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Stand van zaken motie versterking watertoerisme

Geachte dames, heren,

Om uitvoering te geven aan de motie van uw raad van 9 juli 201 5 met als onderwerp “versterking
watertoerisme” informeren wij u graag over een aantal in uitvoering zijnde activiteiten.

Aanpassing openingstijden bruggen en sluizen
Op basis van de huidige passages door de bruggen en de wens om binnen budget tot een aanpassing te
komen, waarbij zowel de Schiedamse watersporter als de bezoekende watersporter optimaal wordt
bediend, is een voorstel gemaakt voor wijziging van de openingstijden. Deze aanpassing betekent dat
buiten het vaarseizoen alleen de Buitensluis permanent wordt bediend en de andere bruggen op afroep
worden bediend. Vanwege het sluiten van de glasfabriek kan de opening van de Buitensluis in de
toekomst mogelijk nog worden gewijzigd.
In het vaarseizoen zit de verruiming met name in het weekend. De uitgebreide openingstelling geldt
van 1 april tot 1 november. Schiedam rekt hiermee het watersportseizoen iets op (normaal van 1 5 april
tot 1 5 oktober), zodat ook aan de wens van de historische schepen wordt voldaan. Voor
Irado/Havendienst betekent deze aanpassing een mindere inzet van mensen in de winter en meer inzet
van menskracht in de zomer. Om zich binnen wettelijke kaders aan de nieuwe situatie te kunnen
aanpassen is besloten als ingangsdatum voor de aanpassing 1 april 20 1 7 te hanteren. Het jaar 201 7 is
hiermee een overgangsj aar.

Onderzoek op afstand bediening bruggen
Eind 2016 is een onderzoek naar het op afstand bedienbaar maken van bruggen gestart. Het betreft een
haalbaarheidsstudie, waarin met behulp van een aantal criteria, drie scenario’s (huidige regime,
gedeeltelijk afstandbediening en uitbreiding handmatige aanpak) met elkaar worden vergeleken. Over
de resultaten hiervan wordt u later nader geïnformeerd.

Promotie Schiedam als interessante stad voor de pleziervaart
Er wordt een folder ontwikkeld voor de watersport. Aan Schiedamse deelnemers op de Hiswa is
gevraagd deze folder op deze beurs te verspreiden. Daarnaast zal de folder verspreid worden bij
watersportverenigingen in Zuid-Holland.

1 IIIII 11111 1111 II IllII III 11111 11111 11111 NI Ill III



De pers van bladen als Waterkampioen, Motorboot wordt benaderd, met als doel een redactioneel stuk
in deze magazines. Ook wordt geparticipeerd in de Havengids, die breed verspreid wordt onder
watersportverenigingen. De S’DAM website krijgt een apart tag voor de watersporter.
De pleziervaart die de stad bezoekt krijgt een voucher om hiermee in het i-punt een goodiebag op te
halen. Op deze manier wordt gezorgd voor een gastvrij onthaal en actuele informatie over de stad.

Feestelijke opening Lange Haven
Aan het begin van het watersportseizoen staat een feestelijke opening van de Lange Haven gepland.
Samen met bewoners en Schiedamse watersporters wordt momenteel nagedacht over de invulling van
dit evenement.

Wij gaan ervan uit dat de motie hiermee is afgedaan.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, de burgemeester,

d s. K.D. Handstede C.H.J. Lamers
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