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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
- Vaststellen van het verlenen van een krediet van € 421.760 t.b.v. het herstellen
van de oevers in de Rottemeren Fase 1. Het betreft de locaties Hoge Bergse
Bos en Rottekade 2 kadevariant B;
- Vaststellen van het ten laste brengen van het krediet van € 421.760 van de
investeringsreserve;
- Een nader voorstel voor het herstel van de oeverbescherming Fase 2 af te
wachten.
2. ONDERBOUWING AANVRAAG KREDIET
Om de omvang van de slechte staat van de oevers in beeld te krijgen en afspraken te
kunnen maken met het Hoogheemraadschap en de Provincie is een onderzoek uitgevoerd
door Walhout Civil in opdracht van het recreatieschap Rottemeren. Zie bijgaand het rapport.
In het rapport zijn voorstellen voor herstelmaatregelen gedaan inclusief een kostenraming.
De resultaten van het onderzoek sluiten aan bij de eigen constatering dat de onderzochte
oevers in slechte staat zijn. Met name in het Hoge Bergse Bos is er een urgente situatie
omdat de percolaatafvoerleiding van de voormalige stortlocaties Heuvel B en C bloot komen
te liggen door afslag van oevers.
Voor het herstel van de oevers binnen het recreatieschap wordt een krediet van € 421.760
aangevraagd om de oevers op zo kort mogelijke termijn te herstellen volgens de
voorgestelde maatregelen vanuit het rapport.
Voor de maatregel Rottekade 2 betreft het alleen het deel (26 m) dat onder de
verantwoordelijkheid van het recreatieschap valt. Het deel van 33 m valt onder de
verantwoordelijkheid van de ondernemer Rottekade 2.
Voor de oevers van de Rotte, dient nader afstemming plaats te vinden met het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de gemeente Zuidplas en
gemeente Lansingerland, omdat deze oevers een gedeelde verantwoordelijkheid betreffen.
Voor deze afstemming is een bedrag opgenomen van € 8.000 in de kredietaanvraag.
Na deze afstemming zal er een nader voorstel voor fase 2 worden voorgelegd.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB Rottemeren, 26 oktober 2020: opstellen van een plan van aanpak
AB Rottemeren, 30 november 2020: opstellen van een plan van aanpak
DB Rottemeren, 11 oktober 2021: uitbreiding krediet plan van aanpak
DB Rottemeren, 8 november 2021: instemmen met voorliggend plan

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
 n.v.t.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Voor dekking van de kosten voor het herstel van de oevers van Fase 1 worden de kosten
geraamd op € 421.760. Deze kosten zijn gebaseerd op het rapport van Walhout Civil:
SAMENVATTING KOSTENOVERZICHT
Hoge Bergse Bos Oevervariant E
259.850
Rottekade 2 kadevariant B (26m)

29.493

Subtotaal

289.343

Opslag onvoorzien 10%

28.934
318.277
95.483
413.760
8.000
421.760

Opslag P Component 30%
Afstemmingskosten fase 2
TOTAAL

Het rapport inclusief kostenraming van Walhout Civil met kenmerk Z020001-RAP-001-03
maakt onderdeel uit van dit voorstel. De volgende maatregelen vanuit het rapport worden
aangevraagd: “Hoge Bergse Bos, Oevervariant E” en “Rottekade 2, Kadevariant B, deel
26m”.
Voor bovenstaande wordt voorgesteld het krediet van € 421.760 vooralsnog ten laste van
de investeringsreserve te brengen. Bij de verdere uitwerking en uitvoering kan worden
beoordeeld welk deel eventueel geactiveerd kan worden.
De investering heeft geen gevolgen voor de reguliere beheerkosten. Er worden geen
doeltypen gewijzigd.
6. COMMUNICATIE
N.v.t.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering van uw besluitvorming.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. R. van Raay
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