Rondvraag commissie Ruimte 9 januari
Onderwerp: vaarverbinding Cattenbroekerplas-Oude Rijn.
Constaterende:
-De vereniging van Eigenaren Balatonmeer Oost en West hebben in oktober B&W en de raad aangegeven de
wens voor een vaarverbinding tussen de recreatie plas en de Oude Rijn te kennen gegeven. 90% van hun leden
hebben een bootje.
-Er is nog geen nieuwe locatie voor kanovereniging Wyrda is gevonden. Zij willen nu niet naar de
Cattenbroekerplas omdat er geen vaarverbinding met de Rijn is.
-Het Recreatieschap dat de plas zal gaan beheren zoekt naar verdienmodellen. Ook voor commerciële
onderdelen van de inrichting van het gebied is een vaarverbinding interessant (bij voorbeeld elektrosloepverhuur).
-De watervilla's zullen gemakkelijker verkocht worden en woningen aan vaarwater zijn zo'n 15% meer waard
aan een vaarverbinding (sloep achter het huis).
-In het GroenBlauw Structuurplan wordt aandacht besteed aan de recreatieve functie van het blauwe netwerk.
-Inmiddels is er door Witteveen en Bos een voorziening bedacht die boten eenvoudig kan overzetten zonder
ongewenste watervermenging (behoud waterkwaliteit) in de vorm van een boatconveyor (zie bijlage)
-De Hogeschool van Rotterdam heeft in Delft en Zoetermeer onderzoek laten doen als studentenopdracht naar
vergelijkbare verbindingen en zoekt nog naar nieuwe projecten voor studenten.
Overwegende:
Naar aanleiding van bovenstaande vindt het CDA het de moeite waard dat de mogelijkheden nader onderzocht
worden. Het betreft in hoofdlijnen het in beeld brengen van de wensen van de (potentiële) gebruikers, met wat
voor boten wordt er gevaren, een onderzoek naar geschikte watergangen en barrières (i.o.m. HDSR), het
maken van een plan voor een verbinding, inclusief kostenraming en het zoeken naar mogelijke
financieringsbronnen.
Vraagt het CDA:
Staat het college positief tegenover een vaarverbinding, als deze niet van invloed is op de waterhuishouding en
kwaliteit? Is het college bereid een aanvraag te doen voor een onderzoek naar een vaarverbinding bij de
Hogeschool van Rotterdam en de studenten te (laten) begeleiden?
Ko Droogers, CDA

