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Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren op 6 juli 2020
Aanwezig

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

Aanwezig ambtelijk

mevr. M. Oosterholt (ambtelijk, gemeente Rotterdam), dhr. A. Koopman (ambtelijk, gemeente Lansingerland), dhr. F. van der Meer
(secretaris, Staatsbosbeheer)

Afwezig

dhr. S. de Langen (gemeente Rotterdam), dhr. J. Hordijk (gemeente Zuidplas), mevr. A. van Zoelen (adviserend lid namens
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard), dhr. G.J. Sytsema (ambtelijk secretaris, Staatsbosbeheer)

Voorzitter

dhr. B. Wijbenga (gemeente Rotterdam)
Plaats
Tijd

Nr. Agendapunt

1.

Raadszaal gemeentehuis Lansingerland
15.30 uur

Besluit

Persmoment biodiversiteit

Ter gelegenheid van de afronding van de Kwaliteitsimpuls biodiversiteit is een fietsroute ontworpen die de locaties waaraan
gewerkt is met elkaar verbindt. De heer Sanders, voorzitter van Natuur- en vogelwacht Rotta, en de heer Kortlandt,
adviesbureau EKOLOGIKA, hebben de gedrukte versie van de route uitgereikt aan de voorzitter van het recreatieschap. De
route is ook digitaal beschikbaar via https://rotterdamroutes.nl/route/rottemerenroute/.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige toehoorders welkom. Er zijn drie toehoorders die graag
gelegenheid hebben om het woord te voeren.
De voorzitter geeft het woord aan de heer P. Smelt van het Watersportverbond.
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De heer Smelt benoemt de kansen die er liggen om het Rottemerengebied als kwalitatief vaarwatergebied in te richten. Hij
pleit voor meer ruimte voor vaarrecreatie en voor meer mogelijkheden om ‘rondjes te varen’. Verder stelt hij voor om
‘drempels in te bouwen’ voor motorboten door deze te laten betalen. Elektrisch aangedreven boten, SUP’s, roeiboten etc.
zouden in dat model geld kunnen krijgen.
De heer Smelt haalt verder aan dat in het concept Ontwikkelplan voor het Landschapspark de Rotte een nieuwe brug over de
Rotte is voorzien. Hij pleit ervoor om deze brug in te wisselen door een vaarverbinding.
De heer Fortuyn merkt op dat hij geen voorstander is van het voorstel om ‘drempels in te bouwen’ omdat dit een groep
gebruikers van de Rotte uitsluit.
De heer de Haas geeft aan de heer Smelt mee dat de waterambities van de landschapstafel Hof van Delfland opgenomen
zijn het rapport Blauwe Cirkels. Hij adviseert de heer Smelt zich ook op de landschapstafel te richten.
De heer Van den Beukel pleit voor een balans tussen korte termijn investeringen met een hoog maatschappelijk rendement
en een langjarig perspectief met wellicht grote investeringen waar andere partijen bij nodig zijn.
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw M. Hommes van het Platform Eendragtspolder.
Mevrouw Hommes voert het woord over de Hennipgaarde. Zij vraagt aandacht voor de veiligheid op wandelpaden en voor
het negeren van het broedseizoen. Ze pleit voor extra bebording, publieksacties en handhaving op o.a. onjuist gebruik van
paden en loslopende honden. Verder haalt zij de gezondheidwetgeving aan op het gebied van zwem- en speelwater. Zij stelt
dat ouders hun kinderen weghouden van de waterspeelplaats, uit angst voor gezondheidsproblemen vanwege slechte
waterkwaliteit. Zij pleit ervoor om het water regelmatig te keuren of, als dat niet mogelijk blijkt te zijn, het water te verwijderen.
Zij vult tenslotte aan dat uit de Jaarstukken 2019 blijkt dar er nog een restant krediet van € 0,4 miljoen beschikbaar is voor de
herontwikkeling Hennipgaarde. Daarmee kan volgens haar nog een aantal dingen aangepakt of opgelost worden.
De heer Fortuyn merkt op dat een verminderde waterkwaliteit bij warm weer inherent is aan dergelijke waterspeelplaatsen.
Daarvoor wordt gewaarschuwd door middel van informatieborden. Verder geeft hij aan dat het goed is om extra aandacht te
besteden aan handhaving, maar dat het onmogelijk is om daarmee alle aangevoerde problemen te voorkomen.
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De heer De Haas ondersteunt de opmerkingen die de heer Fortuyn heeft gemaakt en vult aan dat ook in bijvoorbeeld de
Ringvaart veel gezwommen wordt terwijl het hoogheemraadschap dit ontraadt omdat de waterkwaliteit niet gecontroleerd
wordt.
De voorzitter vraagt de VAAC Rottemeren een advies uit te brengen over de door mw. Hommes opgevoerde punten en dit de
agenderen voor de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren.
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van der Knaap van de Actiegroep Stop de bomenkap Lansingerland.
Mw. Van der Knaap geeft een terugblik op de periode sinds de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 juli 2019 toen zij
namens de actiegroep een petitie heeft overhandigd. Ze doet verslag van de rondgang die Staatsbosbeheer vorige week met
de actiegroep heeft gedaan heeft door de Bleiswijkse Zoom Zuid en bij de Limiettocht. Zij stelt dat er weliswaar enkele
compromissen zijn gesloten maar dat de actiegroep hier niet tevreden mee is. Zij vraagt om het behoud van zoveel mogelijk
bomen, een positieve blik op de bestaande bomen in plaats van zoveel mogelijk uit voorzorg te kappen en desnoods een
schouw door onafhankelijk bureau voor de bomen waarover de actiegroep en Staatsbosbeheer van inzicht verschillen.
Tenslotte overhandigt zij een notitie van de heer S. Persoon waarin hij ervoor pleit om zoveel mogelijk bomen langs de
Limiettocht te behouden.
De heer Fortuyn merkt op dat het recreatiegebied niet alleen bos is maar ook een functie heeft voor recreatie, beleving en
natuur. Hij stelt dat het recreatieschap de blauwe en de groene elementen met elkaar wil verbinden en haalt als voorbeeld
aan dat het verminderen van bladval van belang is voor een goede waterkwaliteit in de Bleiswijkse Zoom. Het is belangrijk om
hier de juiste keuzes in te maken. Hij is het eens met mw. Van der Knaap dat het recreatieschap zorgvuldig om moet gaan
met het kappen van bomen en vindt het een goede zaak dat het schap en de actiegroep hierover met elkaar in gesprek zijn.
2.

