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Aan de leden van de raad,
Op 2 december jl. zijn er door ABZ schriftelijke vragen (21F15) gesteld aan het college inzake het
Bunkerschip Euryzakade. Met deze brief doen wij u de beantwoording toekomen.
1. Wat zegt het huidige bestemmingsplan over deze locatie?
Het bestemmingsplan 'Bunkerstations' (vastgesteld 13-12-2011) is van toepassing. Daarin is
vastgelegd dat het een bunkerschip moet zijn.
2. Welke activiteiten kunnen hier volgens het bestemmingsplan plaatsvinden en daarmee wel niet?
Conform bestemmingsplan is het bestemd voor verkeer te water en mede voor een bunkerstation. Er
is maximaal 1 bedrijfswoning toegestaan en bijbehorende aanpalende activiteiten zoals bijvoorbeeld
de administratie van het bunkerstation in een daarvoor geschikte ruimte.
3. Past een kantoorfunctie die het bunkerschip nu gaat vervullen binnen het huidige
bestemmingsplan?
Nee, dit is niet passend binnen het bestemmingsplan 'Bunkerstations'.
4. Zo nee, welke activiteiten kan de gemeente ondernemen om dit gebruik tegen te gaan en/of te doen
stoppen ?
Het college is dit najaar een handhavingstraject opgestart in samenwerking met Rijkswaterstaat en de
Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid n.a.v. meldingen die zijn ontvangen van omwonenden, maar ook
van Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam.
5. De eigenaar geeft op klachten omtrent de (geluid)overlast aan dat niet hij maar de gemeente
eigenaar is van de steiger. Is de gemeente eigenaar van het steiger?
Na het e.e.a. uitgezocht te hebben in de afgelopen maand, voordat u deze vragen stelde omdat er al
een handhavingstraject loopt, is geconstateerd dat de gemeente eigenaar is van de loopbrug naar het
bunkerstation toe. De steiger is door de vorige eigenaar van het bunkerstation altijd onderhouden en
daar heeft de gemeente nooit omkijken naar gehad. Het onderhoud zit dan ook niet opgenomen in de
werkzaamheden van de gemeente. Bij de gemeente zijn geen meldingen bekend van de overlast van
de steiger.
6. Zo ja, wat gaat de gemeente doen aan de (geluid)overlast?
Omdat is gebleken dat de gemeente eigenaar zijn van de loopbrug en daarmee verantwoordelijk voor
het onderhoud, zal dit worden opgestart. Wij gaan in overleg met de nieuwe eigenaar van het
bunkerstation om ook toegang te krijgen tot de steiger, omdat deze nu is afgesloten met een hek.
7. Zo nee, wat gaat de gemeente doen aan deze (geluid)overlast in de zin van het aanspreken van de
huidige eigenaar dan wel hoe kunnen we dit gaan handhaven?
Zie het antwoord op vraag 6, de gemeente gaat het onderhoud aan de loopbrug naar het
bunkerstation opstarten.
8. Past het voormalige bunkerschip en steiger nog wel in het toekomstige beeld van Euryzakade als
wandelboulevard?
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9. Zo nee, welke stappen zouden wij kunnen ondernemen om dit locatie te schrappen als bunkerschip
nu dit als dusdanig ook niet meer gebruikt wordt? Waarmee wij ons realiseren conform het verzoek
van de vertegenwoordigers van de binnenvaart er hiermee extra afmeerplekken beschikbaar komen.
Het antwoord op vraag 8 en 9 is hieronder samengevoegd.
De activiteiten op het bunkerschip die op dit moment plaatsvinden zijn niet passend in het
bestemmingsplan en daarom is er een handhavingstraject opgestart. Als in dit traject blijkt dat men
niet over de juiste vergunningen beschikt is verwijdering van het schip een gevolg. De gemeente is
vervolgens verantwoordelijk voor het verwijderen van de steiger.
Door verwijdering van het bunkerschip wordt de wens voor meer ruimte voor afmeermogelijkheden
van de binnenvaart vervult. Vanuit onder andere Koninklijke BLN-Schuttevaer en het Havenbedrijf
Rotterdam vernemen we regelmatig als gemeente dat de afmeermogelijkheden voor de binnenvaart
onder druk staan. Wanneer het bunkerschip daadwerkelijk weg is komt er meer ruimte voor de
binnenvaart beschikbaar en kan deze locatie als afmeermogelijkheid gebruikt gaan worden. We
komen dan tegemoet aan de wens vanuit de branche.
De locatie van het te verwijderen bunkerstation blijft wel bestaan in het bestemmingsplan. Het college
is niet voornemens het bestemmingsplan actief te wijzigen en de locatie te schrappen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
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