ROTTERDAM DANKT HAAR BESTAAN AAN WATER. DE STAD IS ONTSTAAN AAN DE ROTTE EN ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET DE NIEUWE MAAS.
WAAR JE OOK BENT IN DE STAD, OVERAL VIND JE WATER. MAAKT ROTTERDAM OPTIMAAL GEBRUIK VAN DEZE RIJKDOM? ABSOLUUT NIET, VINDEN
WIJ ALS ROTTERDAMSE WATERMAKERS. HET WATER IS VAAK OP AFSTAND. ONTOEGANKELIJK MET HOGE KADES ALS HARDE SCHEIDSLIJNEN.
HET IS BOVENDIEN COMPLEX VOOR INITIATIEFNEMERS OM IETS TE ONTWIKKELEN, ORGANISEREN OF PROGRAMMEREN OP HET WATER. HET
ROTTERDAMSE WATER VERDIENT MEER AANDACHT, EEN ECHT BELEID EN EEN VEEL BETERE PROGRAMMERING. DAAROM ONS MANIFEST.
Rotterdamse Watermakers pleiten voor een ‘Waterrijk Rotterdam’ waarin de
kansen die het water biedt, worden gepakt. Wij zijn een collectief van Rotterdamse
ondernemers, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten en creatieven met
hart voor de stad en allerlei ideeën voor een Waterrijk Rotterdam. In ons netwerk
zitten bedrijven met veel ‘waterkennis’ die graag willen samenwerken met Gemeente
Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, het bedrijfsleven, burgers en iedereen die
Rotterdam als waterstad een warm hart toedraagt.

WELKE KANSEN ZIEN WIJ?
•	Water kan Rotterdam groener, gezonder, dynamischer, aantrekkelijker en dus leuker
maken. Op het water is alle ruimte. Maar dan is het wel nodig om het vele water in
de stad op een andere manier te gebruiken! Wij barsten van de ideeën en willen hier
samen met de Rotterdammers invulling aan geven. Wat te denken van een park dat
drijft op het water? Of drijvende moestuinen voor kinderen? Wonen op het water? Een
drijf-in bioscoop? Allerlei evenementen op en aan het water?
•	Bouwen en programmeren op het water stimuleert innovatie en maakt Rotterdam
meer resilient en klimaatadaptief. Zo kan Rotterdam op het gebied van duurzaamheid
koploper worden in het omarmen van het water.

DE ROTTERDAMSE WATERMAKERS WILLEN AAN DE SLAG!
LIEVER VANDAAG DAN MORGEN.
Met de volgende doelstellingen voor een Waterrijk Rotterdam kunnen wij er gezamenlijk
voor zorgen dat de rijkdom van het Rotterdamse water veel beter wordt benut:
•	Water moet zijn eigen beleid krijgen. De Gemeente Rotterdam heeft op dit moment
geen heldere visie en geen eenduidig beleid als het gaat om initiatieven op het water.
De ene gemeentelijke afdeling biedt hiervoor ruimte, de andere hanteert regels die op
water niet toepasbaar zijn. Zo komen initiatieven niet van de grond. Wij willen samen
met Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam werken aan een ambitieus
Rotterdams waterbeleid waar lef, visie en vertrouwen uit spreekt.

	Een helder beleid dat initiatieven mogelijk maakt, programmering op en aan het water toestaat
en de toegankelijkheid van het Rotterdamse water verbetert. Op basis van visie en beleid kan
er bijvoorbeeld een herbestemmingsplan voor niet meer gebruikte havens worden ontwikkeld.
Dat maakt het mogelijk om het water in deze havens veel beter als buitenruimte te benutten.
•	Water moet een integraal onderdeel worden van de Rotterdamse programmering en
gebiedsontwikkeling. Wij willen dat er nieuwe verbindingen worden gelegd tussen water en
bijvoorbeeld bedrijfsleven, cultuur, onderwijs en wonen. Door innovatief en gecombineerd
gebruik van het water, zowel voor de korte als langere termijn, ontstaan nieuwe functies,
anders dan voornamelijk vervoer.
•	Water moet zijn eigen bestuurder krijgen. Wij hebben behoefte aan een Rotterdamse
wethouder Water. Deze bestuurder is de schakel tussen het college van B&W, de gemeentelijke
organisatie, Havenbedrijf Rotterdam en iedereen met een goed idee voor het Rotterdamse water.
•	Water moet zijn eigen loket hebben. Initiatieven komen vaak niet tot stand door een woud
aan regels en onduidelijkheid over het aanspreekpunt binnen de gemeente. Bij de nieuwe
waterloods kunnen wij als Rotterdamse Watermakers terecht voor een gesprek, informatie,
(tijdelijke) vergunningen en ontheffingen. De loods legt helder en eenduidig uit welke regels
er gelden en hoe het proces van idee tot uitvoering eruitziet. Van wie is het water? Bij
welke gemeentelijke afdeling moeten initiatiefnemers zijn bij vragen? Welke regels zijn er in
vergelijking tot ontwikkelen op het land? Zo wordt snel duidelijk of een initiatief door kan gaan.

•	Water verdient meer actie. Wij willen dat er ruimte is om snel (tijdelijke) projecten en
programmering te ontwikkelen en te testen. Daarnaast moet er snel iets gedaan worden aan
de ontoegankelijkheid van het water voor alle Rotterdammers.

	
TOT SLOT: WATER MOET MEER GAAN LEVEN IN ROTTERDAM.
BIJ BESTUURDERS, BELEIDSMAKERS, BEDRIJVEN EN BURGERS. DOOR CO-CREATIE WORDEN ZOVEEL
MOGELIJK ROTTERDAMMERS BIJ ONZE PLANNEN VOOR EEN WATERRIJK ROTTERDAM BETROKKEN.
DAT WIL ZEGGEN: BEHALVE BELANGHEBBENDEN, OOK OMWONENDEN. ONS UITEINDELIJKE DOEL IS DAT
HET ROTTERDAMSE WATER MEER BIJDRAAGT AAN HET GELUK VAN DE ROTTERDAMMERS EN DAT VAN DE
BEZOEKERS VAN DE STAD.

DE ROTTERDAMSE WATERMAKERS
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De Rotterdamse Watermakers willen aan de slag! Liever vandaag dan morgen.

