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ONTWERP-BESLUIT
Voorgesteld wordt:
- Het krediet Visie gebied Rottemeren te verhogen met € 100.000 en deze verhoging ten
laste te brengen van de investeringsreserve;

2.

ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op 9 juli 2018 heeft u ingestemd met een krediet van € 150.000, - voor het opstellen
van een visie en uitvoeringsprogramma gebied Rottemeren, gebaseerd op het
Kader van het Recreatieschap. Het Kader ‘Ruimte voor een groenblauwe toekomst’
is inmiddels gereed en vastgesteld door de drie gemeenteraden. Omdat in dit
Kader al de koers en de ambities voor de toekomst zijn opgenomen, blijkt nu dat er
geen behoefte meer is aan een visie, maar juist aan een meer gedetailleerd en
uitgewerkt Ontwikkelplan, bestaande uit:

-

een masterplan waarin een verdere uitwerking
wordt gegeven van het landschappelijk/ruimtelijk
raamwerk;
een recreatief/economisch plan met een
uitwerking van de ontwikkelingsmogelijkheden;
een uitvoeringsstrategie.

Het Ontwikkelplan is een daarmee integraal plan op hoofdlijnen voor zowel de
landschappelijke als de recreatief-economische ontwikkeling van het gebied en
gericht op realisatie. Het plan heeft dus financiële consequenties Het brengt in
grote lijnen in beeld wat de gewenste ontwikkeling van het gebied is. Het is
concreet genoeg om een helder beeld te laten zien van de gezamenlijk gewenste
toekomst en laat toch voldoende speelruimte voor nadere invulling en uitwerking.
Het geeft inhoudelijke sturing en is toetsingskader voor initiatieven en projecten in
het gebied, die niet in het plan zijn opgenomen. Het bevat concrete projecten, een
fasering en planning, een begroting op hoofdlijnen en geldt voor een vaste periode,
vaak 10 jaar. Daarnaast vormt het plan de basis waarop de samenwerkende
partijen afspraken kunnen maken. Het plan houdt wel ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen en moet daarom een levend document zijn dat regelmatig wordt
geactualiseerd.
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De uitvoeringsstrategie maakt deel uit van het Ontwikkelplan. Het beschrijft met
welke projecten wordt begonnen en waarom. Ook beschrijft het welke gevolgen dat
heeft voor het beheer en hoe met beheer ook uitvoering kan geven aan de
uitvoering. De uitvoeringsstrategie is basis voor de investeringen. In de
uitvoeringsstrategie zit dus ook prioritering en fasering van de projecten.
Dit past ook beter bij de ambities van het schap en de stakeholders; een concreet
plan om gezamenlijk het gebied verder te ontwikkelen en nieuwe initiatieven te
ontplooien.
Daarnaast is in het afgelopen jaar gebleken dat veel aandacht voor het proces en
communicatie belangrijk is, dit om alle benodigde expertise in te kunnen zetten voor
de diverse thema’s en stakeholders goed te betrekken. Niet alleen organisaties die
in het gebied actief zijn, maar ook raadsleden en bewoners. E-participatie kan
bijdragen om naast georganiseerde partijen ook breed andere geïnteresseerden te
betrekken.
Om deze meer gedetailleerde en concrete producten te kunnen gaan
realiseren en voldoende procesbegeleiding in te kunnen zetten, is het reeds
toegekende krediet van € 150.000,- niet toereikend. Voorgesteld wordt een
aanvullend krediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen.

3.

VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Z18-17883 / D18-19657 AB 9 juli 2018 – krediet ad. € 150.000 ingesteld voor het ontwikkelen
van de Visie en Uitvoeringsprogramma gebied Rottemeren.

4.

JURIDISCHE GEVOLGEN
-

5.

FINANCIËLE GEVOLGEN

Voor het uitvoeren van de aanvullende werkzaamheden ten behoeve van het
Ontwikkelplan wordt voorgesteld om het reeds bestaande krediet Visie gebied
Rottemeren te verhogen met € 100.000 en deze verhoging ten laste te brengen van de
investeringsreserve.
De uitputting van dit krediet zal plaatsvinden nadat, op voordacht van de VAAC
Rottemeren, afstemming heeft plaatsgevonden met de bestuurlijk portefeuillehouder
over de bestedingen. Hiertoe worden de opzet van de producten, het proces en de
communicatie in de komende periode verder uitgewerkt en wordt een raming gemaakt
van de verwachte bestedingen. Dit wordt gedaan in samenwerking met de bureaus die
de landschappelijke uitwerking en het recreatief-economische uitwerkingen gaan
verzorgen.

6.

COMMUNICATIE

Bij dit project werken de drie schapsgemeenten en Staatsbosbeheer intensief met
elkaar samen. Staatsbosbeheer verzorgt hierbij de coördinatie en hierbij behorende
communicatie. Ook zullen stakeholders actief worden betrokken en worden
geïnformeerd over de voortgang en resultaten.

7.

WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
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Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer, in samenwerking met de schapsambtenaren van de deelnemende gemeenten.

8.

VERDERE PROCEDURE
--

Hoogachtend,
Dhr. F. van der Meer
Accountmanager Staatsbosbeheer

3

