
 
 
 
 
 
 
Reactie van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur op Stadsvisie 
Rotterdam, ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030.  
 
 
De Rotterdamse Raad neemt met genoegen kennis van de ruimtelijke 
ontwikkelingsstrategie, Stadsvisie 2030. U geeft in uw begeleidend 
schrijven aan dat deze visie onderdeel is van een viertal programma´s 
waaronder ook een sociaal programma, een economische visie en een 
programma veilig. Het risico van deze geïntegreerde beleidsbenadering, 
die wij als beleidsaanpak overigens ondersteunen, is dat geredeneerd 
vanuit elke traditionele invalshoek sectorale elementen onvoldoende aan 
bod komen. Zo zal de havenindustrie wellicht vinden dat de 
havenontwikkeling te weinig in beeld is, architecten en stedenplanners 
zullen een specifiek ruimtelijke dimensie missen en het onderwijsveld zal 
menen dat de educatieve invalshoek ontbreekt. Omdat de Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur deze Stadsvisie heeft gelezen met een culturele 
bril op ligt het in de lijn te veronderstellen dat wij het culturele element 
wat onderbelicht vinden. Uit het hiernavolgende zal blijken dat wij die 
mening niet zijn toegedaan en dat wij uw geïntegreerde aanpak en de 
plaats van kunst en cultuur daarin ondersteunen.   
 
Zeker, wij zijn van mening dat in Stadsvisie vooral ook het verhaal van de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de stad beter had kunnen doorklinken. Wat 
heeft de stad gemaakt tot wat het nu is en welke processen heeft de stad 
daarbij doorgemaakt. Nieuwe ontwikkelingen hebben relaties met het 
verleden, bouwen daarop voort of nemen daar juist afstand van. Er is als 
het ware een DNA van de stad dat zich bij nadere bestudering laat aflezen 
aan de samenstellende delen van de stad. Dat verhaal van de stad als 
vertrekpunt van verder handelen wordt in deze stadsvisie een beetje 
gemist. In een debat dat onlangs bij gelegenheid van de presentatie van 
deze Stadsvisie werd gehouden sprak de voorzitter van het landelijke Fonds 
voor de Architectuur haar bezorgdheid uit over het ontbreken in deze toch 
primair ruimtelijke beleidsvisie van een relatie met de cultuurhistorische 
betekenis van het onderliggende landschap. Haar opvatting sloot aan bij 
het door ons uitgebrachte manifest naar aanleiding van het 
architectuurjaar 2007 waarin wij opmerken dat “de geschiedenis van een 
gebied een van de belangrijkste componenten in de kunst van het 
ontwerpen is. De geschiedenis kan zowel schuil gaan in de bebouwde 
omgeving als in de vorm van het landschap. Heden en verleden bepalen de 
betekenis van een gebied en creëren de mentale ruimte van waaruit naar 
een gebied gekeken wordt”. 
 
Los van deze kritische noot over het ontbreken in de Stadsvisie van de 
betekenis van het (culturele) verleden van de stad zijn wij niet ontevreden 
over het aandeel van de factor cultuur in het geheel. De reeds eerder 
gehoorde opvatting dat het culturele kapitaal van de stad van grote waarde 
is bij de sociale en de economische ontwikkeling van de stad klinkt in deze 
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ruimtelijke benadering voldoende door. Wat dat betreft stelt de Raad vast 
dat cultuur in de afgelopen decennia in de ‘werkstad’ Rotterdam een 
vruchtbare, geslaagde emancipatie heeft doorgemaakt. De gedachte dat 
cultuur meehelpt de positie van Rotterdam als aantrekkelijke woon- en 
werkstad te verbeteren lijkt met deze Stadsvisie te worden verankerd in de 
opvatting van alle betrokkenen. Op zijn beurt wil de Raad benadrukken dat 
het commitment van de cultuursector bij de toekomst van de stad en haar 
bewoners hoog is. Kunst wordt nog wel eens afgeschilderd als ‘een hogere 
vorm van bewustzijn’ die zich ver van het alledaagse gebeuren afspeelt. 
Dat moge soms zo schijnen gelet op het autonome karakter van kunst; in 
Rotterdam voelt de culturele wereld zich wel degelijk verbonden met zijn 
omgeving en kan menige productie en expositie ook gezien worden als een 
vertaling van die maatschappelijke betrokkenheid en interesse. 
 
