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Schriftelijke vragen aan het college van B&W

22 augustus 2017, Rotterdam

Geacht college,

Op vier augustus hebben bewoners van de Wielewaal verhuurder Woonstad en de gemeente 
Rotterdam gedagvaard. De Wielewaalers zijn het (onrechtmatig) acteren van Woonstad en de 
gemeente meer dan zat en willen met de rechtsgang bewerkstelligen dat hun eigen plan voor 
de wijk gerealiseerd kan worden.

Al vanaf 2011 zijn bewoners van de Wielewaal bezig om Woonstad en de gemeente Rotterdam 
te overtuigen van hun eigen plan voor de wijk. Vorig jaar werd daarom een wooncoöperatie 
opgericht, de Unie. Maar hun gedegen plan werd resoluut afgewezen door Woonstad met de 
mededeling dat Woonstad inmiddels een leveringsverplichting is aangegaan met BPD 
(dochteronderneming van de Rabobank). Oftewel, het lijkt erop dat eind vorig jaar de wijk al 
verkocht is aan een commerciële ontwikkelaar.

De SP-fractie vindt het spijtig dat het tot een rechtsgang moet komen, maar begrijpt ook dat 
de starre houding van het college en Woonstad geen andere uitweg meer biedt voor de 
bewoners. Eerder ontving de gemeente al een concept dagvaarding, hierop is geen reactie 
gekomen. 

1. De SP wil graag weten hoe het college omgaat met de dagvaarding, of zij nog 
mogelijkheden ziet om er zonder rechtsgang met de wijkbewoners en Woonstad uit te komen? 

2. Heeft het college ook de eerdere concept-dagvaarding ontvangen? Zo ja, waarom is er geen 
reactie op gekomen binnen de gestelde termijn?

3. Op welke manier is de verantwoordelijk wethouder afgelopen periode in overleg getreden 
met bewoners/huurders van de Wielewaal en hun vertegenwoordigende organisaties? En heeft 
het college anderszins actie ondernomen om een dergelijke rechtsgang te voorkomen?

In de dagvaarding wordt gesteld dat er niet voldaan is aan de wettelijke verplichting om de 
woningen aan te bieden aan de huurders bij vervreemding, zoals gesteld in de Woningwet. Dit 
zou het gevolg zijn van het sluiten van de ontwikkelovereenkomst tussen Woonstad en BPD 
van 20 december 2016. De gemeente was op de hoogte van deze overeenkomst, maar kende 
de exacte inhoud niet (uit beantwoording vragen dd. 11 april 2017).

4. Waarom kende de gemeente, vier maanden na ondertekening, de exacte inhoud van deze 
overeenkomst niet? Hoe en door wie heeft de gemeente zich dan wel laten informeren over de 
'essentie' van de overeenkomst?

5. Is er schriftelijk toestemming gegeven door de gemeente m.b.t. de leveringsverplichting van
de gronden? Zo ja, graag zien wij een kopie van deze brief. Zo nee, hoe verhoudt zich dit tot 



de afspraken in de anterieure overeenkomst, in het bijzonder artikel 15, Overdracht van 
rechten?

6. Is er goedkeuring gegeven door de minister van Wonen en Rijksdienst voor het 'verkopen' 
van de gronden in de Wielewaal? Zo nee, waarom niet? En heeft de gemeente een zienswijze 
hiervoor ingediend? Zo ja, graag een kopie van deze brief. Zo nee, waarom niet?

7. Kan het college de inhoud van de ontwikkelovereenkomst met de gemeenteraad delen, zo 
nee waarom niet? Zo ja, graag aan de raad doen toekomen.

Uit het Stedenbouwkundig plan (oktober 2016): 'Sloop, bouw en inrichting gebeuren gefaseerd
in opdracht van BPD Ontwikkeling, op grond van Woonstad Rotterdam. Het plan vraagt 
verschillende grondtransacties tussen gemeente en Woonstad Rotterdam. Per saldo blijft het 
grondbezit per partij grotendeels gelijk. Woonstad Rotterdam levert de grond aan BPD.'

