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Schiedam, …………

Geachte heer/mevrouw,
Met genoegen bieden wij u de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst – Kader en koers voor
recreatief landschapspark Rottemeren” aan en vragen wij u de notitie in uw raad vast te stellen als kader
voor het Recreatieschap Rottemeren.
Het recreatiegebied Rottemeren wordt reeds 50 jaar door de inwoners van de omliggende gemeenten
Zuidplas, Lansingerland en Rotterdam jaar gebruikt voor het beleven van natuur, recreatie en
(water)sport. De komende jaren zal dit gebied zich verder gaan ontwikkelen tot hét recreatiegebied in de
omgeving van Rotterdam en zich aanpassen aan de verwachtingen en wensen van deze tijd. Opgaven
als toenemende verstedelijking in de nabije omgeving, klimaatopgaven en gezondheid vragen om een
nieuwe manier van kijken naar dit gebied. Mede daarom is de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuw
sturingsmodel en is de Gemeenschappelijke Regeling van het recreatieschap Rottemeren per 1 januari
2018 gewijzigd in een collegeregeling.
Sinds de inwerkingtreding van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling is de kaderstelling een
bevoegdheid van de gemeenteraden. Het recreatieschap geeft binnen de vastgestelde kaders uitvoering
aan de aan haar door de colleges opgedragen taken en bevoegdheden die gericht zijn op de praktische
realisering van de recreatie.
In de afgelopen maanden is in een intensieve samenwerking met de gemeenten Zuidplas, Rotterdam en
Lansingerland en met inhuur van bureau Strootman Landschapsarchitecten gewerkt aan het Kader
recreatieschap Rottemeren. Daarbij is de input die verzameld is op een stakeholdersbijeenkomst op
20 juni jl. zoveel mogelijk meegenomen. Tijdens een gezamenlijke technische sessie van de drie raden
van Rotterdam, Zuidplas en Lansingerland bent u ook geïnformeerd over de totstandkoming en heeft u
aanvullende vragen gesteld. Het resultaat is thans gereed in de vorm van de concept notitie “Ruimte voor
een groenblauwe toekomst”.

De koers op hoofdlijnen voor het recreatiegebied Rottemeren wordt in “Ruimte voor een groenblauwe
toekomst” als volgt verwoord:
De drie gemeenten willen de tijdloze waarde van de grote groene ruime die de
Rottemeren is borgen voor toekomstige generaties. Daarvoor worden de
Rottemeren ontwikkeld als recreatief landschapspark met de Rotte en de polders
als dragers. Een klimaatrobuuste en duurzame landschapsontwikkeling gericht op
actieve vormen van vrijetijdsbesteding waarbij de ontwikkelkracht van betrokken
partijen wordt benut. Duurzaamheid is een overkoepelend thema dat op alle
schaalniveaus doorklinkt in de toekomstige ontwikkeling van het landschapspark.
Op basis van de koers op hoofdlijnen zijn vijf ambities geformuleerd, elk vanuit een bepaalde invalshoek.
Deze ambities zijn:
1) Centrale schakel in de regionale groenblauwe structuur;
2) Landschapspark met Rotte en polders als dragers;
3) Duurzaam buiten zijn: sport en actieve vormen van vrijetijdsbesteding;
4) Rondom bereikbaar en optimaal toegankelijk;
5) Samenwerken vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
Voor de verdere inhoud verwijzen wij u naar de notitie.
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de heer F. van der Meer, secretaris van
Recreatieschap Rottemeren, te bereiken via de in het briefhoofd vermelde contactgegevens.

Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren,

Dhr. F. van der Meer
Secretaris Recreatieschap Rottemeren
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