
STATUS UPDATE NA DE VORIGE UPDATE VAN EIND2021 

𝗕𝗲𝗵𝗼혂𝗱en 혃𝗮𝗻 𝗸𝗶혁𝗲혀혂𝗿𝗳𝗹𝗼𝗰𝗮혁𝗶𝗲혀 𝗦𝗹혂𝗳혁𝗲𝗿, 𝗣𝟭 혁/𝗺 𝗣𝟯
Het kitesurfen wordt hier momenteel gedoogd. We verwachten dat
we bij Slufter (gehele jaar) en P1 t/m P3 (nu oktober tot mei,
willen hele jaar) kunnen blijven kitesurfen, mogelijk met
beperkingen in tijd of plaats.
Een werkgroep met vertegenwoordigers van provincie, gemeente,
NKV, Reddingsbrigade, Vogelbescherming, Natuur verenigingen,
ZHL en het Havenbedrijf Rotterdam hebben veel en intensief (2-
wekelijks) met elkaar gesproken om overeenstemming te bereiken.
We zijn het eens geworden over: 
a.) het monitoren van aantallen en gedrag van vogels (waaronder
ook de op zee foeragerende soorten) en kitesurfers. Deze
informatie wordt mede gebruikt voor het passend beoordeling van
kitesurfen. De monitoringdata zal naar verwachting in september
met de werkgroep gedeeld worden.
Het is hierbij belangrijk dat kiters nooit in de afgesloten
natuurgebieden "Slikke van Voorne" en de "Hinderplaat" komen 
b.) de inhoud van de opdracht omschrijving aan een nog te kiezen
ecologisch bureau. Dit bureau gaat zoals we dat noemen "passend
beoordelen", of en onder welke voorwaarden kitesurfen mogelijk
is, zonder vogels ernstig te verstoren. De uitvraag is reeds gedaan
en de gekozen partij zal eind september starten met de passende
beoordeling. Eind dit jaar wordt er een rapport oplevert. Als dit
zowel voor de kitesurfers als vogels positief is, kan een
vergunning worden aangevraagd. 
Het kan dan nog zomaar een jaar duren voordat definitief bekend
is of we er wel of niet mogen blijven kitesurfen thv P1-P3.

 

Maasvlakte - update augustus 2022
 



Behouden van 현𝗮혃𝗲- 𝗲𝗻 𝗳𝗼𝗶𝗹𝗸𝗶혁𝗲𝗻 𝗯𝗶𝗷 𝗣𝟱 혁𝗺 𝗣𝟲?
Het kitesurfen is hier verboden, tijdens bouw en als de
windmolens er staan. Hier komen windturbines in het water en op
het strand. Een extern bureau (anders dan het bureau die de
passende beoordeling P1-P3 uitvoert) gaat in oktober op basis
van informatie, welke wij, RWS,veiligheidsregio Rotterdam en
reddingsbrigade hen o.a. geven de gemeente Rotterdam adviseren
wat te doen. Is dit voor wave kiters positief, dan besluit de
gemeenteraad via een advies van de wethouder er vervolgens
over. Dat kan ook zomaar 3 maanden duren. Al met al verwachten
we dat de gemeente Rotterdam er begin 2023 een besluit over
neemt.
 
Ondersteuning
Zolang we nog niet definitief weten waar we aan toe zijn op de
Slufter is het leggen van ballenlijnen daar nog onhold, wel zijn we
met Eneco, RWS, ZHL en gemeente bezig alles voor te bereiden.
Wat er wel komt zijn extra infoborden met daarop waar je mag
kiten en waar niet, de plaatsing van deze borden zal gebeuren op
“logische”plekken , strand en opgangen. Verwachting is
september.
 
Ballenlijnen Oostvoorne zelfde verhaal muv dat deze niet wachten
op toestemming van gebiedsindeling, echter wel op instemming
van gemeente, RWS en ZHL.
 
Tevens hebben we vanuit de NKV een plan ingediend voor
Camera’s en windmeters op zowel MV2 (Slufter en P5-P6) en
Autostrand. Wij denken dat dit een grote meerwaarde heeft en
relatief makkelijk in de windmolens te plaatsen.
 
 
 



Aanvulling/ update n.a.v. vragen op onze social media kanalen 

In een deel van het gebied is al eens eerder het gedrag van vogels
en kitesurfers gemonitord en beoordeeld ("proef Slikke van
Voorne").
Ook toen werd er mede op ons verzoek rekening gehouden met
ontbreken van een duidelijke afbakening van het natuurgebied en
invloed van wandelaars, honden etc. Btw een "simpele"ballenlijn is
niet simpel aangezien er meerdere partijen akkoord voor moeten
geven en de kosten zijn zeer hoog, ook hier zet de NKV zich vol
voor in.
Ook nu gaan we daar aandacht voor vragen bij het beoordelen van
of en onder welke voorwaarden kiten mogelijk is. De
opdrachtgever van monitoring en beoordeling is de gemeente
Rotterdam en de Omgevings Dienst, uiteraard zullen wij de
uiteindelijke gegevens delen met alle kiters. In het bericht staat
dat we een aanvraag hebben gedaan voor meerdere windmeters
en camera's op tactische locaties die voor kiters bruikbare info
oplevert, of dit verzoek wordt gehonoreerd is nog niet zeker.