Benoeming dhr. J.W. van
den Beukel als lid
Dagelijks Bestuur

De voorzitter heet de heer Van den Beukel welkom. Zonder discussie wordt besloten:
- Wethouder J.W. van den Beukel aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren, in
opvolging van wethouder S. Fortuyn.
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3.

Verslag- en besluitenlijst
vergadering AB Rottemeren 2 december 2019

Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Jaarstukken 2019

De jaarrekening 2019 sluit met een beperkt positief resultaat.
De heer De Haas is verheugd dat het accountantsverslag en de controleverklaring tijdig beschikbaar zijn. De overige
bestuursleden onderschrijven dit.
Besloten wordt:
- De jaarstukken 2019 van Recreatieschap Rottemeren vast te stellen;
- Het voordelige jaarresultaat 2019 op € 140.800 vast te stellen en dit resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve;
- In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten:
 Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom tot en met 2022;
 Warmteleiding Rotterdam-Leiden tot en met 2020;
 Kwaliteitsimpuls LBB tot en met 2023;
 Project Herontwikkeling 9ha. Eendragtspolder tot en met 2020;
 Verlengde Molengangenpad tot en met 2023;
 Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit 2e fase tot en met 2020;
 Marketing Ook dit is de Rotte tot en met 2023;
 Actualisatie grondprijsbrief tot en met 2020.
- Kennis te nemen van het accountantsverslag 2019 (rapport van bevindingen), de reactie van het Dagelijks Bestuur daarop
en de controleverklaring van de accountant.
- De vastgestelde jaarstukken 2019 voor 15 juli a.s. aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en aan de
deelnemers te zenden.
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5.

De voorzitter introduceert het onderwerp en licht toe dat van gemeente Rotterdam en gemeente Lansingerland zienswijzen
zijn ontvangen die de ambities van het recreatieschap steunen maar aandacht vragen voor de financiële gevolgen daarvan.
Verder licht hij toe dat de gemeenteraad van Rotterdam gevraagd heeft om tekstuele aanpassingen in de
Programmabegroting 2021 om te benadrukken dat het recreatieschap veel aandacht besteedt aan het onderwerp
biodiversiteit. Mevrouw Oosterholt vult aan dat de tekst in het voorliggende voorstel nog niet gewijzigd is. De heer Van den
Beukel vindt het logisch dat dit goed in de tekst van de programmabegroting naar voren moet komen omdat het
recreatieschap een natuurgebied beheert waarin gerecreëerd kan worden. De heer De Haas reageert hierop en zegt dat het
gebied een recreatiegebied is waarin toegankelijke natuur een plaats heeft. Verder vraagt de heer De Haas waar de
zienswijze van Rotterdam vandaan komt om de ruimtelijke omvang van het recreatiegebied niet ter discussie te stellen. De
heer Wijbenga zegt naar aanleiding van deze twee onderwerpen dat het gaat om de combinatie van kwalitatief hoogwaardige
natuur en recreatieve toegankelijkheid en legt uit dat de gemeenteraad van Rotterdam met de oprukkende stedelijke ambities
niet wil dat het gebied kleiner wordt.

