Algemeen Bestuur 2021
RM AB
Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren op 17 mei 2021
Aanwezig

dhr. B. Wijbenga (gemeente Rotterdam), dhr. D. de Haas (gemeente Zuidplas), dhr. J.W. van den Beukel (gemeente Lansingerland),
dhr, S. Fortuyn (gemeente Lansingerland)

Aanwezig ambtelijk

Mw. M.V. Oosterholt (ambtelijk, gemeente Rotterdam), mw J. Niemeijer, dhr. R. van Raay, (secretaris, Staatsbosbeheer),
dhr. J. Grutters (procesmanager namens Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard) dhr. F. van der Meer (Staatsbosbeheer)

Afwezig

Dhr. S. de Lange (gemeente Rotterdam), dhr. J. Hordijk (gemeente Zuidplas), mw. A. van Zoelen (adviserend lid namens
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard)

Voorzitter

dhr. B. Wijbenga (gemeente Rotterdam)

Hoe
Plaats
Tijd

Nr.
1.

Agendapunt
Opening en mededeling.

Online middels Video
conferentie
n.v.t.
14.30 uur

Besluit
Gelet op de door het kabinet ingestelde maatregelen inzake het COVID-19 virus is in overleg met het Algemeen Bestuur
(hierna: AB) van het recreatieschap bepaald dat de vergadering via video conferentie zal plaatsvinden.
Er zijn vier stemgerechtigde leden en derhalve een quorum.
De voorzitter heet alle toehoorders en insprekers bij deze vergadering welkom.
De voorzitter opent de vergadering.
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Nr.
2.

Agendapunt
Insprekers

Besluit
Toeschouwer hebben zich t/m donderdag 14 mei 2021 op kunnen geven via rottemeren@staatsbosbeheer.nl.
Zij hebben voor de vergadering vervolgens een MSTeams-link ontvangen. Voor aanvang van de vergadering en dus ook voor
de inhoudelijke behandeling van het ontwikkelplan was er voor geïnteresseerden nog gelegenheid om een korte reactie van
maximaal 2 minuten op het plan te geven. Van deze mogelijkheid hebben enkele personen gebruik gemaakt, te weten:
Naam
dhr. P. Smelt

Organisatie
Watersportverbond

Dhr. D. Sol

LTVR (Land- en Tuinbouw
Vereniging Rottepolders)

Dhr. E. Rovekamp

Ondernemersvereniging
Rotte(meren)

Mw. E. van Tuijl

Spreekt in namens een 150 tal
personen, indiener van een
WOB-verzoek.

Dhr. F. Jongeneel

Spreekt in namens een groep
van ca. 60 bewoners nabij de
Eendragtspolder

Mw. M.C van Dijkhuizen

Indiener van een brief over het
hondenbeleid

Mw. M. Hommes

Alliantie Groen Blauwe Rotte

Dhr. C. Hol

Stichting Plezierrivier

Meerdere insprekers spraken hun waardering en complimenten uit over het ontwikkelplan. Zo werden er complimenten
gemaakt over onder meer de integraliteit van het plan, ambities voor vaarrecreatie, voorstellen die ondernemers ten goede
komen, de balans tussen recreatie en natuur, de aandacht voor biodiversiteit en het ambities voor maatschappelijke
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Nr.

Agendapunt

Besluit
programmering. De insprekers van de agrarische sector en hondenbezitters hielden een pleidooi voor uitstellen van
besluitvorming en het eerst beter uitwerken van het plan met oog voor hun wensen en belangen. Het Algemeen Bestuur heeft
begrip voor deze verzoeken en heeft toegezegd aandacht te hebben voor de ingebrachte punten bij het vervolgtraject. Een
volgende fase is het uitwerken van het ontwikkelplan in een uitvoeringsprogramma. En ook hierbij zal het schap graag gebruik
maken van de kennis en expertise van de vele stakeholders en belanghebbenden in het gebied.

3.

