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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
In te stemmen met de voorgestelde aanpak om tot afronding van het
Ontwikkelplan Rottemeren te komen en een Uitvoeringsagenda op te stellen;
Het krediet Ontwikkelplan Rottemeren ad. € 250.000 te verhogen met € 169.296,ten laste van de investeringsreserve en de looptijd van het krediet te verlengen tot
en met 2021 om het Ontwikkelplan af te ronden en de Uitvoeringsagenda op te
stellen;
De opzet en uitwerking van de Uitvoeringsagenda op te stellen in nauwe
samenwerking met de VAAC Rottemeren en met de bestuurlijk portefeuillehouder,
de heer D. de Haas.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Recreatieschap Rottemeren laat momenteel het Ontwikkelplan voor het Landschapspark de
Rotte uitwerken. Het schap heeft hiervoor twee bureaus ingehuurd: Strootman
Landschapsarchitecten en LAGroup. Staatbosbeheer verzorgt het projectmanagement en de
procesbegeleiding.
Aanleiding is dat de Rottemeren zich in een dynamische omgeving bevinden, waar
verschillende ontwikkelingen op stapel staan en de verstedelijkingsdruk in de nabije omgeving
hoog is. Meer inwoners in de regio betekent een toenemende recreatievraag. De functie van het
gebied wordt steeds belangrijker voor het woon- en leefklimaat; de groene ruimte draagt bij aan
een aangename, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Er spelen ook nog andere
ontwikkelingen, zoals de klimaatadaptatie, energietransitie en de noodzaak om de biodiversiteit
te verbeteren.
De koers, kaders en ambities hiervoor zijn uitgewerkt in de notitie ‘Samen voor een groenblauwe toekomst’, die in het voorjaar van 2019 door de drie gemeenteraden is vastgesteld. In
het Ontwikkelplan wordt dit verder uitgewerkt tot een plan met een scope van 10 jaar.
Inmiddels is het participatietraject van het Ontwikkelplan stil gevallen als gevolg van de door het
kabinet ingestelde maatregelen inzake het COVID-19 virus, dit kan naar verwachting na de
zomervakantie weer starten. Daarnaast is gebleken dat met het huidige proces en beschikbare
capaciteit het risico bestaat dat niet de gewenste kwaliteit en draagvlak voor het Ontwikkelplan
wordt bereikt. Doordat een grote verscheidenheid aan thema’s integraal wordt opgenomen en
door de grote hoeveelheid stakeholders die intensief participeren is de complexiteit van het
project een stuk groter dan van te voren werd ingeschat. De beide bureaus die hiervoor zijn
ingehuurd geven aan dat zij in de afgelopen periode overschrijdingen hebben gemaakt op de
geraamde uren. Belangrijk hierbij is te vermelden dat Strootman Landschapsarchitecten
indertijd al in eerste instantie een hogere offerte had afgegeven, maar dat zij die vanwege de

toen geldende aanbestedingsregels hebben moeten bijstellen en een aantal werkzaamheden
en uren hebben moeten verminderen.
Ook de procesbegeleiding (coördinatie, afstemming, voorbereiding, etc.) door Staatsbosbeer
kost daardoor meer tijd dan gepland. De conclusie is dat er meer tijd en afstemming nodig is om
het proces zorgvuldig te doorlopen en daarmee tot de beoogde kwaliteit van het plan en
draagvlak te komen. Een bijkomend knelpunt daarbij is dat LAGroup in de zomer ophoudt te
bestaan en een nieuw bureau zal moeten worden geworven voor de afronding van het
recreatieve programma.
Voorgesteld wordt het traject voort te zetten met gewijzigde planning en kosten en een
aanvullend krediet beschikbaar te stellen om het Ontwikkelplan af te ronden en een
Uitvoeringsagenda op te stellen. Hiermee kan het Ontwikkelplan in Q1/Q2 2021 door het
Algemeen Bestuur worden vastgesteld en met het opstellen van de Uitvoeringsagenda worden
gestart, waarbij een voorbehoud gemaakt wordt voor nieuwe maatregelen in verband met de
bestrijding van het COVID-19 virus na de zomervakantie.
Een belangrijk aspect van het later opleveren van het Ontwikkelplan is dat initiatiefnemers
langer moeten wachten voordat er duidelijkheid komt of zij verder kunnen met hun initiatief. Te
onderzoeken is of dit te ondervangen is door de criteria die hiervoor gehanteerd worden eerder
te laten vaststellen, zodat sommige initiatieven en al langer lopende zaken sneller door kunnen.
Daarnaast zal de nieuwe planning worden afgestemd met parallelle trajecten zoals de
omgevingsvisies van de gemeenten, het project Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos en projecten
voor de binnenstedelijke Rotte. Tevens zal dus een nieuw bureau voor de afronding van het
recreatieve programma moeten worden ingehuurd.
Uitvoeringsagenda
De Uitvoeringsagenda geeft concrete invulling aan hoe de ambities, opgaven en kansen te
realiseren in de komende 10 jaar, door zowel het schap, maar ook door andere organisaties.
De Uitvoeringsagenda moet de samenhang tussen de deelgebieden duiden en de mogelijke
projecten daarbinnen. Het heeft een wegingskader wat aangeeft aan welke criteria projecten
moeten voldoen. De Uitvoeringsagenda schetst enkele prioritaire projecten voor de komende
4/5 jaar en de koers voor de opvolgende jaren. Het schap zal bijdragen aan de realisatie, maar
heeft niet voldoende middelen om alle benodigde opgaven te bekostigen. De agenda zal dus
ook als leidraad gebruikt worden voor een strategische financieringsstrategie en het werven van
externe financiering.
De opzet en uitwerking van de Uitvoeringsagenda zal in nauwe samenwerking met de VAAC
Rottemeren en de bestuurlijk portefeuillehouder plaatsvinden.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
15 juni 2020 DB: Afronding Ontwikkelplan Rottemeren en opstellen Uitvoeringsagenda;
8 juli 2019
AB-besluit Aanvullende werkzaamheden voor het Ontwikkelplan Rottemeren
en het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 100.000,-;
9 juli 2018
AB-besluit Instemming met het plan van aanpak voor het Ontwikkelplan en
een uitvoeringsprogramma Rottemeren en het beschikbaar stellen van een
krediet van € 150.000,- voor de uitvoering hiervan.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
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5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Voorgesteld wordt het krediet Ontwikkelplan Rottemeren ad. € 250.000 te verhogen met
€ 169.296t en laste van de Investeringsreserve en de looptijd van het krediet te verlengen tot en
met 2021 om het Ontwikkelplan Rottemeren af te ronden en de Uitvoeringsagenda op te stellen.
6. COMMUNICATIE
Belanghebbenden zijn via mail en de website geïnformeerd over de stand van zaken en op
hoofdlijnen over de voorgestelde nieuwe planning, onder voorbehoud dat het bestuur hiermee
instemt.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Dit bestuursvoorstel en de bijlagen zijn vooraf afgestemd met de VAAC Rottemeren.
8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing.
Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren
Hoogachtend,

dhr. F. van der Meer
Secretaris
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