8. Wat is op dit moment de eigendomsstatus van de gronden in de Wielewaal? 

9. Over welke 'verschillende grondtransacties' tussen gemeente en Woonstad hebben we het 
hier? Graag een overzicht incl. m2.

10. Welke kosten en baten zitten er voor de gemeente aan deze grondtransacties? En welke 
voor Woonstad?

11. Wat betekent binnen deze context 'het leveren van de grond aan BPD'?

12. Hoeveel sociale huur- en koopwoningen worden er nu precies volgens het plan van 
Woonstad en BPD teruggebouwd in de wijk en tegen welke huur- en koopprijzen? 

13. En hoeveel middeldure (koop)woningen worden er gebouwd? Gaat Woonstad deze 
woningen afnemen van BPD en vervolgens verkopen/verhuren, of is er een andere constructie 
afgesproken? Zo ja, welke?

14. Is er in kaart (op basis van inkomen/passend toewijzen) hoeveel van de huidige bewoners 
van de Wielewaal kunnen terugkeren en voor welke huurprijzen? Zo ja, graag een overzicht.

De dagvaarding stelt ook dat het convenant tussen gemeente, Woonstad en de voormalige 
bewoners- en huurdersorganisatie uit 2011 ongeldig is. Eerder liet het college in haar 
beantwoording weten dat 'Als bewoners van de Wielewaal of het bestuur van BOW/HVH van 
mening zijn dat er procedurefouten zijn gemaakt, zijn deze bij de gemeente niet bekend.'

15. Is het college nog steeds van mening dat, er bij het sluiten van het convenant, geen 
(procedure)fouten zijn gemaakt, of dat zij hiervan niet op de hoogte is? Zo ja, kan het college 
aangeven waarom? Zo nee, waarom niet?

Ondertussen zijn de sloopwerkzaamheden in de Wielewaal in volle gang. In een recente brief 
van de Werkgroep Groen en Beheer aan het college valt te lezen dat de leefomstandigheden in 
de bestaande Wielewaal niet meer acceptabel zijn, omdat Woonstad zonder overleg of 
overeenstemming te werk gaat en niets doet om de veiligheid of het gevoel van veiligheid in 
de wijk te bevorderen. 

Zoals de woning pal naast de speeltuin voorzien van hekwerk ten behoeve van sloopwerk-
zaamheden. Deze woning zou nog tot 2021 behouden blijven, maar is nu zonder overleg door 
Woonstad overgedragen voor sloop. Een schande vindt de SP-fractie, aangezien de speeltuin 
een zeer goed gebruikte plek is voor kinderen in de wijk en de naastgelegen school.

16. In antwoord op onze eerdere vragen gaf het college aan dat 'Er met de bewoners is 
afgesproken dat een Werkgroep Groen en Beheer afspraken maakt met Woonstad en de 
gemeente over de leefbaarheid, het beheer van het groen en de veiligheid in de wijk.' Kan het 
college aangeven waarom Woonstad zonder afspraken met deze Werkgroep werkzaamheden 



uitvoert en waarom Woonstad zich niet aan wel gemaakte de afspraken houdt? Welke rol 
vervult de gemeente hier?

17. Kan het college ons inzicht verschaffen welke afspraken er nu exact gemaakt zijn met 
Woonstad en de Werkgroep?

18. Is het college het met de SP eens dat, tot er goede afspraken zijn gemaakt met de 
Werkgroep, Woonstad moet stoppen met haar sloopwerkzaamheden?

19. Is de verantwoordelijk wethouder bereid zelf in gesprek te gaan met de Werkgroep, de 
BOW/HVW en/of de Unie, alvorens Woonstad verder gaat met haar sloopwerkzaamheden?

Querien Velter


