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1. ONTWERP-BESLUIT
Voorgesteld wordt:
Kennis te nemen van het marketingplan Ook dit is de Rotte 2022 (zie bijlage);
Voor 2022 een krediet marketingplan Ook dit is De Rotte 2022 beschikbaar te stellen
van totaal € 60.991 ten laste van de Algemene Reserve. Waarvan € 48.095 als bijdrage
aan de uitvoering van het marketingplan 2022 door de Ondernemersvereniging
Rottemeren. Onder voorbehoud van het vinden van juridische mogelijkheden om dit
aan de Ondernemers-vereniging De Rottemeren te betalen, zonder de regels van het
staatssteunrecht en het aanbestedingsrecht te overschrijden.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Ook dit is de Rotte 2019-2021
De afgelopen jaren hebben samenwerkende partijen de handen ineengeslagen voor de uitvoering
van de marketingstrategie Ook dit is de Rotte. Deze partijen zijn: het Recreatieschap Rottemeren,
gemeente Rotterdam, Stichting Plezierrivier de Rotte, Ondernemersvereniging De Rottemeren, als
uitvoerende partij van de jaarlijkse marketingplannen. Ook Gemeente Zuidplas en Gemeente
Lansingerland hebben zich inmiddels aangesloten bij de zgn. begeleidingsgroep, die zich elk
kwartaal buigt over de voortgang van de marketingplannen. De activiteiten en campagnes in het
kader van Ook dit is de Rotte werpen hun vruchten af. De cijfers die door de
Ondernemersvereniging worden bijgehouden rondom bijvoorbeeld het aantal volgers op de
sociale media kanalen en bezoekers van de website zijn hoger dan verwacht en stijgen nog
steeds. Er wordt door bezoekers veelvuldig gebruikt gemaakt van de kanalen en activiteiten van
Ook dit is de Rotte.
Het recreatieschap heeft de afgelopen vier jaar een financiële bijdrage geleverd aan de uitvoering
van de marketingplannen Ook dit is de Rotte, in de vorm van incidentele subsidies aan de
Ondernemersvereniging. De Ondernemersvereniging heeft immers in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst tussen de vier partijen de rol als uitvoerende partij op zich
genomen. Ook de gemeenten hebben financieel bijgedragen, om de uitvoering van het
marketingplannen mogelijk te maken. De ondernemers nemen ook elk jaar een deel van de
kosten voor hun rekening, zij het in beperktere mate dan verwacht vanwege de corona-crisis.
Ook dit is de Rotte voor 2022
Voor Ook dit is de rotte heeft het recreatieschap tot eind 2021 financiële middelen ter beschikking
gesteld. Dit krediet is nu uitgeput. Hoe de structurele samenwerking en financiering van Ook dit is
de Rotte er de komende jaren uit gaat zien is een vraagstuk dat meeloopt als (potentieel) project
in het kader van het concept Uitvoeringsagenda van het Ontwikkelplan Rottemeren. Dit vraagt
meer tijd. Aangezien 2022 voor de deur staat en het marketingplan 2022 vanaf het begin van het
nieuwe jaar van start moet gaan, wordt er een zgn. overgangsjaar voorgesteld door de
begeleidingsgroep. Dit betekent het financieel rondkrijgen van alleen 2022 en het komende jaar
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gebruiken om Ook dit is de Rotte in de steigers zetten vanaf 2023 (zie “Doorkijkje” hieronder). Het
marketingplan 2022 ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als die van 2021.Het is een zgn. minimale
variant om in ieder geval de coördinatie rondom Ook dit is de Rotte uit te kunnen voeren, de
drukbezochte website en sociale mediakanalen up to date houden en van content te voorzien etc.
Daarnaast is er uitzicht op een subsidie vanuit de Provincie, waardoor er meer activiteiten
mogelijk zijn in 2022 (zie hieronder).
Mogelijkheid tot financiering voor 2022
De ondernemersvereniging heeft een subsidieverzoek ingediend ten behoeve van de uitvoering
van het marketingplan 2022 (het marketingplan met begroting 2022 is als bijlage bijgevoegd). Aan
het recreatieschap wordt een bijdrage van € 48.095 gevraagd. De Ondernemersvereniging draagt
€ 11.802 bij en organiseert en financiert daarnaast in 2022 de Rotte-lenteavonden. De drie
gemeenten is afzonderlijk om een bijdrage van € 3.333 gevraagd, net zoals in 2021. Bij positief
besluit van uw bestuur ten aanzien van de bijdrage vanuit het recreatieschap, zal de financiële
afhandeling met de Ondernemersvereniging in gang gezet worden. Dit gebeurt in overleg met de
gemeenten en vindt plaats binnen fingerende wet- en regelgeving. De wijze waarop de financiële
afhandeling de laatste 4 jaar is verricht, namelijk via incidentele subsidies, kan niet langer
plaatsvinden. Dit is bij wet verboden. Financiële afhandeling zal dus voor dit jaar via een andere
weg dienen te geschieden.
