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Amendement Bescherming Strekkade als drager hoofdgroenstructuur 
 
 
De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 december 2022 ter bespreking 
van het voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan Kern en Plassen,  
 
Besluit 

● De zienswijze 1.5 gegrond te verklaren en geen botenhuizen toe te staan op percelen 
met de bestemming ‘Recreatie – 2 (Strekkade)’; 

● In de toelichting paragraaf 4.3.4 de volgende alinea toe te voegen: “In het 
Beeldkwaliteitplan Botenhuizen Bergse Plassen is aangegeven dat botenhuizen op 
recreatiepercelen op de eilanden in de plas (Recreatie – 1) niet wenselijk zijn. Ter 
bescherming van de groene hoofdstructuur en groene oevers zijn botenhuizen 
eveneens niet wenselijk op de recreatieve percelen aan de Strekkade (Recreatie – 2). 
Daarom zijn er alsnog geen regels opgenomen voor nieuwe botenhuizen in de 
bestemming Recreatie – 2.” 

● En artikel 21 (Recreatie – 2) van de planregels van het ontwerpbestemmingsplan als 
volgt te wijzigen: 

o Artikel 21.2, lid c. ‘Per recreatiewoning is een overkapping voor boten of een 
botenhuis toegestaan’, te laten vervallen; 

o Artikel 21.2, lid k. uit te breiden met ‘overkappingen voor boten en 
botenhuizen’, zodat dit sub luidt: ‘uitkijktorens, ondergrondse gebouwen, 
dakterrassen, dakkapellen, overkappingen voor boten en botenhuizen zijn niet 
toegestaan’; 

o De regels voor nieuwe botenhuizen in artikelen 21.2.2 en 21.2.3 te laten 
vervallen. 

 
 
Toelichting op amendement  
De Strekkade is een kwaliteitsdrager van de hoofdgroenstructuur waarvoor de 
landschappelijke kwaliteit en de natuurwaarden in dit nieuwe bestemmingsplan beter 
beschermd zouden moeten worden. De opkomst van de veelal illegale botenhuizen aan de 
Strekkade vormen een aantasting van de groene hoofdstructuur en groene oevers. in het 
vigerend bestemmingsplan zijn botenhuizen of overkappingen voor boten vrijwel nergens 
toegestaan. Het achteraf toekennen van de bestemming Recreatie – 2 (Strekkade) aan een 
deel van de percelen geeft nieuwe bouwmogelijkheden en legaliseert een situatie die niet in 
lijn is met het uitgangspunt van bescherming landschappelijke waarde en 
hoofdgroenstructuur. Bovendien maken de botenhuizen boven de bestemming Water een te 
grote inbreuk op het beoogde groene karakter van het gebied. 
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En gaat over tot de orde van de dag.  
 

  
Astrid Kockelkoren Ruud van der Velden Tim Kind 
GroenLinks Partij van de Dieren Volt 
 

 

 
Tjalling Vonk 
ChristenUnie 


