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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de realisatie van een viertal Rottekijkers in het kader van
het programma 750 jaar Dam in de Rotte;
In te stemmen met de overdacht in beheer en eigendom van de vier Rottekijkers
aan het Recreatieschap Rottemeren en deze in stand te houden tot en met
31 december 2023;
Ter dekking van de beheerlast gedurende de periode van instandhouding van de
vier Rottekijkers een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen t/m 2023, ten
laste van de Investeringsreserve;
Een nader voorstel voor verwijdering van de vier Rottekijkers of voor structurele
dekking van de beheerlast na afloop van de periode van instandhouding tot
31 december 2023 tegemoet te zien.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In het kader van het programma 750 jaar Dam in de Rotte zijn/worden in de komende periode
een viertal Rottekijkers geplaatst op gronden die in eigendom/erfpacht zijn van het
recreatieschap. Rottekijkers zijn kunstwerken en uitkijkpunten in één die gebruikt kunnen
worden als rustpunt of als ontmoetingsplek. De Rottekijkers zijn ontworpen door
Kunstenaarsgroep Observatorium en Ontwerpstudio Gridt. Nadere informatie is te vinden op
https://www.ookditisderotte.nl/activiteiten/750-jaar-dam-in-de-rotte/rotte-kijkers. Onderstaand
een impressie van de Rottekijker die inmiddels gerealiseerd is nabij de Willem-Alexander
Roeibaan.

De instanties die de Rottekijkers mogelijk gemaakt hebben, te weten de gemeenten
Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas en het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, hebben Recreatieschap Rottemeren gevraagd de vier Rottekijkers in
eigendom en beheer over te nemen en deze tot en met 31 december 2023 in stand te houden.

Gedurende deze periode zullen de Rottekijkers regelmatig moeten worden geïnspecteerd op
gebreken en is een budget nodig voor kleine reparaties, vandalisme etc. De kosten hiervan
voor de vier Rottekijkers worden geraamd op € 13.350 per jaar. De totale kosten voor drie jaar
bedragen derhalve € 40.000. Voorgesteld wordt hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.
In beginsel worden de Rottekijkers na 31 december 2023 weer verwijderd. Indien tegen die tijd
blijkt dat deze een permanente toegevoegde waarde hebben zal een voorstel worden gedaan
voor structurele dekking van de beheerlast.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
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4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De Rottekijkers zijn/worden geplaatst op gronden die in eigendom/erfpacht zijn van het
recreatieschap. Waar van toepassing zal met de onderliggende eigenaar overlegd worden
over de vestiging van een opstalrecht.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Ter dekking van de beheerlast gedurende de periode van instandhouding van de vier
Rottekijkers wordt voorgesteld een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen t/m 2023, ten
laste van de Investeringsreserve.
6. COMMUNICATIE
Communicatie rond de realisatie van de Rottekijkers vindt plaats in het lader van het
programma 750 jaar Dam in de Rotte.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer, na overleg met de gemeenten Rotterdam,
Lansingerland, en Zuidplas en het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard.
8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing.
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