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1. ONTWERP-BESLUIT
Voorgesteld wordt:
- Kennis te nemen van de brief van gemeente Rotterdam waarin de gemeente meedeelt dat zij
voldoet aan de cofinancieringseis voor besteding van de bestemmingsreserve Rivieroevers;
- Kennis te nemen van de Samenwerkingsovereenkomst “De binnenstedelijke Rotte”;
- Een krediet “Bijdrage Programma Rivieroevers” van € 3.000.000 beschikbaar te stellen tot en
met 2022 ten laste van de bestemmingsreserve Rivieroevers als maximale bijdrage aan het
programma Rivieroevers Rotte van de gemeente Rotterdam;

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op 2 november 2016 heeft uw bestuur besloten een bestemmingsreserve te vormen van
€ 3.000.000 voor het uitvoeringsprogramma Rivieroevers Rotte. Voorwaarden voor het activeren van
deze bestemmingsreserve zijn vaststelling van het programma door de gemeenteraad van Rotterdam
en zekerstelling dat de gemeente een eigen bijdrage levert van ten minste € 3.000.000.
In uw vergadering van 27 november 2017 heeft u reeds kennis genomen van de brief van de
gemeente Rotterdam gedateerd 27 juni 2017 waarin de gemeente u geïnformeerd heeft dat aan
de besluitvormingsvoorwaarde is voldaan. Voorts is in die brief aangegeven dat de gemeente
€ 1.900.000 zal besteden aan projecten nabij/aan De Rotte (realisatie aanlegsteiger
Lombardkade, herinrichting kade Grotekerkplein, herinrichting en vervanging kade Leuvekolk,
vergroening en realisatie natuurspeeltuin Crooswijksebocht).
Bij schrijven van 14 december 2017 (bijgevoegd) deelt de gemeente mee dat zij in de door haar
vastgestelde begroting 2018 € 1.337.000 heeft opgenomen voor het aanleggen van een deel van
een aantrekkelijke groene fiets- en looproute voor recreatie en woon- en werkverkeer, langs de
binnenstedelijke Rotte, vanaf de A20 tot aan het centrum. Hiermee wordt thans ook (ruim) voldaan
aan de gestelde voorwaarde van cofinanciering.
Samenwerkingsovereenkomst “De binnenstedelijke Rotte”
Op 2 november 2016 heeft uw bestuur ingestemd met het uitgangspunt om de schapsbijdrage
aan het programma Rivieroevers als subsidie uit te keren aan de gemeente Rotterdam. Het
recreatieschap heeft daarmee onderkend dat zij de uitvoering van het programma belangrijk vindt.
Echter, gelet op de ambitie van het recreatieschap om de Rotte als een geheel (“van bron tot
dam”) verder te ontwikkelen en de doelstellingen die de gemeente in het programma Rivieroevers
heeft vastgesteld om de Rotte te ontwikkelen zou meer benadrukt kunnen worden dat beide

