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Geacht bestuur,
In april 2021 ontving de raad van Rotterdam van u de ontwerp programmabegroting 2022. Op
DATUM heeft de raad geconstateerd dat er sprake is van een consoliderende begroting
waarbij het regionaal overeengekomen indexeringspercentage is toegepast.
De Rottemeren is voor onze inwoners een belangrijk recreatiegebied voor vrijetijd beleving,
ontspanning en sport. In april 2019 heeft onze raad het door u aangeboden recreatiekader
“Ruimte voor een groenblauwe toekomst – koers en ambities voor recreatief landschapspark
Rottemeren” vastgesteld met daarin ambities tot het ontwikkelen van een eigentijds,
duurzaam, openbaar en toekomstbestendig recreatief landschapspark.
Deze ambities worden verder uitgewerkt in het Ontwikkelplan Landschapspark De Rotte dat
uw bestuur in 2021 vaststelt. Het Ontwikkelplan legt een hoge ambitie neer voor heel de Rotte
en geeft uitvoering aan het mede door ons vastgestelde recreatiekader voor het gebied. Dank
voor uw presentatie hierover aan de raadsleden in januari jl.
De financiële consequenties van deze ambities moeten nog in uw programmabegroting
verwerkt worden. Afgelopen jaren heeft u al wel een bijdrage aan het Rotterdamse programma
Rivieroevers geleverd en heeft de gemeente Rotterdam een bijdrage geleverd aan de
herinrichting van het Lage Bergse Bos tijdens aanleg van de verlengde A16. Deze innovatieve
projecten geven richting aan het doel vitale en aantrekkelijke recreatieve gebieden te
realiseren en te behouden.
Hoewel in de programmabegroting 2022 de dalende algemene reserves van het
recreatieschap een halt is toegeroepen, maken wij ons zorgen over de financiële positie van
het recreatieschap Rottemeren op langere termijn. Het recreatieschap heeft weliswaar een
stabiele algemene reserve, maar die is niet voldoende om de hoge ambities voor de komende
jaren te kunnen financieren, zoals die worden voorgesteld in het Ontwikkelplan
Landschapspark De Rotte en al met een extra bijdrage vanuit de deelnemers gerealiseerd
worden in het Lage Bergse Bos.
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In het Rottemeren-gebied zijn de afgelopen jaren veel essenbomen aangetast door de
essentaksterfte. U neemt passende maatregelen door aangetaste bomen in bosvakken om te
kappen om de veiligheid van recreanten te garanderen. Tegelijk ervaren recreanten en
bewoners de wijziging van de beeldkwaliteit van het gebied na het kappen als ingrijpend,
zeker nu met de maatregelen tegen corona het gebruik van deze gebieden aanzienlijk is
toegenomen. We vragen u dan ook de richtlijnen van de landelijke protocollen (zoveel
mogelijk) te volgen bij de bestrijding van de essentakziekte. Houd daarbij ook rekening met
gevolgen voor natuur, veiligheid en kosten in relatie tot gebruik en kwaliteit. Wij verzoeken u bij
herplant van de bospercelen extra aandacht te geven aan biodiversiteit en robuustheid.

Wij bedanken u voor uw inzet en wensen u veel succes bij de uitvoering van uw taak.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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