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1.

ONTWERP-BESLUIT
a. De tekst van de “belofte van het Recreatieschap Rottemeren” vast te stellen.
b. Deze tekst te presenteren op de Rotteconferentie op 30 juni 2017 en deze door de
portefeuillehouder van het programma De Rotte Verdient ‘t te laten ondertekenen als een
belofte aan en een inspanningsverplichting voor het gebied.

2.

ONDERWERP IN KORT BESTEK

Rotteconferentie “De Belofte van de Rotte”
In het kader van 50 jaar Rottemeren draagt het Recreatieschap Rottemeren bij aan de organisatie van
de tweede Rotteconferentie (besluit AB 19 december 2016).
De eerste Rotteconferentie vond plaats in het voorjaar van 2013 en vormde de start van het
ontwikkelen van een programma voor de Rotte, zowel door het Recreatieschap als door de Stichting
Plezierrivier. Veel van de agenda is inmiddels gerealiseerd of opgestart. Nu is het tijd om het net op te
halen en na te denken hoe we verder gaan met het gebied. Dit zal worden gemarkeerd in de tweede
Rotteconferentie op 30 juni 2017.
De Rotteconferentie heeft als thema “de Belofte”. We spreken over:
 de belofte van het verleden (wat is de basis van waaruit we werken: wat het gebied en allerlei
organisaties te bieden hebben);
 de belofte van het heden (waar wordt nu aan gewerkt (inbreng uitvoeringsprogramma Hof van
Delfland, De Rotte Verdient ‘t, programma Rivieroevers Rotterdam) en
 de belofte van de toekomst (continueren van waar we mee bezig zijn en nadenken over hoe
we verder gaan).
De focus zal liggen op:
 Samenwerken tussen overheden, bedrijfsleven en betrokkenen om de Rotte als aantrekkelijk
(recreatie)gebied op de kaart te zetten.
 Ontwikkelen van de marketingstrategie en het uitvoeren daarvan.
 Informeren, betrekken via de Rottecafés en evenementen als de Rottewaterweek
 Het in de lucht houden van een website over de Rotte en het verbeteren daarvan.
 Continueren van ontwikkelprogramma’s, het ontwikkelen van De Rotte Verdient ‘t # 2.
Ieder zijn eigen belofte
Om de samenwerking tussen alle partijen, die het verder ontwikkelen van De Rotte belangrijk vinden,
en zich hiervoor in willen spannen te benoemen en te bevestigen heeft de voorbereidingsgroep een
werkwijze ontwikkeld waarbij iedere deelnemer zijn eigen belofte voor de Rotte opstelt, uitdraagt en
ondertekent. Met deze werkwijze kan ieder zijn eigen programma vormgeven, zonder te hoeven
onderhandelen met andere partijen. Het gaat om een belofte die alleen een intentie met een
inspanningsverplichting inhoudt.

Naast het recreatieschap Rottemeren en de Stichting Plezierrivier De Rotte worden de volgende
partijen gevraagd om een eigen belofte op te stellen en te ondertekenen:
• Stichting Rotteverband + andere bewonersorganisaties)
• Ondernemersvereniging De Rottemeren, Rotterdamse Ondernemersfederatie
• Recreatieplatform Zuidplas
• Natuur en Vogelwacht Rotta en andere natuur- en milieu-organisaties
• Gemeenten Lansingerland, Zuidplas, Rotterdam
• Gebiedscommissies Kralingen-Crooswijk, Hillegersberg-Schiebroek, Noord, Prins
Alexander, Centrum
• Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard
• Provincie Zuid-Holland
• Rotterdam Partners
• Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)
De Belofte van het Recreatieschap Rottemeren
De belofte van het heden
Projecten afmaken en zorgen voor duurzame resultaten:
Het schap maakt de lopende projecten af, zoals Vaarnetwerk de Rotte,
Marketing en programmering en Ontwikkellocaties en zorgt voor duurzame
resultaten.
De belofte van de toekomst:
Samen verder bouwen aan een vitaal, attractief en eigentijds recreatiegebied
(dat recreanten in beweging brengt, ondernemers volop kansen biedt en waar
het beheer efficiënt en effectief is). Het schap onderzoekt hoe ze het
programma De Rotte verdient ‘t het beste kan vervolgen. En hoe ze hierbij
bewoners ondernemers en maatschappelijke organisaties goed kan betrekken.
Voorgesteld wordt om deze belofte in te zenden en tijdens de conferentie door de portefeuillehouder
van het programma De Rotte Verdient ’t uit te dragen en te ondertekenen. De invulling van deze
belofte kan vormgegeven worden met onder andere de volgende nog nader uit te werken activiteiten








Marketingstrategie: in de loop van 2017 wordt de marketingstrategie voor de Rotte
opgeleverd. Het is de bedoeling dat de partijen in de regio deze strategie oppakken en
uitvoeren. Er is een coördinator nodig die een aantal activiteiten oppakt en zorgt dat de
marketingstrategie wordt uitgevoerd. Het schap kan hierin een bijdrage leveren in uren of
geld.
Voor activiteiten als Rottecafés en het Rottewaterweekend en het in de lucht houden van een
website is een bijdrage van het schap nodig aan de Stichting Plezierrivier De Rotte, die dit
organiseert.
Er wordt een structureel overleg ingesteld tussen het schap en de betrokken gebiedspartijen
om over ontwikkelingen in het gebied te spreken (zie AB besluit van 1 mei 2017 over de
gebiedstafel).
Het programma De Rotte Verdient ’t loopt in 2018 af, de laatste projecten worden dit jaar
opgestart. In het kader van de gebiedstafel Rotte/Rottemeren zal samen met de
gebiedspartners nagedacht worden over het vergvolg.
Thema’s daarbij zijn bijvoorbeeld:
• Verbinden van het gebied met de omgeving
• Samenwerken met huidige en nieuwe partners
• Ontsluiting en bereikbaarheid, entrees, toegangswegen
• Natuurwaarden, bosbeheer
• Alternatieve beheersvormen



• Nieuwe partners voor initiatieven
Het organiseren van evenementen en activiteiten in het Rottemerengebied wordt door
sommige ondernemers als complex en duur ervaren. Onderzocht zou kunnen worden hoe het
schap de initiatiefnemers bij zou kunnen staan met bijvoorbeeld een verbetering van de
loketfunctie van de verschillende overheden en/of een stimuleringsfonds voor vernieuwende
activiteiten. Ook kan gedacht worden aan locaties waar gemeente en schap samen tijdelijke
initiatieven zonder veel regels en beperkingen mogelijk maken.
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3.

VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
 DB 29 mei 2017: Rotteconferentie, Belofte van de Rotte
 AB 1 mei 2017 instemmen met instellen van de gebiedstafel Rotte/Rottemeren
 AB 19 december 2016. In het kader van 50 jaar Rottemeren draagt het schap bij aan de
organisatie van de tweede Rotteconferentie (besluit).

4.

JURIDISCHE PARAGRAAF
NVT

5.

FINANCIËLE GEVOLGEN
NVT

6.

COMMUNICATIE
Aan de Rotteconferentie zullen naar verwachting zo’n 100 personen deelnemen.
Er zal pers worden uitgenodigd.

7.

WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
In overleg met de Stichting Plezierrivier

8.

VERDERE PROCEDURE
Dit voorstel in de vergadering van 26 juni 2017 voorleggen aan het Algemeen Bestuur.
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