Programmabegroting 2021

Besloten wordt:
- De programmabegroting 2021 met een deelnemersbijdrage van € 3.971.800 vast te stellen;
- Kennis te nemen van de bijbehorende meerjarenraming 2022-2024 van Recreatieschap Rottemeren;
- Kennis te nemen van de reactiebrief van gemeente Zuidplas en van de zienswijzen van de gemeenten Lansingerland en
Rotterdam;
- Door het Dagelijks Bestuur in een schriftelijke ronde tekstuele aanpassingen te laten vaststellen en deze te verwerken in
de programmabegroting 2021 alvorens deze wordt verzonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en
aan de deelnemers;
- De tekstueel aangepaste programmabegroting 2021 voor 15 juli a.s. aan Gedeputeerde Staten van de Provincie ZuidHolland en aan de deelnemers te zenden.
6.

Afronding Ontwikkelplan
Rottemeren en opstellen
Uitvoeringsagenda

De voorzitter licht toe dat het opstellen van het Ontwikkelplan Rottemeren een ingewikkelde puzzel is en dat meer tijd en geld
nodig is om dit op een goed niveau te brengen. De heer Van der Meer vult aan dat het participatietraject in februari/maart is
stilgevallen omdat er veel input is geleverd door de samenwerkingspartners in de klankbordgroep en het proces gelijktijdig
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gefrustreerd werd door de uitbraak van COVID-19. Hierdoor loopt ook de besluitvorming over initiatieven van derden
vertraging op, hetgeen vooral vervelend is voor ondernemers die toch al in hun bedrijfsvoering geraakt worden door de
coronacrisis. De heer De Haas zegt dat gekeken zal worden welke onderwerpen parallel kunnen worden opgepakt. De heer
Fortuyn vult aan dat ondernemers nu op basis van tijdelijkheid meer ruimte gekregen hebben in hun bedrijfsvoering, o.a. door
tijdelijke overnachtingen toe te staan. Om het participatietraject van het Ontwikkelplan niet te frustreren moet de situatie aan
het einde van het recreatieseizoen weer teruggebracht worden in oorspronkelijke staat. Afgesproken dat de participatie in
september, al dan niet in digitale vorm, weer opgestart wordt zodat de ondernemers zo snel mogelijk meer helderheid kan
worden gegeven.
Besloten wordt:
- In te stemmen met de voorgestelde aanpak om tot afronding van het Ontwikkelplan Rottemeren te komen en een
Uitvoeringsagenda op te stellen;
- Het krediet Ontwikkelplan Rottemeren ad. € 250.000 te verhogen met € 169.296,- ten laste van de investeringsreserve en
de looptijd van het krediet te verlengen tot en met 2021 om het Ontwikkelplan af te ronden en de Uitvoeringsagenda op te
stellen;
- De opzet en uitwerking van de Uitvoeringsagenda op te stellen in nauwe samenwerking met de VAAC Rottemeren en met
de bestuurlijk portefeuillehouder, de heer D. de Haas.
7.

