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27 november 2017 om 14.00 aan de Maasboulevard 123 te Rotterdam
Watersportverbond
VV HHSK
Verzoek tot regelmatig onderhoud & transparante communicatie Kralingse Plas

Geachte leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard (HHSK), Geachte voorzitter van het Algemeen Bestuur dijkgraaf de heer Van der Klugt,
Het Watersportverbond, hier representant van de diverse watersportverenigingen, booteigenaren en
watersporters uit Rotterdam en van de Kralingse Plas specifiek, wil graag voorafgaand aan uw vergadering
haar zorgen met u delen aangaande de acties ten behoeve van schoner water op de Kralingse Plas.
Hiermee willen wij bereiken dat onze watersport- en recreatieve belangen in de toekomst voldoende
gewaarborgd blijven. Ook willen wij nadrukkelijk pleiten voor een betere onderlinge communicatie tussen
Watersportverbond en HHSK.
Even een update. Om de Kralingse Plas schoner dan wel Blauwalg vrij te krijgen zijn in het verleden dikwijls
ingrepen in het beheer gedaan. Wij zijn hier niet om te achterhalen wat er in het verleden goed of verkeerd
is gegaan, maar om u duidelijk te maken dat u een zeer actieve watersportsector treft aan de Kralingse
Plas, waar wij als landelijk verbond trots op zijn. De Kralingse Plas is een zeilwedstrijd- en trainingslocatie
van grote betekenis. Verschillende Olympische zeilers hebben in hun loopbaan heel wat trainingsuren hier
gemaakt. Daarnaast vormt de plas de locatie waar afgelopen jaren tientallen watersport activiteiten van
internationale allure hebben plaatsgevonden; allen met de skyline van de stad op haar achtergrond.
U treft in ons een partner naar schoon water. Het Watersportverbond neemt graag mede de
verantwoordelijkheid positief bij te dragen aan schoner water. Zo voeren wij actief beleid naar zowel onze
leden als naar verwante organisaties, betreffende duurzame en ecologisch verantwoorde waterrecreatie.
Door bijvoorbeeld bij het terugdringen van het gebruik van nadelige antifouling bootlaksoorten een rol te
spelen. Verder hebben wij de afgelopen periode afspraken kunnen maken met het ministerie Ministerie
Infrastructuur & Waterstaat hoe we verontreiniging en (toilet)lozingen op het oppervlakte water
terugdringen.
Het Watersportverbond laatste 1,5 jaar goed samengewerkt met de projectorganisatie, waarin naast het
HHSK ook de Gemeente Rotterdam functioneert, om tot de juiste acties te komen naar een verbeterde
waterkwaliteit van de Kralingse Plas. Daarin is ons contactpersoon de Ambtelijk Opdrachtgever Arno
Besters (Gemeente Rotterdam). Ons gezamenlijke beleid zou erop gericht moeten zijn op schoon water én
het toegankelijk en het beschikbaar houden van de Kralingse Plas als vaarwater voor waterrecreanten en
zeilwedstrijden. Voor nu en in de toekomst.
Meermaals bleek het voor ons erg lastig om de lange termijn doelstellingen van uw waterschap in beeld te
krijgen. Ook het Kralingse Plas Overleg (KPO) vervult graag een positieve bijdrage in het realiseren van de
doelstellingen van de KRW. Beide verwachten van het HHSK een meer open, transparante communicatie
met betrekking tot de mogelijke knelpunten. Het Watersportverbond krijgt bijvoorbeeld graag van het
HHSK een eenduidig antwoord welke formele positie het HHSK inneemt in het geschetste traject naar
schoner water. Het waterbeheer in het algemeen en het beheer van de Kralingse Plas liggen immers
volledig in handen van de Gemeente. Ons is bijvoorbeeld niet helder wie de eindverantwoordelijkheid
draagt voor de doelstellingen geformuleerd in de KRW?