Reactie wethouder De Haas,
portefeuillehouder
Ontwikkelplan

Wethouder De Haas licht toe dat het ontwikkelplan mede tot stand is gekomen naar aanleiding van reacties op het plan. Daar
is een groot aantal belanghebbenden betrokken. Het plan dat wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur is de definitieve
versie en eventuele reacties zullen dus niet meer leiden tot aanpassingen van het ontwikkelplan. Als vervolgstap wordt een
Uitvoeringsprogramma met projecten opgesteld. Bij deze projecten zal weer gelegenheid zijn om te participeren en zullen
reacties weer worden meegenomen in afwegingen. We zullen hierover tijdig communiceren.
Wethouder De Haas merkt verder op dat hij de opmerkingen over het autoluw maken, een zorgvuldig verkeersonderzoek, het
toegankelijk houden voor en betrekken van bewoners en ondernemers heeft gehoord. En ook de opmerkingen van de Alliantie
Groenblauwe Rotte over het borgen van de kaders voor verblijfsrecreatie en de openbaarheid van het gebied en geen
onbelemmerde toegang voor natuur en agrarisch gebied. Ook de opmerkingen van de Ondernemersvereniging Rottemeren
over de noodzaak van het blijven accommoderen van ondernemers in het gebied zijn gehoord door het bestuur.
Insprekers met opmerkingen op het hondenbeleid uit het ontwikkelplan gaven te kennen:
 Zich af te vragen wie over de beperkende maatregelen heeft besloten en aan welke regeling dit verbonden was,
 Het nieuwe hondenbeleid is in een besloten vergadering van het DB besloten, dat is dan niet toetsbaar. Welke
mogelijkheden staan er open voor bezwaar en beroep.
Wethouder De Haas licht toe dat de maatregelen voor de 3 gebieden welke door het Dagelijks Bestuur op 29 maart 2021 zijn
vastgesteld los staan van het ontwikkelplan. In het ontwikkelplan is geen hondenbeleid opgenomen, wel een zorgvuldige
balans tussen recreatie en natuur. Als uitwerking hiervan zal het hondenbeleid nog verder worden uitgewerkt, daarbij worden
belanghebbenden betrokken en aandachtspunten meegenomen. Op welke manier de participatie moet gaan plaatsvinden,
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Besluit
moet nog worden uitgewerkt. Wethouder De Haas geeft aan dat het schap nog zal terugkomen op de vraag of en zo ja hoe
bezwaar en beroep ingediend kan worden tegen de genomen besluiten van het DB en hierover te zullen communiceren.
In een aantal polders volgt er ook na vaststelling van het ontwikkelplan nog vervolgprocessen met belanghebbenden,
waaronder de grondeigenaren (veelal agrariërs), in de lijn van wat in het Ontwikkelplan is opgenomen. Het bestuur acht dit
ook passend, gelet op de potentiele impact van natuurlijke en recreatieve ambities op hun bedrijfsvoering.
Wethouder De Haas licht toe dat met dit ontwikkelplan de basis is gelegd voor een heel toegankelijk een aantrekkelijk
landschapspark de Rotte. “Het Rottemerengebied is echt belangrijk voor heel veel mensen. Dat zie je ook aan de insprekers.
Veel mensen zijn betrokken bij wat er in het gebied gebeurt. De druk op het recreatiegebied zal vanwege verstedelijking alleen
maar toenemen, maar ook omdat de behoefte aan recreëren en bewegen in deze regio groot is. Daarom is het plan en de
uitwerking ervan ook erg belangrijk. We gaan dit gezamenlijk tot stand brengen met de belanghebbenden van het gebied.”

3.

Behandeling en presentatie
Ontwikkelplan

Het ontwikkelplan wordt opgesteld voor Landschapspark de Rotte; dit park is groter dan het werkingsgebied van de
Rottemeren. Er is aandacht voor balans tussen recreatie en natuur, drukte en rust. En voor recreatieve en ecologische
verbindingen met de omgeving, zoals de omliggende woonwijken en het Bentwoud. Het Landschapspark is groter dan de
Rottemeren, ook de binnenstedelijke Rotte, Terbregse en Ommoordse veld, de noordelijke polders en nieuw te ontwikkelen
gebied zoals Hoekse Park west en oost zijn er bijvoorbeeld in opgenomen. Ook biedt het ontwikkelplan de inhoudelijke basis
van de – in oprichting zijnde – gebiedstafel Rotte en Rottemeren.
Het ontwikkelplan is tot stand gekomen via intensieve samenwerking met vele partners en vertegenwoordigers van een groot
aantal partijen uit het gebied, die door middel van werksessies, gesprekken en hun deelname in de klankbordgroep een grote
betrokkenheid aan de dag legden. Hun waardevolle expertise en opbouwend-kritische bijdragen hebben het draagvlak
vergroot en dit plan gemaakt tot wat het is. Ook zijn raadsleden en het brede publiek geïnformeerd en geconsulteerd via
bijeenkomsten, een online enquête en informatie op de website en in andere (sociale) media.
Nadat het Algemeen Bestuur het Ontwikkelplan heeft vastgesteld zal het uitvoeringsprogramma voor de diverse onderdelen
worden opgestart. In het uitvoeringsprogramma worden activiteiten gebundeld die concreet invulling geven aan de realisatie
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4.

