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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
In te stemmen met het voorstel om een inrichtingsplan te maken bij de
Rottebanbrug om een verblijfsplek aan de Rotte te creëren;
In te stemmen met het realiseren van quick wins in 2021, op basis van het
opgestelde inrichtingsplan;
In te stemmen met een samenwerking in dit traject met de Provincie ZuidHolland en afspraken vast te leggen in een door de provincie aan het
recreatieschap te verstrekken opdracht;
Voor de uitvoering van dit voorstel een krediet beschikbaar te stellen van
€ 80.000, ten laste van de investeringsreserve, in afwachting dat een bedrag
van € 30.000 wordt gedekt door de provincie Zuid-Holland.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Inleiding
De Rottebanbrug is een belangrijk knooppunt aan de Rotte in het hart van het
landschapspark de Rotte, waar de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam (via de
Rotte) bij elkaar komen. In het Ontwikkelplan voor het landschapspark de Rotte is deze plek
als knooppunt aan het water benoemd.
De huidige inrichting is verre van optimaal. Er is weinig beleving op en langs het water en
geen aantrekkelijke verblijfsplek direct aan het water. Verder zitten de diverse
verkeersstromen elkaar in de weg. Er zijn zeker kansen om tot een nieuwe inrichting te
komen en een beter gebruik van deze plek aan de Rotte. Ook ondernemers zien hier
mogelijkheden in een zogenaamd ‘outdoor-station’.
De Provincie Zuid-Holland wil graag in dit traject participeren in het kader van waterrecreatie
en beleving van het water vanaf de kant en vice versa. Zij is voornemens een bijdrage van
€ 30.000 te verlenen aan het project om het inrichtingsplan en de begeleiding hiervan
mogelijk te maken en bij te dragen aan initiële maatregelen voor zover die binnen het budget
passen. De provincie ziet dit als een innovatief voorbeeldproject voor andere vergelijkbare
locaties aan het water om van te leren en de opgedane kennis verder te verspreiden.
Doelstellingen
Doelstellingen voor de provincie en recreatieschap bij het ontwerp zijn:
- een plek langs de oever waar je de rust, weidsheid en activiteiten van het water goed kan
beleven;

-

het past binnen idee van stad/land verbindingen;
een plek waar je op verschillende modaliteiten kan overstappen, bijvoorbeeld van kano
(heen) op fiets (terug);
een ontspannen (verblijfs)plek direct ‘om de hoek’ aan de Rotte voor de inwoner van de
grote stad (Rotterdam, Bergschenhoek en Zevenkamp/Nesselande);
een plek voor de ‘gezonde inwoner’ – een plek waar iemand zich kan inspannen en
ontspannen
oplossing van een verkeersknelpunt op een provinciale fietsroute;
participatie aan de voorkant – ontwerp in samenwerking met inwoners, bezoekers en
ondernemers.

Resultaten
Het planproces resulteert in een inrichtingsplan met aantal concrete projectvoorstellen die in
2021 uitgevoerd kunnen worden. Met de provincie is afgesproken dat het recreatieschap de
begeleiding van dit traject (ureninzet), de inhuur van een ontwerpbureau en de participatie
met belanghebbenden verzorgt. Voorts is afgesproken dat het schap in 2021, op basis van
het inrichtingsplan, korte termijn maatregelen realiseert. Naast het gevraagde krediet is
hiervoor vanuit het Vaarnetwerk de Rotte fase 2 budget beschikbaar voor de realisatie van
een aanlegsteiger/verblijfsplek aan de Rotte.

Met voorliggend plan kan een belangrijke plek aan de Rotte in het hart van het
landschapspark de Rotte worden uitgewerkt en daarmee concreet handen en voeten worden
gegeven aan de uitwerking van het Ontwikkelplan. Expertise op gebied van
waterhuishouding, verkeersafwikkeling, landschap, recreatie en cultuur is van belang om tot
een goed ontwerp te komen. Met een goed ontwerpbureau willen we deze expertises bij
elkaar brengen.
Planning
- Voorbereidende werkzaamheden (opdrachtverstrekking
Provincie Zuid-Holland aan Recreatieschap Rottemeren,
inhuur ontwerpbureau)
- Aanvang opstellen inrichtingsplan
- Oplevering Voorlopig Ontwerp
- Oplevering Definitief Ontwerp
- Uitvoering Quickwins

oktober 2020
december 2020
1e kwartaal 2020
2e kwartaal 2021
3e/4e kwartaal 2021
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Participatie en co-creatie
Participatie en co-creatie is van belang om tot een gedragen gezamenlijk ontwerp van deze
plek te komen, die voor alle belanghebbenden een verbetering is ten opzichte van de huidige
inrichting. Belangrijke stakeholders zijn het Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard (HHSK), de ondernemers, de gemeenten en direct omwonenden. Met de
betrokken partijen zullen één of een aantal ontwerpsessies georganiseerd worden. Uiteraard
met in achtneming van de COVID-19 maatregelen.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Z20-6872 / D20-40412 DB 26 oktober 2020 - Rottebanbrug: verblijfsplek aan de Rotte
Z20-4895 / D20-25747 AB 6 juli 2020 - Afronding Ontwikkelplan Rottemeren en opstellen
Uitvoeringsagenda
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Voorgesteld wordt dat de Provincie Zuid-Holland haar financiële bijdrage aan het project
beschikbaar stelt door het verstrekken van een opdracht aan Recreatieschap Rottemeren.
Ter vastlegging van wederzijdse afspraken wordt de inhoud van dit bestuursvoorstel
verwerkt in deze opdracht.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Voorgesteld wordt om voor de uitvoering van dit project een krediet beschikbaar te stellen
van € 80.000, ten laste van de investeringsreserve, in afwachting dat een bedrag van
€ 30.000 wordt gedekt door de provincie Zuid-Holland. Nadat de bijdrage van de provincie
definitief is kan de claim op de investeringsreserve vervallen voor het toegezegde bedrag en
verwerkt worden bij het kredietoverzicht.
De Provincie Zuid-Holland draagt bij aan het maken en begeleiden van ontwerp voor de
verblijfsplek van initiatief tot en met het Definitief Ontwerp tot een maximum van € 30.000.
Voorbereidingsuren voor dit traject worden gedekt vanuit de reguliere dienstverlening in het
kader van samenwerkingsovereenkomst tussen het recreatieschap en Staatsbosbeheer.
Mochten er grotere inrichtingsmaatregelen nodig zijn zal hiervoor een aparte
kredietaanvraag bij het bestuur gedaan worden.
6. COMMUNICATIE
Bij positief besluit van het bestuur zullen betrokken partijen worden geïnformeerd en zal een
participatietraject gestart worden voor de uitwerking, nadat een ontwerpbureau is
aangetrokken.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland
en betrokken gemeenten.
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8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing.
Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren
Hoogachtend,

dhr. F. van der Meer
Secretaris
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