In de gepresenteerde afbeelding van het “vitaliteitsweb” op pagina 27 is 
opvallend dat Rotterdam in vergelijking met de andere grote steden in 
Nederland zwak scoort op de factor ‘kwaliteit van de stad’. Uit 
onderzoekingen blijkt dat een van de belangrijkste factoren die de 
kwaliteit van een stad bepalen het culturele klimaat is. Hoewel de 
afgelopen decennia Rotterdam een geweldige afstand op cultureel gebied 
heeft ingelopen ten opzichte van de andere drie grote steden blijft de stad 
onderhevig aan grote veranderingen en zit er altijd weer ruimte tussen 
behoeften en aanbod. De stad is niet af. Aan het eind van deze reactie 
presenteren wij een reeks van culturele projecten met een ruimtelijke 
dimensie waarover naar onze mening hoognodig al in deze raadsperiode 
besluiten genomen moeten worden.  
 
Op pagina 29 constateert u dat het aandeel van de creatieve industrie in 
Rotterdam minder groot is dan in de andere steden. Verhoudingsgewijs mag 
dat zo zijn, in absolute cijfers gaat het toch om een inmiddels grote sector 
die ook sneller groeit dan elders. Op het gebied van architecten- en 
ontwerpbureaus voeren we zelfs landelijk de lijstjes aan. Het stimuleren 
van de creatieve sector dient niet beperkt te blijven tot de AV-sector. De 
EDBR en de RRKC hebben gezamenlijk in hun advies :Rotterdam maakt 
werk van creativiteit 4 kansrijke clusters aangewezen: 

- architectuur 
- vormgeving en productinnovatie 
- media 
- muziek  

 
Op pagina 31 spreekt u over goede onderwijshuisvesting en bewust 
locatiebeleid. Wij missen in uw opsomming de bewuste keuze van Codarts 
om – in samenwerking met de SKVR – het World Music and Dance Centre 
(WMDC) te vestigen in Delfshaven. Met deze voorziening ontwikkelt Codarts 
zich tot de eerste Brede School op hbo niveau van Nederland, zoals wij 
onlangs hebben uiteengezet in ons advies over talentontwikkeling: Van de 
straat. Immers: deze voorziening biedt buiten de reguliere schooluren op 
laagdrempelig wijkniveau ook een kans aan talentvolle jongeren op het 
gebied van dans en muziek zonder het vereiste toelatingsniveau. Het is u 
bekend dat het WMDC mede mogelijk is gemaakt met behulp van Europese 
gelden en dat die financieringsbasis eindig is. Naar onze mening is bij het 
vraagstuk van de continuering van deze voorziening voor de gemeente een 
rol weggelegd. 
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Terecht noemt u op pagina 32 in één adem met het nationaal de aandacht 
trekkende winkelcircuit van Rotterdam het clubcircuit als sterk Rotterdams 
‘merk’. Het clubcircuit heeft onder jongeren inderdaad nationaal 
erkenning. Maar we weten tevens dat het clubcircuit momenteel grote 
exploitatieproblemen kent die structureel lijken. In het kader van de 
ruimtelijke ontwikkelingsstrategie (en vooruitlopend op het Jongerenjaar 
2009) moet de gemeente een heldere beleidslijn ontwikkelen omtrent de 
toekomstige pop-infrastructuur en daarmee voor een belangrijk deel van 
het clubcircuit. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft hier in 
2006 een uitgebreid advies over uitgebracht. Wij bepleiten om Rotterdam 
tot dé innovatieve popstad van Nederland te ontwikkelen en bevelen aan 
om een ‘Music Mile’ in het stadscentrum te creëren rondom een 
grootstedelijk poppodium met een interdisciplinaire programmering. In 
ieder geval moet deze keuze niet worden uitgesteld tot het jongerenjaar 
2009. Daarvoor is de problematiek te urgent. 
 
