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Enorme vraag naar woningen



Een logische ontwikkeling



Een logische ontwikkeling



Ontwikkelstrategie op hoofdlijnen

• Aanscherping ambities Transformatiestrategie: 40.000 tot 70.000 
woningen en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen 

• Hoogstedelijk gemengd gebied: menging op gebouwniveau, hoge 
dichtheid  (gemiddelde FSI 2)

• Overige ambities: goed bereikbaar, duurzaam en circulair en borgen 
gezonde leefomgeving

• Organische en dus gefaseerde ontwikkeling met kaderstellende 
gemeenterol

Ontwikkel
strategie

MER



Ambities



Nieuwe stad met een randje





Schaalgrootte



Er kan geen auto meer bij…



“Apocalyptisch” milieubeeld



Apocalyptisch milieubeeld part 2



Apocalyptisch milieubeeld part 3



Ok, en dan?

• Scherpte keuzes maken, nu al!

Dus…

• Aanwijzing Crisis- en herstelwet, voorsorteren op 
Omgevingswet

• Flexibel maar met duidelijke kaders voor ontwikkeling

• Innovatieve instrumenten: leefomgevingsfoto, dashboards, 
spelregelkader en dynamisch monitoringssysteem

• Gezondheid centraal stellen, maar dan wel in de volle breedte



Te maken keuzes





Mobiliteitshift



Hoofdkeuzes gezondheid

• Gebiedsgerichte en flexibele omgang milieunormen:
– Maatwerk via Stad en Milieu en Zeehavennorm

– Compenserende maatregelen verplicht bij afwijken normen

– Uitgangspunten: borgen gezonde leefomgeving en niet belemmeren 
bedrijven

– Toekomstige bewoners actief informeren over milieu, bewuste keuze 
voor leefomgeving (kettingbeding)

– Niet de wetgeving centraal, maar de mens

• Uitbreiden milieuzone: verbetering luchtkwaliteit 

• Ook voeding, groen en bewegen als pijlers



Gebiedsgericht beleid



Gezonde voeding

• Snackbarvrije zone rondom scholen van 250 meter

• Kleinschalige moestuinen

Rookvrije speel- en sportvoorzieningen

• Rookvrije schoolpleinen, kinderspeelplaatsen en sportvelden

Hittestress en zonbescherming

• Voldoende groen en water

• Watertappunten en schaduwplekken in openbare ruimte

'Aangename zijde'-beleid

• Waar mogelijk naast stille zijde, ook schoon 
(luchtinlaatventilatie) en aantrekkelijk (groen)

Breed aandacht voor gezondheid



Hoofdkeuzes MER (bedrijvigheid)

• Optimaliseren milieugebruiksruimte:
– Gezoneerd industrieterrein stapsgewijs verkleinen

– Maatwerkvoorschriften vaststellen

– Onbenutte milieuruimte terugbrengen

– Slimme bronmaatregelen en eventueel verplaatsen bedrijven

– Maximeren milieucategorie (3.1) nieuwe bedrijven

• Transformatie Coen- en Vlothaven positief voor woonkwaliteit 
aangrenzende deelgebieden (besluitvorming pas in 2025)



Borging in een Spelregelkader



Concrete regels in een visie: 
nodig en uniek



Koppeling met Omgevingsplannen
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