
Motie roei-, sport- en recreatiewater in Rijnenburg

De Raad, bijeen op 9 juli, bij besluitvorming over Raadsvoorstel Visie en uitnodigingskader 
Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop,

Constaterende dat:
⁃ In het raadsvoorstel is gekozen om in de visie aan te geven op welke locatie een roei-, sport- en 

recreatiewater mogelijk zou zijn;
⁃ Door deze locatie zo in te tekenen het beeld ontstaan kan zijn dat dit de beste locatie is voor een 

roei-, sport- en recreatiewater of de locatie waar een eventueel water zal moeten komen;
⁃ Dat met het intekenen van deze mogelijke locatie voor een roei-, sport- en recreatiewater, dit 

slechts ‘niet onmogelijk’ wordt gemaakt;

Overwegende dat: 
⁃ Roeien op het Merwedekanaal steeds moeilijker wordt met de stedelijke ontwikkeling in de 

Merwedekanaalzone, terwijl de roeisport blijft groeien;
⁃ Er al diverse malen door een meerderheid van de Raad is uitgesproken dat roeien (en eventueel 

andere vormen van sport) en recreatie op, om en in water in Rijnenburg mogelijk moet worden, 
en dat hiervoor naar financiering gezocht zal moeten worden; 

⁃ Roei-, sport- en recreatiewater in de polder Rijnenburg wenselijk is en dat met een zorgvuldige 
inpassing zowel de recreatiewaarde en de ecologische-/natuurwaarde in het gebied vergroot kan 
worden; 

⁃ Een zorgvuldig afgewogen ruimtelijke reservering een plek zal moeten krijgen in een 
bestemmingsplan of omgevingsplan voor energie-opwekking, om de komst daarvan voor de 
toekomst mogelijk te maken;

Draagt het college op:
⁃ Bij het bestemmingsplan dan wel omgevingsplan aan te geven welke mogelijkheden 

initiatiefnemers hebben om roei-, sport- en recreatiewater te realiseren en te gebruiken in de 
Polder Rijnenburg;

⁃ Om de mogelijkheid voor een zorgvuldig afgewogen ruimtelijke reservering voor roei-, sport- en 
recreatiewater voor te leggen wanneer een bestemmingsplan dan wel een omgevingsplan voor 
energie-opwekking wordt voorgelegd;

⁃ De locatie en lay-out vorm te geven op basis van draagvlak van in ieder geval roeiclubs, 
waterrecreatie-organisaties, andere natuur- en recreatieorganisaties, grondeigenaren en 
omwonenden.
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