Kritiek op derde kans voor RiF010
gebedsdiensten van het klooster
dicht zou blijven.

ROTTERDAM
ADRIANNE DE KONING

Rotterdam zet alles op alles om te
zorgen dat na twee nederlagen bij
de rechter RiF010 toch doorgaat.
,,Onbegrijpelijk, dat het
gemeentebestuur deze derde
poging waagt'', vindt een
tegenstander van het surfparadijs
in het Rotterdamse centrum.
De gemeente heeft goede hoop dat
met de nieuwe vergunning de
aanleg van het watersportgebied in
de Steigersgracht volgend jaar
zomer kan beginnen. In het
voorjaar van 2019 kan dan de
eerste surfer op de golven losgaan,
de eerste zwemmer zijn baantje
trekken en de avontuurlijke
kayakker oefenen in de gracht. Dit
is vijf jaar nadat RiF010 het
allerlaatste Stadsinitiatief won, met
ruim 9.000 stemmen.

Ook nu tekenen de kerk en het
klooster waarschijnlijk opnieuw
protest aan, hoewel de gemeente
hen met de derde poging op kosten
jaagt. ,,Ik vind het heel erg jammer
dat het gemeentebestuur meent dat
het zo ver moet gaan'', zegt BartJan Walraven, advocaat van het
klooster. ,,Onbegrijpelijk dat ze
deze derde poging wagen. Ik vraag
mij ook zeer af of deze poging zin
heeft. De rechtbank en de Raad
van State hebben beide de hele
vergunning vernietigd. Dat doen ze
niet als er slechts wat kleine foutjes
zijn die je snel kunt repareren.''
De gemeente meent echter dat de
Raad van State met een betere
uitleg over een overkapping van het
terras, om zo de geluidsoverlast te
beperken, wel groen licht geeft voor
RiF010. De welstandscommissie
was tegen zo'n overkapping in de
historische gracht. Het was volgens
de Raad van State te onduidelijk
waarom het gemeentebestuur toch
een vergunning wilde geven.

Het bedrag voor het Stadsinitiatief
bedroeg 3 miljoen euro. Hiervan
heeft de RiF010-organisatie
747.000 euro gekregen voor de
voorbereidingskosten. Uit dit
budget worden bijvoorbeeld tal van
onderzoeken, maar ook het werk
van de architect en de uren van de
initiatiefnemer betaald.
De gemeente houdt opnieuw
rekening met bezwaren, maar heeft
de volle overtuiging dat de Raad
van State nu wel de vergunning
goedkeurt.
Eerder volhardden vijf partijen in
hun protest, ondanks meerdere
aanpassingen. Ook Citykerk Het
Steiger en het bijbehorende
klooster bleven tegen, ondanks de
belofte dat het surfpark op
zondagochtend, op christelijke
feestdagen, tijdens uitvaarten en
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