Vaststelling Ontwikkelplan

Besluit
van ambities, opgaven en kansen in de komende tien jaar. Het uitvoeringsprogramma bevat de geprioriteerde projecten voor
de komende vier à vijf jaar en geeft een doorkijk naar de opvolgende jaren. Het is een dynamisch ‘voortrollend’ programma dat
door regelmatige actualisatie steeds opnieuw circa vijf jaar vooruitkijkt. Het programma is een leidraad bij het maken van een
strategische financieringsstrategie en het verwerven van externe (co-) financiering, bijvoorbeeld door het opzetten van publiekprivate samenwerkingen.
Het vastgestelde plan is te vinden op:
https://www.recreatieschaprottemeren.nl/projecten/ontwikkelplan+rottemeren/default.aspx
Dhr. Fortuijn geeft aan het een heel mooi en evenwichtig plan te vinden en vindt dat er goed oog is geweest voor alle
opmerkingen die zijn ingebracht. Het biedt een mooie basis voor ontwikkelingen in de komende jaren, die van belang zijn voor
de schapsgemeenten maar ook voor de regio.
Dhr. De Haas geeft aan dat hij trots is op dit eindproduct, als portefeuillehouder van het Ontwikkelplan. Het gebied is heel
belangrijk voor veel mensen, met de realisatie van het 5e dorp en andere woningbouw in de omgeving gaat het nog veel
drukker worden. Het plan speelt hierop in en biedt mooie kaders voor ontwikkelingen en de basis voor een aantrekkelijk
landschap. De uitvoering moeten we samen gaan oppakken, daarmee kunnen we heel veel mensen een plezier gaan doen.
Dhr. Wijbenga complimenteert alleen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het ontwikkelplan, het brengt de
koers een stap verder, alle aspecten zijn meegenomen, ook van de moties en het amendement die bij de koers zijn
ingebracht. Het is een evenwichtig plan en biedt kansen voor een kwaliteitssprong. We zijn er blij mee, want het is belangrijk
voor de toekomst van het gebied en voor het beheer ervan. Het Ontwikkelplan is nu afgerond, maar het proces gaat verder.
Diverse aandachtspunten zijn zojuist nog genoemd, daar houden we bij het vervolg rekening mee, maar we moeten altijd wel
zoeken naar een goed evenwicht tussen verschillende deelbelangen en het algemeen belang. Rotterdam wil haar eigen
inbreng hieraan verbinden. Denk bijvoorbeeld het gebied boven de A20, dat nu nog een blinde vlek is.
Zorgpunt is wel dat de ambities in het Ontwikkelplan hoger zijn dan het beschikbare geld. Het zal de komende periode nog wel
wat vragen om dit met elkaar te gaan regelen. Ik wil dat wij als deelnemers aan het recreatieschap dit inbrengen bij de
formatietafels na de verkiezingen, want er moet wat bij: Het Ontwikkelplan verdient die steun.
De leden van het algemeen bestuur geven aan dit een memorabel en feestelijk moment is en alhoewel het Algemeen Bestuur
begrip heeft voor de verzoeken van de insprekers en heeft toegezegd aandacht te hebben voor de ingebrachte punten bij het
vervolgtraject, besluit het bestuur het plan vast te stellen. Een volgende fase is het uitwerken van het ontwikkelplan in een
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uitvoeringsprogramma. En ook hierbij zal het schap graag gebruik maken van de kennis en expertise van de vele stakeholders
en belanghebbenden in het gebied.
De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2021 te Rotterdam,
de secretaris,

de voorzitter,

dhr. R. van Raay

dhr. B. Wijbenga
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