwd:
Subsidiebedrag per waning op fUrlcricveranderingslocaties die nier aan 8elstata voldocn:
Gcmiudeld bedrag per waning in het rijksbod

f

7.500, =

.. 3.600, =
F 3.900,'"

Aantallen/locaties
In de gemeente Rotterdam kunnen naast de in de nota Belstato geraOlmde
11,900 woningen in de periade 1995 tot 2005 nog 816 woningen op functieveranderingslocaties worde~ g~bouwd.. Deze extra won.ingen ('Belstato + ,.) zijn~
in de brief van her Dagelijks Bestuur van de Stadsregio van 29 november 1994
per lokatie aangegeven. Binnen

deze opgave is (budgettair neutraall volledige

uitwisselbaarheid van de aantallen woningen per locatie moge(jjk. Eventuele niet
in de brief opgenornen Belstato + lokaries kunnen worden benut. mirs deze
vooraf bij het rijk worden aangemetd voor toe!sing aan de criteria, en onder

+ woningen (816) ongewijzigd blijft.
Overeenkomstig de in 8elStato gehanteerde systematiek is naast dit aantal extra

voorwaarde dat het totaal aantal Belstato

woningen rekening gehouden met de realisatie van 8% woningequlvalenten,
zodat bij de berekening van de toeslag uitgegaan is van 867 woningen.
Voorts Kunnen binnen de gemeente Rotterdam in de periode 1995-2005 8.033

woningen gebouwd worden op 'Derde·weg'·\ocaties. In bovengenoemde brief
z:ijn deze woningen per locatie aangegeven. Oak binnen deze categorie geldt dat
aantallan woningen per (oeatie uitgewisseld kunnan worden. Daarnaast is het
mogelijk de toeslag voor deze locatles in ta zetten voor de ontwikkeling van
aanvullende 'Derde-weg'·Iocaties in de cemrumgemeente of voor de ontwikkeling van 'Derde weg' lokaties in andere gemeenten binnen de Stadsregio dan de
centrumgemeente. Indian sprake zal zijn van een dergelijke uitwisseling binnen
de centrumgemeeme of tussen gemeenten dienen de te ontwikkelan .Iocaties
voor de planreali:;;ering b!j het rijk ta wor~en. ~.angemeld•. ter toetslng aan de
. i::tit~da.·· voo'rwaarde is dat 'hettotaal a~ntal ttDerde wag" woningan (B033}
ongewijzigd blijft.
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TOGsiag riiksbod
Uitgaande van 887 woningen op 'Selstato + '·Jocatios en een bedrag van
f 22.955, = per waning bedraagt de toeslag 20 rniljoen (prijspeil 1990).
Gecorrigeerd naar prijspeil 1993 is een toeslag van 22 miljoen toegekend voor
de bouw van woningcn op de betreffende functieveranderingslocaties binnen de

gerneente Rotterdam (zie artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van dit convenantJ.
Uitgaande van 8.033 wontngen op' 'Derde Weg'-Iocaties en een bedrag van

l" 3.900,"", per waning bedraagt de wesJag 31 rniljoen (prijspeil 1990).

GCCOrir.

goerd naar prijspeil 1993 is eer, toeslag van 34 miljoen toegekend voar de bouw

van woningen op deze c8tegorie functieveranderiflgslocaties (zie artikel 3.
tweede lid, onderdeel b, van dit convenant).

Voorwa~rden

Valgens .mikel 8, tweede lid, van het Besluit locatiegebonden subsidies zijr. de
daadwerkelijke realisering van de extra woningen op functieveranderingslocaties
en de toeslag ap het rijksbod grondkosten nadrukkelijk Clan elkaar gerelateerd in

de vorm van een prestatie-eis. D.w.z. dat vaar elke op de einddatum van het
uitvoeringsconvenant (31·12-2004) niet-gerealiseerde woning aangegeven
functieveranderingslocaties het budget gecorrigeerd zal worden.
In geval er voar de 'Belstato + '·Iocaties sprake is van uitwisseling met locaties
buiten de desbetreffende opgave. zal par elders gerealiseerde waning het bed rag
van de toe51ag (t 2.2.955, ""') verrekend worden. Indian deze andere locatie een

'Derde weg'·locatie betreft, bedraagt de rijksbijdrage f 3.900,

=

(prijspeil 1990)

per woning,

Voor de 'Derde-weg' -Iocaties geldt eveneens dat in gaval er sprake is van een
uitwisseling met lacaties die niet aan de criteria van de 'Derde·weg' voldoen,
per elders gerealiseerde waning het bedrag van de toeslag (f 3.900/::; l verrekend zal warden. Uitwisseling met 'Belstato +' ·Iocaties, in de zin van maer
woningen dan de geraamde 816 (axel. woningequlvalenten) ap 'Belstato +'locaties, is niet mogelijk.
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