Subsidie Provincie promotie waterrecreatie
Naast de toezegging van een eigen financiële bijdrage heeft de Ondernemersverenging de
Rottemeren eind november jl. een subsidieverzoek van € 40.000 bij de Provincie Zuid-Holland
ingediend. Het betreft een subsidieregeling in het kader van ‘promotie van waterrecreatie’. Zij
heeft hiervoor een plan gemaakt dat een directe link heeft met het marketingplan Ook dit is de
Rotte 2022, waarin de twee elkaar versterken. Mocht de Provincie de subsidie van € 40.000
toekennen, dan wordt daarmee de campagne ‘Ontdek het Water’ in Landschapspark de Rotte
gefinancierd. Een flinke financiële impuls, waarbij de Provincie € 10.000 cofinanciering vanuit de
begroting Ook dit is de Rotte verwacht. Een van de andere vereisten vanuit de Provincie is dat er
met tenminste drie partijen wordt samengewerkt aan de campagne. Met het rondkrijgen van de
voorgestelde financiële bijdragen kan aan deze vereisten voldaan worden. Uiterlijk in januari 2022
wordt verwacht dat er uitsluitsel vanuit de Provincie komt over toekenning van de subsidie
waterrecreatie.
Doorkijkje
Ook dit de Rotte is een (potentieel) project in de uitvoeringsagenda van het Ontwikkelplan. Het
project is erop gericht om samen met partijen die ook belang hebben bij (een doorontwikkeling)
van Ook dit is de Rotte een ‘toekomstplan’ te maken. Zoals in het Ontwikkelplan terugkomt heeft
Ook dit is de Rotte de potentie om niet alleen voor marketingactiviteiten de kapstok en platform te
zijn, maar evt. ook voor andere thema’s zoals de maatschappelijk programmering, samenwerking
(b.v. gebiedstafel) communicatie en participatie etc. Een verbreding, waarbij de
marketingactiviteiten een van de poten kan zijn. Een belangrijk doel is daarbij ook (hernieuwde)
afspraken rondom de manier van samenwerken en afspraken over de (structurele) financiële
verdeling van de activiteiten die onder Ook dit is de Rotte gaan vallen en in welke vorm dat
gegoten kan worden.
Voorstel
Uw bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de gevraagde financiële bijdrage van € 48.095 aan
Ook dit is de Rotte, dat als bijdrage aan de uitvoering van het marketingplan 2022 aan de
Ondernemersvereniging Rottemeren zal worden betaald en door deze vereniging zal worden
uitgevoerd. Naast een bijdrage aan het marketingplan 2022 worden additionele uren in rekening
gebracht die nodig zijn voor o.a. deelname aan de begeleidingsgroep, de financiële en juridische
afhandeling van de bijdrage en het meedenken over Ook dit is de Rotte vanaf 2023.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
-

Z19-1314 / D19-6743 AB Rottemeren 10 december 2018: krediet ad. € 300.000 beschikbaar
gesteld voor de uitvoering van de marketingstrategie Ook dit is de Rotte 2019 t/m 2021.
DB Rottemeren 13 december 2021: Uitvoering marketing Ook dit is de Rotte 2022.
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4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De bijdrage aan Ook dit is de Rotte zal in 2022 niet in de vorm van een incidentele subsidie
verstrekt worden aan de Ondernemersvereniging, aanzien wet-en regelgeving dit niet toelaat. Het
recreatieschap en de gemeente Rotterdam zullen, na een positief besluit op onderhavige
financiële bijdrage, samenwerken om een legitieme betaling aan de ondernemersvereniging
mogelijk te maken.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Voor de uitvoering van het marketingplan 2022 Ook dit is de Rotte is een krediet van in totaal
€ 60.991,- nodig. Een deel daarvan betreft de bijdrage aan de uitvoering van het marketingplan
2022 a € 48.095 en € 12.896 is nodig voor personele inzet ten behoeve van het recreatieschap
aan Ook dit is de Rotte 2022 en ten behoeve van de toekomst van Ook dit is de Rotte. Dit komt
ten laste van de Algemene Reserve.
6. COMMUNICATIE
n.v.t.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Voorbereid door Staatsbosbeheer in samenspraak met gemeente Rotterdam,
Ondernemersvereniging De Rottemeren en Stichting Plezierrivier de Rotte.
8. VERDERE PROCEDURE
Het recreatieschap en de gemeente Rotterdam zullen, na een positief besluit op onderhavige
financiële bijdrage, samenwerken om een legitieme betaling aan de ondernemersvereniging
mogelijk te maken.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. R. van Raay,
Bestuurssecretaris
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