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Inspraak Amersfoortse Reddingsbrigade – De Ronde 17 januari 2006 
 
 
Betreft: Huis van de Watersport 
 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
Mijn naam is Selwyn van den Haak en ik ben voorzitter van de Amersfoortse Reddingsbrigade. 
 
Al vele jaren barsten onze boten uit de veel te kleine loods naast zwembad Liendert. De loods heeft 
geen enkele faciliteit: geen water, geen WC en geen verwarming. Een ruimte om samen te komen 
hebben we al helemaal niet. Sterker nog: boten en ander materiaal van de ARB dat niet in de loods 
past, staat noodgedwongen bij leden in de schuur! 
 
Eind 2001 nam Ontwikkelingsbedrijf Vathorst contact met ons op. Ze hadden gehoord dat wij op zoek 
waren naar een boothuis/clubhuis en zij vroegen ons of wij dat in Vathorst wilde bouwen. Dat zou de 
veiligheid in het waterrijke Vathorst ten goede komen. Locatie en globale invulling waren al 
aangewezen. Dat waren nog eens reuze stappen en we rekenden ons al helemaal rijk! Helaas, we 
werden door de gemeente teruggefloten: Er waren meer verenigingen in Amersfoort die op zoek 
waren naar huisvesting aan het water. Het sleutelwoord was samenwerken en de enige locatie waar 
de gemeente huisvesting wilde voor waterverenigingen was de Eem. Wij mochten ons niet vestigen in 
Vathorst en de samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf Vathorst kwam ten einde. Onze droom viel in 
duigen. 2 stappen voorwaarts en 3 stappen terug. 
 
Als antwoord hierop hebben roeivereniging Hemus, stichting Waterlijn en de Amersfoortse 
Reddingsbrigade zich verenigd voor het Huis van de Watersport.  
 
Toen kwam het voorontwerp van het Structuurplan Maatweg. Ons was verzekerd dat wij onze kaarten 
moesten zetten op het Eemgebied en de ARB zou ingepast kunnen worden. Maar er lijkt letterlijk alles 
aan gedaan te zijn om de ARB buiten de boot te houden. 2 stappen voorwaarts en 3 stappen terug. 
 
Toch een lichtpuntje: Het amendement van de Raad op het Structuurplan Maatweg, welke op 8 maart 
door alle partijen, op één na, is aangenomen. Kern van dit amendement is dat bij het College de zgn. 
“omgekeerde bewijslast” wordt neergelegd over de vestiging van het Huis van de Watersport op de 
MOB-locatie. Met andere woorden: het Huis van de Watersport zal op de MOB-locatie worden 
gevestigd, tenzij daartegenover door het College overwegende bezwaren worden aangedragen. En 
daar ligt de crux: het lijkt in de nieuwe raadsinformatiebrief wel of het College zich nu juist op de 
overwegende bezwaren ten volle inzet!  
Met ons budget hebben wij altijd ingezet op huisvesting van het Huis van de Watersport op 
gemeentegrond zoals omschreven in het voorontwerp van het structuurplan Maatweg. Maar het 
College heeft doodleuk de grond van de Defensie voor 100% doorverkocht aan het ziekenhuis, terwijl 
in datzelfde voorontwerp duidelijk was dat de ecologische zone níet zou worden doorverkocht. En met 
deze actie komt de vestiging van het Huis van de Watersport aan de Eem echt niet dichterbij. 2 
stappen voorwaarts en 3 stappen terug. 
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In december 2005 kwam het antwoord van het College op het amendement van de Raad. Niet 
bepaald een kerstboodschap vol hoop. Uit de brief blijkt zichtbaar gebrek aan stellingname en uit niets 
blijkt dat het haar ernst is met het vestigen van het Huis van de Watersport op de MOB locatie. 
In de brief wordt het Huis van de Watersport volledig afhankelijk gemaakt van het ziekenhuis, 
dijkverzwaring, fietspad, veiligheid van de binnenvaart en ecologie. 
Nergens wordt gesproken over de kansrijkheid van de inpassing.  
Architecten, ingenieurs, en andere deskundigen van Hemus hebben het College altijd van alle kanten 
gevoed met informatie en argumenten om aan te tonen dat ook in de ecologische zone een Huis van 
de Watersport heel goed mogelijk is. Juist uit ecologisch oogpunt kreeg Hemus van de provincie in het 
bijzijn van de gemeenteambtenaren een compliment over het eerste ontwerp. Zeker even vergeten! 
En bij de wens tot ecologische compensatie mag tot onze stomme verbazing de grond die Hemus 
achterlaat bij vertrek bij Elzenaar - die de grond als eerste moet aanbieden aan de gemeente - niet 
meetellen ter compensatie van de ecologische hoofdstructuur! Nou vraag ik je?  
En dan de berekeningen van budget, parkeerplaatsen en ontsluiting. Wij hebben niet gevraagd om 60 
– 100 parkeerplaatsen zoals berekend door het College op basis van inhoud van het gebouw. Boten 
komen niet met de auto. Die liggen daar al. Daar hebben we nou juist die ruimte aan het water voor 
nodig! Bovendien, wij komen met de fiets! 
2 stappen voorwaarts en 3 stappen terug. 
 
Daar staan we dan.  
Het voelt alsof we in het diepe zijn gegooid, daar liggen te spartelen en er is niemand die ons komt 
redden! Hemus puilt uit zijn huidige locatie, is al 10 jaar aan het lobbyen voor ruimte. Stichting 
Waterlijn heeft geen enkele mogelijkheid in Amersfoort voor onderhoud aan haar boten. En de ARB? 
De loods van de ARB puilt uit, de boten en materiaal staat bij leden thuis in de schuur, we hebben in 
de loods geen enkele voorziening – niet eens een WC, laat staan dat we eigen ruimte of zelfs ook 
maar zicht hebben op eigen ruimte. Vanuit het College krijgen we zo te zien geen enkele 
medewerking, alleen tegenwerking. Het is volstrekt onduidelijk of en wanneer er kans is dat het Huis 
van Watersport er komt. 
 
Na Raadsinformatiebrief nr. 56 vraag ik me af waar we nu staan en of het initiatief van de Huis van de 
Watersport eigenlijk wel serieus wordt genomen. Wie komt ons redden? Het lijkt erop dat we gewoon 
niet meer stapjes achteruit kúnnen doen: we staan gewoon weer bij het begin.  
Het enige voordeel daarvan dat is 2006 we alleen maar stappen vooruit kunnen doen. 
 
De schriftelijke weergave van de Nieuwjaarsrede van burgemeester Van Vliet stemt hoopvol. Daarin 
staat: Als er één ding is dat de huidige raad typeert, is het wel de liefde voor de sport. En een stukje 
verder schrijft zij vol sympathie over het Huis van de Watersport. 
In haar nieuwjaarstoespraak zei burgemeester Van Vliet letterlijk: Het Huis van de Watersport, dat 
komt er! Wederom geeft zij dus aan hoe hoog sport in het Amersfoortse vaandel staat. Maar is dat al 
doorgedrongen tot de rest van het stadhuis? Bij goede sport hoort ook huisvesting. En het lijkt erop 
dat het College al haar zeilen bijzet om te voorkomen dat dat gaat lukken. 
 
Misschien wil het College deze raadsperiode voor de verandering nog één keer kijken naar kansen en 
mogelijkheden in plaats van verzanden in problemen en afhankelijkheden. Gaan we na al die stappen 
terug misschien dit jaar wel een paar stapjes voorwaarts. Voorwaarts op weg naar het Huis van de 
Watersport! 
 
Bedankt voor uw aandacht. 
 