Uit uitlatingen van de wethouder van Cultuur kon kort na het aantreden 
van het nieuwe College opgemaakt worden dat behalve in het ‘urban’ 
poppodium in de komende periode in de cultuursector niet in stenen wordt 
geïnvesteerd. Op pagina 32 treffen wij gelukkig echter ook de Middenzaal 
aan de Coolsingel en een Stadsmuseum aan. Wellicht had hier ook de 
(mede)- investering in een bioscoopcomplex van Lantaren/Venster op de 
Wilhelminapier moeten worden genoemd. We stellen vast dat de 
Wilhelminapier met de vestiging van drie instellingen op het gebied van 
beeldcultuur in Las Palmas en met het nieuwe Lantaren/Venster in de plint 
van het nieuwe complex ‘New Orleans’ zal uitgroeien tot een van de mooist 
parels in de culturele kroon van Rotterdam. 
 
Wij stemmen in met uw beleidslijn dat bij het uitstippelen van een nieuwe 
strategie voor het aantrekkelijk maken van Rotterdam als woonstad de 
gemeente geen nieuwe woonwijken gaat ontwikkelen maar dat bestaande 
sterke wijken moeten worden uitgebouwd. Wij ondersteunen de visie die 
door Adriaan Geuze in 2005 tijdens de tweede Architectuurbiënnale werd 
uitgedragen: niet uitbreiden naar het Groene Hart maar ‘inbreiden’ op 
aantrekkelijke locaties in bestaande wijken, die aldus versterkt worden. 
Vanuit deze benadering zou u kunnen kiezen voor díe delen van wijken die 
qua ligging en architectuur nu al mooi zijn. U kiest niet voor de 
gemakkelijke weg door wel degelijk ook een aantal wijken rondom het 
stadshart (Oude Westen, Middelland, Delfshaven) in uw visie te betrekken. 
Juist deze wijken zijn qua bevolkingssamenstelling, functiemenging en 
historisch karakter in trek bij bevolkingsgroepen die voor de toekomst van 
een stad veelbelovend zijn: studenten, creatievelingen, kleine startende 
ondernemers.  
 
De Raad vraagt zich overigens af waarom de gemeente slechts in beperkte 
mate kiest voor wijken met etnische concentraties rondom een aantal 
opvallende en onderscheidende thema’s als kashbah, eetcultuur, markt 
e.d.. U kiest immers wel voor de realisatie van European China Center in 
het polsgebied van Katendrecht (pag 78) en uitheemse eetcultuur rondom 
het Afrikaanderplein. Steden als New York, Singapore en Londen hebben 
dergelijke etnisch specifieke wijken met succes ontwikkeld. Rotterdam zou 
zich er met een ruimhartiger beleid op dit punt in ieder geval in Nederland 
opvallend mee kunnen onderscheiden en daarmee het denken over etnische 

3 



concentraties in termen van bedreigingen effectief omzetten in het denken 
in kansen. 
 
