VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

Onderwerp
Kenmerk
Bijlagen
Besluitdatum
Voorbereid door

: Kader recreatieschap Rottemeren en Visie gebied Rottemeren
: Z18-17883 / D18-19657
:1
: 9-7-2018
: N. den Boon/F. van der Meer

1. ONTWERP-BESLUIT
Voorgesteld wordt:
Goedkeuring te verlenen aan het plan van aanpak Ontwikkeling Visie en
Uitvoeringsprogramma gebied Rottemeren;
Een krediet beschikbaar te stellen ad. € 150.000 voor het ontwikkelen van de Visie en
Uitvoeringsprogramma gebied Rottemeren en dit ten laste te brengen van de
Investeringsreserve;

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op 1 januari 2018 is de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling tussen de drie gemeenten in
werking getreden. Kenmerkend voor deze collegeregeling is dat het bepalen van de kaders
waarbinnen het recreatieschap beleid kan vormen en uitvoeren een bevoegdheid is van de
afzonderlijke gemeenteraden. In uw vergadering van 9 april 2018 heeft u besloten hiertoe het
Kader recreatieschap Rottemeren op te laten stellen.
Naast het Kader wordt een inspirerende visie met uitvoeringsprogramma opgesteld. Deze “Visie
gebied Rottemeren” zal het uit 2013 daterende “Schapsplan Rottemeren 2030” vervangen.
Zowel het Kader als de Visie gebied Rottemeren dient door de drie gemeenteraden van
Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas te worden vastgesteld.
Het concept-Kader is nagenoeg gereed. Het bijgevoegde plan van aanpak beschrijft de wijze
waarop de Visie en het Uitvoeringsprogramma gebied Rottemeren tot stand komen.
Waarom een visie?
De Rottemeren, een recreatiegebied van het Recreatieschap Rottemeren, wordt door de inwoners
van de omliggende gemeenten Zuidplas, Lansingerland en Rotterdam al 50 jaar gebruikt voor het
recreatie, (water)sport en het beleven van natuur.
Het Recreatieschap heeft de ambitie om het gebied de komende jaren verder te ontwikkelen tot
hét recreatiegebied in de regio waarbij het nog meer aansluit aan de verwachtingen en wensen
van deze tijd. Opgaven als toenemende verstedelijking in de Rotterdamse regio, zoals in de
binnenstad van Rotterdam en de aanleg van nieuwe wijken in Lansingerland en Zuidplas, en
klimaatopgaven, energietransitie, (arbeids)participatie, zorg en gezondheid vragen om een nieuwe
manier van kijken naar dit gebied en de daarbij behorende kwaliteit van de leefomgeving in de
regio.
De Rottemeren kan als gebied optimaal functioneren als het aansluit op het gebruik en recreatieve
behoefte van bewoners en werknemers in de omgeving. Dit krijgt vorm door een netwerk te
creëren, waarbij groen in de wijk, stadsparken, randstedelijk groen en buitenstedelijke

