Factsheet

Kader
Stedelijke
Ontwikkeling
Stedelijke regio’s concurreren op vestigingsklimaat
De aantrekkingskracht van en concurrentie tussen steden
neemt mondiaal steeds meer toe. Met deze toenemende
druk groeit ook de noodzaak voor een toekomstbestendig
ontwikkelmodel voor de stad.
Het succes van steden is een samenspel van talent en
economische ontwikkeling en quality of life. Vestigingscondities als bereikbaarheid, woningaanbod, buitenruimte,
onderwijs moeten op orde zijn.
Concurreren in de ‘war on talent & business’ vraagt bovenal om een klimaat dat de mentale én fysieke ruimte biedt
voor innovatief en toekomstgericht ondernemerschap.
Tijden veranderen
De gemeente Rotterdam zet in op een aantrekkelijke
woonstad en een sterke economie. De overheid stuurde de
samenleving aan met ‘pegels en regels’. Die tijd is voorbij.
Een aanbod gedreven ontwikkeling past niet meer in het
economisch klimaat anno 2014. De markt moet veel meer
‘in the lead’ komen, binnen de door de overheid geschetste
kaders.
Talent, business en werkgelegenheid
Een duurzame circulaire economie verbindt stad en haven.
De haven fungeert als draaischijf voor grondstoffen en voor
re- en upcycling van afvalmaterialen. Digitalisering, 3D
printing zullen de samenwerking tussen de haven, MKB,
creatieve sector en de maakindustrie versterken

Scherpe keuzes
Samen met bestaande en nieuwe stedelijke ontwikkelpartners is en wordt gezocht naar nieuwe oplossingen en
strategieën, die de verbinding leggen tussen de wensen
van gebruikers en investeerders, de ontwikkelingen in
de markt én de maatschappelijke relevantie. De beperkte capaciteit en middelen van de stad dwingen ons tot
scherpe keuzes, de focus daarbij ligt op waardecreatie. Bij
de economie wordt niet ingezet op nieuwe clusters, maar
wordt uitgegaan van het versterken van het economisch
DNA van stad en regio, op de maritieme zakelijke dienstverlening, de cleantech en medtech en op food. Voor de
fysieke/ruimtelijke keuzes ligt de focus ligt op de uitvoering
van onderdelen van drie grote programma’s: Binnenstad,
Stadshavens en Zuid

