'Impasse is doorbroken'

Miljoenen voor sloop op Zuid
Het past ook binnen de
controversiële plannen om in totaal
20.000 goedkope woningen te
vervangen door duurdere,
waarover een referendum wordt
gehouden.

Met een miljoeneninjectie kan de
woningvoorraad op Zuid worden
verbeterd.
GROOTENHUIJS HANS

ROTTERDAM
ANTTI LIUKKU

De sloop van goedkope particuliere
woningen op Rotterdam-Zuid kan
binnenkort beginnen. Het rijk, de
gemeente en de woningcorporaties
hebben alsnog overeenstemming
bereikt over de financiering.
De miljoeneninjectie betekent een
doorbraak in het 'nationaal
programma' voor Rotterdam-Zuid.
Aanpak van de woningvoorraad is
een essentieel onderdeel van de
verbeterplannen, maar daar was tot
nu geen geld voor.
Wethouder Ronald Schneider
(stedelijke ontwikkeling, Leefbaar
Rotterdam) meldde gisteren aan
raadsleden dat de impasse met de
corporaties is doorbroken. Het
crisisoverleg met minister Stef Blok
(Wonen, VVD) heeft resultaat
opgeleverd. Een definitieve
overeenkomst is spoedig te
verwachten. Het zou gaan om vele
miljoenen euro's voor RotterdamZuid. Over het exacte bedrag wordt
nog onderhandeld.

De Rotterdamse woningcorporaties
bevestigen dat de
onderhandelingen zich in een
'afrondende fase' bevinden. Ook de
woordvoerder van de minister zegt
dat resultaat is geboekt. ,,Heel
binnenkort wordt er een brief naar
de Kamer gestuurd'', klinkt het.
Het plan voor Zuid is om 10.000
particuliere, veelal vooroorlogse
woningen te vervangen. De kosten
zijn hoog: eerst moeten de
eigenaren worden uitgekocht,
daarna volgen sloop en
nieuwbouw. Het vervangen van
500 particuliere woningen wordt
geschat op wel 50 miljoen euro.
De gemeente had 10 miljoen euro
per jaar gereserveerd, maar de vier
grote corporaties weigerden mee te
betalen. ,,Het is niet uit te leggen
dat nalatige huiseigenaren beloond
worden met geld van huurders'',
schreven ze in een opinieartikel in
deze krant.
Impuls
Het conflict kwam terecht op het
bordje van minister Blok, die met
de partijen in gesprek ging. Ook het
rijk is partner van het 'nationaal
programma', dat Zuid een impuls
moet geven op gebied van
arbeidsmarkt, onderwijs en
huisvesting.

Goed eind
,,We staan op het punt om de
onderhandelingen tot een goed
eind te brengen. Zo kunnen we
komende jaren vooruit met de
aanpak van particuliere woningen'',
aldus Schneider.
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