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Kabinet zet Rotterdam in de kou
Rotterdam Het komende kabinet negeert Rotterdam-Zuid, het grootste achterstandsgebied van
Nederland, is de kritiek in Rotterdam. Het valt mij tegen, zegt Marco Pastors
Kritiek op ontbreken Grote Stedenbeleid
Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, is teleurgesteld dat het
zuidelijk stadsdeel niet wordt genoemd in het regeerakkoord. Dit ondanks het feit dat PvdA-leider
Diederik Samsom onlangs beloofde zich in te spannen om honderd miljoen euro te regelen. De
komende twintig jaar is naar schatting 400 miljoen euro nodig om 40.000 woningen in het gebied aan
te pakken.
Pastors: ,,Het beschikbaar stellen van een budget zou een steuntje in de rug zijn geweest. Ik had er
ook op gerekend, want zowel de VVD als de PvdA zijn voorstander van de aanpak. Toch laat ik me
niet ontmoedigen. Het rijk heeft zich voor twintig jaar verbonden aan Rotterdam-Zuid. Ik neem aan
dat ze die afspraken nakomen. Verder is er extra geld voor onderwijs en wordt het aantal
pretopleidingen in het mbo verminderd. Dat is goed nieuws.
Naast geld mist SP-raadslid Leo de Kleijn aanvullend beleid om de problemen van oude wijken in
Rotterdam-Zuid en de rest van de stad aan te pakken. ,,In vroegere kabinetten stimuleerde de PvdA
de stadsvernieuwing in de grote steden. Dat gebeurde ook onder Paars. Daarvan is nu helemaal geen
sprake.
Het ontbreken van Grote Stedenbeleid ziet Marco Pastors echter juist als een voordeel. ,,Als er straks
toch geld is voor de aanpak van oude wijken, hoeft het niet te worden verdeeld door veertig
Vogelaarwijken. Dan staan wij met het Nationaal Programma vooraan.
VVD-fractievoorzitter Maarten van de Donk heeft begrip voor de hand op de knip. ,,Ook ik hoop op
extra geld voor Zuid, maar de werkelijkheid is dat er moet worden bezuinigd. Als het rijk geen geld
geeft, zal de gemeente geld moeten vinden om de problemen aan te pakken. Het zal niet meevallen
maar zo n plan B moeten we wel ontwikkelen.
Positief
Het Rotterdams college reageert overwegend positief. Het kabinet stelt maatregelen voor die Zuid
vooruit kunnen helpen. ,,Er wordt fors geïnvesteerd in onderwijs en de veiligheid krijgt 100 miljoen
extra, zegt een woordvoerder namens b en w. ,,Ook de band tussen gemeenten en corporaties lijkt
fors te worden aangehaald met dit akkoord.

Rotterdam ziet in het regeerakkoord tal van voorstellen die goed zijn voor de economie. ,,De
Blankenburgtunnel wordt aangelegd, Rotterdam-The Hague Airport mag uitbreiden en ook de haven
krijgt de ruimte. Dat zijn maatregelen waar niet alleen Rotterdam-Zuid, maar de hele Rotterdamse
regio van profiteert.