In het verleden werd onze achterban aan de Kralingse Plas te vaak door het HHSK geconfronteerd met
verkeerde of onduidelijke informatie. Daardoor kijkt een deel van onze watersporters met argwaan naar de
komende instelperiode. Ons grootste punt van zorg is de onvolledige beantwoording van vragen en/of de
cijfermatige parameters opgesteld door het HHSK over de toekomstig geldende diepten van de waterkolom
(vrij van waterplanten) en/of het oppervlakte. In het verlengde hiervan zien wij graag eenduidige
communicatie over de afspraken ten aanzien van baggeren en maaien jaarrond. Onderdelen waar enkel de
Gemeente Rotterdam als waterbeheerder verantwoordelijk voor is, maar waarbij HHSK nadrukkelijk
adviseert. Wij willen daarom graag minimaal 3 keer per jaar een onderhoud met de Hoogheemraad, om
naar een transparante en gedeelde communicatie betreffende de Kralingse Plas te komen.
Geachte leden van de Verenigde Vergadering, Samengevat wij werken graag constructief samen met het
waterschap om toekomstbestendige oplossingen te bedenken die zowel de natuur als onze zeilsport en
waterrecreatie sector dienen. Oplossingen die ook financieel draagbaar dienen te zijn, zowel voor u als
kwalitatief waterwegbeheerder, als voor het bestuur van Rotterdam. Kortom u treft in het
Watersportverbond een partner bij de activiteiten en verdere instelling van schoner water. In dit kader
vragen wij de Verenigde Vergadering een regelmatig onderhoud met de verantwoordelijke Hoogheemraad
te agenderen. Zodat komende jaren de belangen van de Rotterdamse inwoners en meer specifiek de
belangen van de vaarrecreanten en watersporters intensiever en beter worden behartigd.
In dit kader vragen wij de Verenigde Vergadering:
1. Het onderwerp schoon water Kralingse Plas regelmatig met de verantwoordelijke Hoogheemraad
te bespreken. Op die manier kunt u de komende jaren erop toezien dat de belangen van de
Rotterdamse inwoners en meer specifiek de belangen van de vaarrecreanten en watersporters
worden behartigd.
2. Erop toe te zien dat er een regelmatig onderhoud tussen de Hoogheemraad en het
Watersportverbond plaatsheeft de komende jaren, door bijvoorbeeld steevast de notulen hiervan
te willen ontvangen.
Tenslotte, Het Watersportverbond zal de Gemeente Rotterdam vragen om ten tijde van de Tussentijdse
Evaluatie van de KaderRichtlijnWater (KRW) de functie Wedstrijdsport op te nemen. Op die manier krijgt
onze Kralingse Plas de minimale uitgangspunten voor beheer mee voor de langere termijn. Onze
samenwerkingspartners Kralingse Plasoverleg (KPO), HSV Groot Rotterdam, Waterrecreatie Nederland,
Routebureau Nederland en de ANWB steunen het idee dat de functie Watersport zo snel mogelijk aan het
waterlichaam wordt gekoppeld. Op die manier zijn onze belangen voor de lange duur gekoppeld aan de
schoonwater-doelstellingen die zowel wij als de maatschappij nastreven.
Voor alle vaarwater in Nederland pleiten wij voor de handhaving van een minimale vaardiepte van 1,65 m
jaarrond. Voor de Kralingse Plas geldt een vaardiepte van 1,50 m jaarrond als het uitgangspunt. Tot grote
ergernis bij de gebruikers een vaardiepte die afgelopen vijf jaar voor een groot gedeelte, door tijdelijk
schietende plantengroei, niet gewaarborgd kon worden. Het HHSK houdt ons voor dat dat na de insteltijd,
van enkele jaren, de schieters verdwijnen. Wij wijzen de gemeente erop dat voor de gehele plas, met
uitzondering van 25 m vanuit de kant, de waterkolom van 1,50 m gehaald dient te worden. Dit is in 2009
immers onderling overeengekomen. Houdt de Gemeente Roterdam om welke reden dan ook bij de
definitieve instelling een kleinere waterkolom dan 1m50 over, dan stuurt het Watersportverbond erop aan
om de plas kunstmatig te verdiepen.
Dank voor uw aandacht voor onze welgemeende zorg.
Met vriendelijke groet,
Roeland Geertzen
Manager Belangenbehartiging en Infrastructuur van het Watersportverbond
www.watersportverbond.nl/belangenbehartiging
www.watersportverbond.nl/belangenbehartiging/in-mijn-regio/regio-zuid-holland-midden