groengebieden met elkaar verbonden worden en een belangrijke bijdrage leveren aan een
gezonde leefomgeving voor de bewoners. Het gebied gaat daarbij functioneren als
landschapspark, waarbij de rivier de Rotte drager en gezichtsbepaler van het gebied is en het
binnenstedelijke en buitenstedelijke gebied verbindt.
De verstedelijking en dus toenemende drukte vraagt om grotere opvangcapaciteit, maar het
groene en open karakter moet behouden blijven en er moet een goede balans blijven tussen
dynamiek en rust.
Ook de bevolkingsopbouw verandert, recreatiegedrag en recreatiebehoeften zijn in de loop van de
jaren gewijzigd. Dit vraagt om aanpassingen in het aanbod voor zowel de inrichting als de
programmering.
Daarnaast is de rol van de overheid de afgelopen jaren gewijzigd; had de overheid vroeger meer
de rol van toetser, initiatiefnemer en uitvoerder, tegenwoordig hebben overheden ook steeds meer
een stimulerende, faciliterende en samenwerkende rol bij initiatieven van derden. Een duidelijke
rol- en taakverdeling is hierbij essentieel.
Dit alles vraagt om een heldere visie met ambitie voor de toekomst en een uitvoeringsprogramma
hoe het schap dit samen met stakeholders wil gaan realiseren.
Met het ontwikkelen van deze visie en het uitvoeringsprogramma zorgt het Recreatieschap
Rottemeren ervoor dat het gebied zich de komende jaren verder duurzaam kan ontwikkelen,
waarbij het schap en de vele stakeholders samen pro-actief kunnen inspelen op de opgaven in de
regio. Het gebied draagt hiermee onder meer bij aan een gezonde leefomgeving voor bewoners
en een goed vestigings- en ondernemingsklimaat en een mooie bestemmingslocatie voor
bezoekers uit de regio.
De Visie gebied Rottemeren wordt vastgesteld na besluitvorming in het Dagelijks en het
Algemeen Bestuur van het recreatieschap Rottemeren vastgesteld door de gemeenteraden van
de drie gemeenten. Het uitvoeringsprogramma wordt door het Algemeen Bestuur van het
recreatieschap Rottemeren vastgesteld en zal ter kennisname aan de gemeenteraden worden
gestuurd.
Planning
Na vaststelling van het voorliggende plan van aanpak wordt in overleg met de schapsdeelnemers
de Visie en het Uitvoeringsprogramma gebied Rottemeren opgesteld. Ook het bestuur van het
schap zal hierbij worden geconsulteerd.
De planning van de vaststelling van deze documenten is als volgt:
April 2019
vaststelling eindconcepten visie en uitvoeringsprogramma door het
Dagelijks Bestuur
1e helft mei 2019
consultatie raadsleden d.m.v. een informele bijeenkomst voor de drie
schapsgemeenten
2e helft mei 2019
vaststelling concept-visie door het Algemeen Bestuur
Juni 2019
vaststelling visie door de gemeenteraden
Juli 2019
vaststelling uitvoeringsprogramma door het Algemeen Bestuur
Organisatie en financiën
Voor de totstandkoming van de Visie en het Uitvoeringsprogramma wordt een projectteam
ingesteld, waaraan Staatsbosbeheer en de drie schapsgemeenten deelnemen. Staatsbosbeheer
zal optreden als projectleider en de overall coördinatie verzorgen. Voor procesmanagement,
organisatie van bijeenkomsten en het uitwerken van de visie en het uitvoeringsprogramma wordt
voorgesteld een extern bureau in te huren.
Het in te huren bureau zal een behoorlijke inzet moeten plegen om te komen tot voldoende
concrete uitwerkingen voor de deelgebieden. Ook zal het bureau een goede afstemming moeten
organiseren met beheer en is het essentieel om een intensief participatieproces in te richten. Door
actief stakeholders te betrekken kan immers worden gekomen tot een breed gedragen en goed in
de praktijk werkende visie en uitvoeringsprogramma. Tenslotte heeft ook Staatsbosbeheer uren

nodig voor het trekken van het project, het inzetten van benodigde expertise, de algemene
coördinatie en het op één lijn brengen van de drie schapsgemeenten en het bureau. Naar
verwachting is een in totaal bedrag van € 150.000 benodigd voor het ontwikkelen van de Visie en
het Uitvoeringsprogramma gebied Rottemeren.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
AB 9 april 2018, goedkeuring plan van aanpak Kader

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Voorgesteld wordt een nieuw krediet “Visie en uitvoeringsprogramma gebied Rottemeren” ad.
€ 150.000 beschikbaar te stellen ten laste van de investeringsreserve.

6. COMMUNICATIE
Bij dit project werken de drie schapsgemeenten en Staatsbosbeheer intensief met elkaar samen.
Staatsbosbeheer verzorgt hierbij de coördinatie en hierbij behorende communicatie. Ook zullen
stakeholders actief worden betrokken en worden geïnformeerd over de voortgang en resultaten.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Voorbereid door Staatsbosbeheer, in samenwerking met de schapsambtenaren van de
deelnemende gemeenten.

8. VERDERE PROCEDURE
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