partijen belang hebben. Er is immers sprake van een gezamenlijk belang bij het verbeteren van de
recreatiemogelijkheden aan de Rotte en de toegankelijkheid/bekendheid van de Rotte.
In overleg met de gemeente Rotterdam is ervoor gekozen om het gezamenlijk belang tot
uitdrukking te brengen in een door een (tweezijdige) samenwerking aan te gaan in plaats van een
(eenzijdige) subsidierelatie. De afspraken tussen het recreatieschap en de gemeente over deze
samenwerking zijn opgenomen in de bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst “De
binnenstedelijke Rotte”. De belangrijkste afspraken zijn (in hoofdlijnen):
 Het recreatieschap en de gemeente Rotterdam werken samen om de aantrekkingskracht van
de Rotte en de recreatiemogelijkheden op en langs de Rotte te versterken. De samenwerking
is onder andere op gericht zijn om:
- de levendigheid en bekendheid van de Rotte te vergroten door te zorgen voor meer
activiteiten, zowel op het water (bevaarbaarheid vergroten) als op de oevers
(placemaking, programmering, evenementen enz.) van de Rotte;
- versterken van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Rotte, o.a. door goede
vaar-, fiets- en looproutes;
- ontwikkelen van aantrekkelijke en groene kaden, pleinen, parken en het verbeteren
van de waterkwaliteit.
 Het recreatieschap brengt € 3.000.000 in ten behoeve van het onderdeel ‘de Rotte van het
Programma Rivieroevers door middel van een eenmalige betaling aan de gemeente
Rotterdam. De gemeente Rotterdam brengt eveneens € 3.000.000 in.
 De gemeente Rotterdam geeft uitvoering aan de samenwerking door € 6.000.000 in te zetten
voor het onderdeel ‘de Rotte’ van het Programma Rivieroevers. Dit bedrag wordt ten laste
gebracht van de bijdrage van het Recreatieschap Rottemeren ad. € 3.000.000 en ten laste
van programmabegrotingen gemeente Rotterdam ter waarde van € 3.000.000.
 Indien de gemeente Rotterdam minder dan € 6.000.000 besteedt zal de gemeente de helft
van de niet gemaakte kosten of niet aangegane verplichtingen terugbetalen aan het
recreatieschap.
 De looptijd van de overeenkomst is vijf jaar en kan slechts eenzijdig tussentijds worden
opgezegd indien een van de partijen niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in de
overeenkomst of wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen van dien aard dat van
de andere partij niet redelijk verwacht mag worden de overeenkomst in stand te houden.
 Er wordt een stuurgroep ingesteld die verantwoordelijk is voor de voortgang en uitvoering van
deze overeenkomst. In de stuurgroep hebben zitting:
1. de bestuurlijk portefeuillehouder van de gemeente Rotterdam of zijn/haar vervanger in de
persoon van de ambtelijk opdrachtgever van het programma Rivieroevers;
2. één DB-lid van het recreatieschap, welke niet afkomstig is van de Gemeente Rotterdam.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
-

RM 2016-562935852 - DB 23 september 2016: ingestemd met het instellen van een
bestemmingsreserve van max. € 3.000.000 voor uitvoering van het programma Rivieroevers;
RM 2016-568829280 - AB 2 november 2016: ingestemd met het instellen van een
bestemmingsreserve van max. € 3.000.000 voor uitvoering van het programma Rivieroevers;
RM 2016-572541380 - DB 28 november 2016: ingestemd met de subsidiesystematiek
Rivieroevers.
DB 9 juli 2018 – ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst “De binnenstedelijke Rotte”

3. JURIDISCHE PARAGRAAF
De keuze voor een samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd op het aanbestedingsrecht. Met
een bijdrage van € 3.000.000 aan de gemeente Rotterdam ten behoeve van de verwezenlijking
van onderdelen van het Programma Rivieroevers, ontstaat op grond van de Aanbestedingswet
2012 een verplichting om een opdracht aan te besteden conform de Europese
aanbestedingsregels.
In artikel 2.24c Aanbestedingswet 2012 is echter een vrijstellingsbepaling opgenomen voor
een zogenaamde ‘publiek-publieke samenwerking’. Deze vrijstelling maakt het voor overheden
mogelijk om gezamenlijk afspraken te maken over de verwezenlijking van een gezamenlijk project
zonder dat een aanbestedingsplicht ontstaat. Gelet op het vorenstaande is het van belang dat de
samenwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarin over en weer
verplichtingen worden opgenomen. Hiermee leveren de gemeente Rotterdam en het
recreatieschap een nadere onderbouwing dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 2.24c
Aanbestedingswet 2012.

4. FINANCIËLE PARAGRAAF
Voorgesteld wordt een krediet “Bijdrage Programma Rivieroevers” van € 3.000.000 beschikbaar te
stellen ten laste van de reeds bestaande bestemmingsreserve Rivieroevers ad. € 3.000.000 als
maximale bijdrage aan het programma Rivieroevers Rotte van de gemeente Rotterdam.

5. COMMUNICATIE
De vaststelling en ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst “De binnenstedelijke
Rotte” zal in samenwerking met de gemeente Rotterdam onder de aandacht van de pers gebracht
worden. Voorts zullen het recreatieschap en de gemeente op de daartoe geëigende momenten
tijdens de uitvoering van de projecten van het programma gezamenlijk de pers benaderen.

6. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Voorbereid door Staatsbosbeheer, in samenwerking met gemeente Rotterdam.

7. VERDERE PROCEDURE
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