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algemeen bestuur
van

Programma De Rotte Verdient Het
Naam

Omschrijving

Fianciering via programmabegroting
Reguliere
programma 3 uit programmabegroting Rottemeren
werkzaamheden
vastgoed en
ontwikkeling
Programma
Programmamanagement, programmacommunicatie,
programmaoverleg, bestuursvoorstellen, netwerken, plannen van
aanpak projecten

Projecten waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden
Vaarnetwerk Rotte
Aanleg vaarnetwerk voor kajuitboot, sloep en kano, aansluitend op
dat van Midden-Delfland & Westland, met bebording en enkele
aanlegmogelijkheden. Belangrijkste vaardoel is centrum van
Rotterdam. De aanleg van het vaarnetwerk wordt gebruikt om
initiatieven van ondernemers te stimuleren.

Trekker partners

Bestuursbesluit
datum+nummer

RM

Rotterdam

jaarlijks in programmabegroting

€ 269.400

RM

Rotterdam

DB 15 februari 2016:
financieren uit
reguliere uren

€ 411.600

RM

Verlengde
Molengangenpad

Fietsverbindingen vanuit de Rottemeren naar Bentwoud
ZP
(ontbrekende schakel). Tracestudie is goedgekeurd door gemeente.
Bestemmingsplanprocedure kan worden opgestart.

Ontwikkeling Plein
Lage Bergse Bos

Het Plein in het Lage Bergse Bos krijgt een kwaliteitsimpuls. Bij
doortrekking van de A16 blijft het Plein in stand en biedt tijdens de
bouw recreatieve opvang. De kwaliteitsimpuls genereert daarnaast
een ‘vliegwiel’effect voor de gehele ontwikkeling in het gebied.

Rottecafés+Rotte
waterweek
Kwaliteitsimpuls
Biodiversiteit
Marketing en
programmering Rotte

Aanvullende
voorzieningen
watersport (fase2)
2016

RM

Het subsidieren van activiteiten van Stichting Plezierivier die de
RM
bekendheid van de Rotte stimuleren.
I.s.m. Rotta worden kleinschalige inrichtingsmaatregelen gedaan die RM
de biodiversiteit in het gebied vergroten. Daar wordt natuureducatie
aan gekoppeld.
Samen met anderen ontwikkelen van een integraal communicatie- RM
en marketingconcept voor de Rotte van bron tot dam op basis van
de belofte De Rotte beweegt je om de Rotte en de
recreatiegebieden te branden . Het is de kapstok waaraan
arrangementen, evenementen, routes, bewegwijzering en dergelijke
gekoppeld kunnen worden. Het initieren en faciliteren van
activiteiten (door derden) langs en op de Rotte. Dit doen we samen
met Stichting Plezierrivier en gemeente Rotterdam en andere
gebiedspartijen.
Aanvullende buitenstedelijke vaarvoorzieningen om kwaliteit van de RM
Rotte als vaarrivier te verbeteren, zoals: uitstapvoorzieningen bij
commerciele hotspots, overdraagvoorzieningen, aansluiting
Zevenhuizerplas op Rotte en Eendragtspolder, studie naar
zelfbediening sluizen, visie op verbinding diverse plassen met De
Rotte.

Bewegwijzering Rotte Ontwikkelen van een bewegwijzeringsplan met eigen look & feel dat RM
de recreant vanaf de Rotte naar de diverse ondernemingen en
attracties verwijst, gekoppeld aan het vaarnetwerk. Dit doen we
samen met ondernemers. Het wordt via naamsvermelding deels
door ondernemers betaald .
Tweede ring fiets

Subsidie- mogelijkheden

Totaal

Grand total

Onderzoek naar haalbaarheid aanleg speelpolders op diverse
locaties, samen met belanghebbenden en gebruikersgroepen. Op
twee locaties wordt een speelpolder gerealiseerd.

RM

€ 681.000

€ 128.810

€ 128.810

RM

AB 28-04-2016

Subsidie stadsregio
verbindingenplan, bijdrage
gemeente Zuidplas
fietsstraat,
URG toegekend

€ 812.000

€ 182.000

€ 480.000

€ 480.000

AB 27-11-2014/
RM2014-496030973

€ 1.941.357

AB 03-12-2015
2015-536340223
AB 28-04-2016
Zuidplas +
Lansingerland
+ Ond. Ver.
R'meren + St.
WA-Baan +
St.
Zuidplas +
AB 28-04-2016
Lansingerland
+ Ond. Ver.
R'meren + St.
WA-Baan +
SP RD
AB 28-04-2016
Rotta

€ 90.890

€ 40.000

€ 20.000

AB 28-04-2016

€ 124.634

Rotterdam
AB 23-06-2016
Plezierrivier
ondernemersv
er.

Rotterdam

€ 124.634

€ 209.800

AB 2-11-2016

Opgenomen in concept
uitvoeringsprogramma Hof
van Delfland 25-1-2016 tbv
subsdie UPG

€ 150.000

€ 300.000

Rotterdam
AB 2-11-2016
Plezierrivier
ondernemersv
er.

Opgenomen in concept
uitvoeringsprogramma Hof
van Delfland 25-1-2016 tbv
subsdie UPG

€ 100.000

€ 92.740

AB 2-11-2016

Opgenomen in concept
uitvoeringsprogramma Hof
van Delfland 25-1-2016 tbv
subsdie UPG

€ 300.000

€ 294.200

€ 2.095.444

€ 3.904.431

€0

€ 45.500

€0

€ 450.000

€0

€ 495.500

€ 2.095.444

€ 5.080.931

Rotterdam

Vervolg Marketing en
programmaring
Natuurspelen
(speelpolders)

€0

UPG 50%

Totaal

RM

(Co)financiering
schap

AB 02-07-2015
RM 2015-520034199

Afmaken tweede fietsring parallel aan de Rotte om spreiding fietsers RM
en doorgaande fietsroute mogelijk te maken. Het gaat om 3,5 km
fietspad op 2 locaties. Daarnaast onderzoek naar noodzaak
dwarsverbindingen voor fietsers vanaf de Rotte. Kostenraming is
voor beide fietsverbindingen, zonder grondverwerving.

Projecten waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden
Strategisch
Middelen voor externe communicatie van het programma
communicatieplan
2014-2018
Vervolg
marktbenadering tbv de onwtikkellocaties en eventuele
ontwikkellocaties
inrichtingmaatregelen

subsidie bedrag

Rotterdam

RM

Ontwikkeling 9 hectare Samen met stakeholders ontwikkelen van een inrichtingsplan voor RM
in de Eendragtspolder de 9 hectare in de Eendragtspolder dat op breed maatschappelijk
draagvlak kan rekenen.
Ontwikkellocaties
Opstellen van kaderdocumenten voor de aanbesteding van
RM
ondernemerslocaties. Daarnaast zal er besluitvorming worden
voorbereid over het in beheer geven van het Hoge Bergsche Bos
aan een ondernemer én zal de vraag-aanbodanalyse breder bekend
worden gemaakt.
Bijdragen in
Een bijdrage in de plankosten voor bestemmingsplanwijziging bij
bestemmingsplankoste twee initiatieven
n commerciële
voorzieningen

2-11-2016

lokale
partners

Besluitvorming heeft
(nog) niet
plaatsgevonden
Besluitvorming heeft
(nog) niet
plaatsgevonden
Besluitvorming heeft
(nog) niet
plaatsgevonden
Besluitvorming heeft
(nog) niet
plaatsgevonden

Opgenomen in concept
uitvoeringsprogramma Hof
van Delfland 25-1-2016 tbv
subsdie UPG