Het College kiest met het programma “Pact op Zuid” voor een gerichte 
strategie tot verbetering van zwakke woonmilieus in Rotterdam Zuid. Het 
verheugt ons dat u de investering in de plannen met betrekking tot het 
Zuidplein en Ahoy met daarin een belangrijke plaats voor vrije tijds- en 
culturele voorzieningen (Zuidpleintheater!) betitelt als “wellicht de meest 
inspirerende economische opgave voor Rotterdam Zuid in de komende 
jaren”. Daarnaast denken wij dat ook kleinschaliger culturele 
voorzieningen in het “Pact op Zuid” een belangrijke rol kunnen vervullen. 
Daarbij kan gedacht worden aan enkele lokale cultuurcentra, verbetering 
van de kwaliteit van de openbare ruimte met kunst, fraaie architectuur en 
versterking van de amateuristische kunstbeoefening. In de beschrijving van 
het “Pact op Zuid” missen wij aandacht voor deze bescheiden maar toch 
heel effectieve ingrepen. Als succesvolle en kansrijke voorbeelden van 
dergelijke ingrepen noemen wij de (her)huisvesting van kunstenaars-
collectieven zoals BAD en The Player en de mogelijke vestiging van een 
theatertje in het polsgebied van Katendrecht.  
 
We kunnen volledig instemmen met het accent dat u bij kernbeslissing 7 
(openbare ruimte en water als accellerator van de beoogde ruimtelijke 
ontwikkeling) legt op het belang van de kwaliteit van de openbare ruimte. 
De introductie van een duurzame standaardkwaliteit, de “Rotterdamse 
Stijl” genaamd spreekt ons bijzonder aan. Wij kunnen ons voorstellen dat 
in het kader van een grote competitie de omvangrijke ontwerpsector wordt 
uitgedaagd hiervoor met aansprekende voorstellen te komen. Door de 
omgeving van meet af aan uitvoerig te informeren over de te volgen 
aanpak is de kans op commitment van de Rotterdamse bevolking bij ‘haar’ 
openbare ruimte het grootst.  
 
Kernbeslissing 10 (het inzetten van cultureel erfgoed en architectuur als 
ontwikkelingskracht) is veelbelovend en sluit aan bij adviezen die wij 
recent hebben uitgebracht (Erfgoedbeleid en het verhaal over de 
geschiedenis van de stad, Puntig 2).    
 
Gefascineerd als wij zijn door de kansen voor de creatieve economie in de 
stad viel het ons op dat op de gedetailleerde ontwikkelingskaart voor het 
zuidelijke stadsdeel (pagina 86-87) elke aanduiding van gebieden waar 
creatieve economie in opkomst is ontbreekt. Rotterdam Zuid zal in dit 
opzicht toch dezelfde kansen krijgen als Rotterdam Noord?   
 
Tot slot willen wij niet nalaten u te wijzen op enkele in onze ogen 
kansrijke culturele projecten met een ruimtelijke dimensie: 

- cultureel erfgoed: bouw een museaal ‘open depot’, waarin de 
gemeentelijke collecties en particuliere verzamelaars hun objecten 
kunnen onderbrengen 

- amateurkunst: realiseer een podium en expositieruimte voor 
amateurmuziek en amateur beeldende kunst 

- vormgeving: maak een ‘Flagshipstore’ voor Rotterdamse 
vormgeving, een winkel op een goed zichtbare centrumlocatie waar 
Rotterdamse ontwerpers het beste uit hun collectie presenteren 

4 



- beeldende kunst: maak eindelijk werk van de aanleg van een ‘Art 
Park’ met ruimtelijk werk van zowel nationale als internationale 
kunstenaars op een opvallende plek in de stad 

- musea: breng zoveel mogelijk culturele voorzieningen onder in de 
binnenkort in de Maashaven aanmerende SS Rotterdam   

- allerhande kunstvormen: maak van de RDM locatie een plaats voor 
innovatieve onderwijsontwikkelingen in combinatie met 
kunstenaarswerkplaatsen. 

 
Kortom, wij menen dat de Stadsvisie getuigt van een goed zicht op de 
culturele en creatieve potentie van de stad. Wij zijn daarom hoopvol 
gestemd omtrent de wijze waarop dit college en toekomstige 
gemeentebesturen inhoud gaan geven aan deze toekomstvisie. De 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur wil u daarbij graag met raad 
terzijde staan. 
 
 
 
 
30 maart 2007 
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