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1. ONTWERP-BESLUIT
Voorgesteld wordt:
In te stemmen met het concept van de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst”;
Te besluiten dat het nog op te stellen Ontwikkelplan met uitvoeringsagenda vastgesteld wordt
door het Algemeen Bestuur en ter kennisname aan gemeenteraden van de drie afzonderlijke
gemeenten wordt gestuurd;
Door middel van bijgevoegde concept-brief aan de betrokken bestuursorganen van de
deelnemers voor te stellen de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst” vast te stellen
als kader voor het recreatieschap Rottemeren.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
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.
Kenmerkend voor de collegeregeling is dat het bepalen van de kaders waarbinnen het
recreatieschap beleid kan vormen en uitvoeren een bevoegdheid is en blijft van de afzonderlijke
gemeenteraden. Om de samenwerking tussen de drie raden te faciliteren is het belangrijk om in
gezamenlijkheid het “Kader recreatieschap Rottemeren” af te spreken en vast te stellen. Het
Algemeen Bestuur heeft hiertoe op 9 april 2018 een plan van aanpak vastgesteld en binnen het
bestaande krediet Onderzoek toekomstscenario’s middelen beschikbaar gesteld.
In de afgelopen maanden is in een intensieve samenwerking met de schapsdeelnemers 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. Ook de resultaten van de discussie tijdens de informele
vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 september jongstleden is verwerkt. Het resultaat is
thans gereed in de vorm van de concept notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst – Kader
en koers voor recreatief landschapspark Rottemeren”.

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 polderkamers als dragers. Een klimaatrobuuste en duurzame
landschapsontwikkeling gericht op actieve vormen van vrijetijdsbesteding
waarbij de ontwikkelkracht van betrokken partijen wordt benut.
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 polderkamers als dragers;
3) Duurzaam buiten zijn: sport en actieve vormen van vrijetijdsbesteding;
4) Rondom bereikbaar en optimaal toegankelijk;
5) Samenwerken vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
Impressie informatieve bijeenkomst voor raadsleden
Op 22 november jongstleden is de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst” besproken
tijdens een informatieve bijeenkomst voor raadsleden van de drie deelnemende gemeenten. Van
de gemeenteraden van Zuidplas en Lansingerland waren alle geledingen vertegenwoordigd.
Vanwege samenloop met een commissievergadering waren er geen raadsleden van gemeente
Rotterdam.
De algemene impressie is dat het een goede bijeenkomst was en dat de notitie positief wordt
ontvangen door de raadsleden. Verschillende raadsleden hebben aangegeven dat zij enthousiast
worden van de koers en ambities die verwoord zijn in het document. Daarnaast is discussie
gevoerd over een aantal inhoudelijke onderwerpen, zoals toenemende drukte vs. rust en ruimte,
aandacht voor watersportverbindingen en de schaal van eventuele nieuwe recreatieve
voorzieningen. Dit heeft geleid tot een beperkt aantal aanscherpingen in de notitie.
Vaststelling Kader en Ontwikkelingsplan
Zoals hiervoor gesteld is in de Gemeenschappelijke Regeling vastgelegd dat de gemeenteraden
de kaders van het recreatiebeleid bepalen. 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. Het Dagelijks Bestuur heeft dit op 9 april
2018 vertaald door te besluiten dat zowel het Kader als het nog op te stellen Ontwikkelplan met
uitvoeringsagenda (destijds nog Visie genoemd) vast te laten stellen door de drie afzonderlijke
gemeenteraden.
Inmiddels is het Kader beschikbaar in de vorm van de notitie “Ruimte voor een groenblauwe
toekomst”. In de notitie worden niet alleen de kaders van het recreatiebeleid maar ook de koers
en ambities voor de komende 30 à 40 jaar vastgelegd. Hiermee heeft het Kader een verder
strekkende inhoudelijke verdieping gekregen dan is en dan op 9 april voorzien werd. Mede
hierdoor kan het Ontwikkelplan met uitvoeringsagenda een stuk concreter opgesteld worden.
Bovenstaande is aanleiding om u te adviseren de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde
besluitvormingsprocedure opnieuw in overweging te nemen.
Voorgesteld wordt de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst” vast te laten stellen door
de drie afzonderlijke gemeenteraden en het Ontwikkelplan met uitvoeringsagenda vast te laten
stellen door het Algemeen Bestuur. Hiermee wordt een goede invulling gegeven aan de rollen
zoals bepaald en bedoeld in de Gemeenschappelijke Regeling en wordt voorkomen dat in drie
gemeenteraden in detail discussie gaat plaatsvinden over de inhoud van het Ontwikkelplan. Een
belangrijke voorwaarde is wel dat een goede afstemming plaatsvindt tussen het recreatieschap
en de gemeenten in verband met de door de gemeenten op te stellen Omgevingsvisies en –
plannen; het Ontwikkelplan moet “Omgevingswetproof” zijn. Het kader kan een invulling zijn van
de Omgevingsvisies voor het gebied van recreatieschap Rottemeren. Het Ontwikkelplan heeft
eenzelfde detailniveau al straks de programma’s die worden uitgewerkt op basis van de
Omgevingsvisie. Zo sluiten de stukken aan op de methodiek van de Omgevingswet. Verder is het
van belang dat de gemeenteraden op een goede manier geïnformeerd en betrokken blijven. Dit

zal vormgegeven worden door hen te betrekken in het proces van totstandkoming van het
Ontwikkelplan zodat ze input kunnen leveren.
Uiteindelijke vastlegging van het ontwikkelplan en initiatieven zullen in het omgevingsplan worden
vertaald. De afzonderlijke raden blijven bevoegd voor de vaststelling daarvan.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Z18-15954 / D18-8021 AB 9 april 2018 – Plan van aanpak Ontwikkeling Kader recreatieschap
Rottemeren en Visie gebied Rottemeren vastgesteld met dekking van de projectkosten voor het
ontwikkelen van het kader ad. € 30.000 uit het krediet Onderzoek naar Toekomstscenario’s.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
6. COMMUNICATIE
De concept notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst” is beschikbaar gesteld aan de
raadsleden van de drie gemeenten ten behoeve van de gezamenlijke informatieve bijeenkomst
voor de gemeenteraadsleden van Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas op 22 november a.s. en
aan de stakeholders die input geleverd hebben.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Voorbereid door Staatsbosbeheer, in intensieve samenwerking de gemeenten Zuidplas,
Lansingerland en Rotterdam, met inhuur van bureau Strootman Landschapsarchitecten en met
input van stakeholders.
8. VERDERE PROCEDURE`
Begin 2019 wordt de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst” vastgesteld door de drie
afzonderlijke gemeenteraden als kader voor het recreatieschap Rottemeren.
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