Verkenning opgaven en ontwikkelingen rond de Noordelijke Rotte en het
Bentwoud.
De provincie Zuid-Holland laat een verkenning uitvoeren
naar de opgaven en ontwikkelingen die spelen in een
brede zone in het gebied tussen de Rottemeren en het
Bentwoud. De rode stippellijn op het kaartje geeft globaal
aan om welk gebied het gaat. De grenzen zijn niet hard.
Het gebied is een belangrijke schakel in het
Landschapspark Zuidvleugel, waarvan de contouren voor
deelgebied Rotte met een grijze lijn op de kaart zijn
weergegeven. Aanleiding voor de verkenning is dat in het
gebied veel opgaven en ontwikkelingen spelen, zoals
logistiek, woningbouw, landbouw, recreatie, klimaat,
energie, biodiversiteit. Hierbij zijn veel gebiedspartijen en
overheidspartijen betrokken en ze hebben allemaal
ideeën en wensen over hoe het gebied zich verder kan
ontwikkelen op korte en lange termijn, met grote en kleine
onzekerheden. Om goed in te kunnen spelen op lokale en
regionale “opgaven, ambities, kansen en verbindingen” is bureau Strootman Landschapsarchitecten
door de provincie gevraagd hiervan een overzicht te maken. De ambities en ontwikkelmogelijkheden
van de agrariërs ín het gebied zijn daarbij een belangrijk aandachtspunt.
De verkenning die bureau Strootman Landschapsarchitecten uitvoert is geen planproces: er wordt
dus niet “ontworpen” en er worden met de verkenning nog geen “plannen gemaakt”. Het is een
analyse die door de overheden gebruikt zal worden voor onder meer het Ontwikkelplan Rottemeren
van het recreatieschap en voor het toekomstperspectief voor het Bentwoud dat de provincie ZuidHolland en Staatsbosbeheer in 2021 op gaan stellen.
De verkenning wordt in 3 stappen uitgevoerd. Eerst zet bureau Strootman met de provincie, de
gemeenten, en waterschappen al hun plannen, visies, ambities voor het gebied op de kaart. Deze
fase is inmiddels gestart en wordt begin december afgerond. In december en januari houdt bureau
Strootman vervolgens interviews met diverse stakeholders in het gebied. De uitnodigingen daarvoor
worden binnenkort verzonden. In januari en februari wordt de opbrengst uitgewerkt in een
rapportage met kansen- en knelpuntenkaarten, conclusies en aanbevelingen. De rapportage zal
worden gepubliceerd – onder andere op deze website - en worden toegestuurd aan de
geïnterviewde stakeholders.

Voor meer informatie over de Verkenning kunt u contact opnemen met de
programmamanager voor het Landschapspark Zuidvleugel, Hans Heupink,
email: h.heupink@pzh.nl