Realisatie Kwaliteitsimpuls De voorzitter licht toe dat in het Definitief Ontwerp van de Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos uitvoerig en helder wordt
Lage Bergse Bos)
ingegaan op biodiversiteit en ecologie en maakt een compliment naar de opstellers. De totale kosten van realisatie van het
ontwerp bedragen € 9,2 miljoen waarvan € 5,5 miljoen op dit moment nog niet is gedekt. Aangezien de grotere ambitie de
aanvang van het project niet in de weg staat wordt voorgesteld met de uitvoering van de kwaliteitsimpuls te starten.
Gelijktijdig wordt verder gezocht naar aanvullende financieringsmogelijkheden. De heer Fortuyn zegt dat het gaat om een
herontwikkeling van het gebied die weer generaties meegaat. Verder merkt hij op dat gemeente Rotterdam € 233 miljoen
gaat investeren in een aantal groene projecten. De heer Wijbenga zegt hierop dat gemeente Rotterdam investeringscapaciteit
heeft verkregen door de verkoop van Eneco-aandelen. Hiermee gemoeide investeringen worden alleen gedaan indien deze
vanuit een goede business case aanwijsbaar financieel-economisch renderend zijn. In zijn optiek is dat voor een project als
de Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos moeilijk haalbaar en zal meer gezocht moeten worden in ondernemerschap en
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cofinanciering. De heer Van den Beukel sluit zich aan bij de eerder gemaakte opmerking van de heer Fortuyn en vult aan dat
de hoge WOZ-waarden in het noorden van Rotterdam samenhangen met de goede kwaliteit van de leefomgeving. De heer
Wijbenga trekt de vergelijking met het Maashavenpark waar € 50 miljoen wordt geïnvesteerd en daardoor in de nabijheid
2.500 woningen toegevoegd kunnen worden. Hij ziet niet dat de investering in het Lage Bergse Bos leidt tot meer
mogelijkheden voor woningbouw in Rotterdam. Wellicht lukt dat wel als breder gekeken wordt naar het totale gebied en
eventueel cofinanciering ingezet kan worden van het rijk in verband met de woningbouwimpuls.
De heer De Haas merkt op dat voorgesteld wordt een extra financiële bijdrage aan de gemeenten te vragen en dat hij hier
niet bij voorbaat bevestigend op kan antwoorden. De heer Van den Beukel zegt ook gekeken moet worden naar
subsidiemogelijkheden van andere overheden en noemt als voorbeeld de bosstrategie van het rijk. De heer Wijbenga vult aan
dat het Planbureau voor de leefomgeving adviseert om vergroening te gebruiken als onderdeel van de economische
heropstartmotor. Ook stelt hij dat Staatsbosbeheer een bijzondere positie heeft om landelijk te agenderen. Hij doet de
suggestie om in groter verband een gezamenlijke propositie op te stellen en spreekt de bereidheid uit om daar ook zelf een
aandeel in te nemen.
Besloten wordt:
- Kennis te nemen van het Definitief Ontwerp van de Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos;
- Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar medefinanciering, de globale investeringsplanning en het
voorlopige financieringsvoorstel;
- In te stemmen met het toewijzen van de volgende financiële middelen aan het project Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos:
a. de opbrengst van de verkoop van gronden aan Rijkswaterstaat ten behoeve van de realisatie van de A16 Rotterdam
ad. € 758.760 door deze over te hevelen van de Investeringsreserve naar de Bestemmingsreserve herinrichting
gebied rond A16;
b. de nog van Rijkswaterstaat te ontvangen vergoeding voor compensatie voor het aantasten van bestaande functies
als gevolg van de inpassing van de A16 Rotterdam ad. € 453.207 door deze te alloceren aan het project;
- In te stemmen met het starten van de realisatiefase van de kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos op basis van het
vastgestelde Definitief Ontwerp;
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-

-

8.

Verlichting fietsroute naar
Manege Hillegersberg

In te stemmen met het reserveren van € 800.000 in de Bestemmingsreserve herinrichting gebied rond A16 om in 2024 de
aansluitingen op de nieuwe inrichting van het tunneldak van de A16 Rotterdam te kunnen realiseren en het project af te
kunnen ronden;
In te stemmen met een nader onderzoek naar subsidie- en financieringsmogelijkheden voor de realisatie van het Definitief
Ontwerp, in nauwe samenwerking met de VAAC Rottemeren en in afstemming met de bestuurlijk portefeuillehouder, de
heer S. Fortuyn;
Een krediet “Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos – uitwerken investeringsplanning” van € 100.000 beschikbaar te stellen tot
en met 31/12/2021, ten laste van de Bestemmingsreserve herinrichting gebied rond A16, ter dekking van de kosten van dit
nader onderzoek. Het eventuele restant wordt teruggebracht in het project;
In te stemmen met het uitvoeren van het deelproject “1e fase eilandenrijk”;
Een krediet “Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos – realisatie 1e fase eilandenrijk” van € 760.220 beschikbaar te stellen tot en
met 31/12/2021 ter dekking van de kosten van dit eerste deelproject, deels ten laste van de bestemmingsreserve
herinrichting gebied rond A16 (€ 393.790), deels ten laste van de nog van Rijkswaterstaat te ontvangen vergoeding voor
compensatie voor het aantasten van bestaande functies als gevolg van de inpassing van de A16 Rotterdam (€ 366.430);
Een verzoek te doen aan de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas om een financiële bijdrage te leveren aan
de Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos.

Zonder discussie wordt besloten:
- Kennis te nemen van de resultaten van de verkenning van mogelijkheden naar de realisatie van verlichting langs de
fietsroute naar Manege Hillegersberg.
- In te stemmen met het voorbereiden van de realisatie van openbare verlichting langs het fietspad Bosweg in 2023;
- Een uitgewerkt voorstel voor het eigenaarschap en de kostenverdeling tussen de gemeente Lansingerland en
Recreatieschap Rottemeren tegemoet te zien;
- In te stemmen met het aanbrengen van oriëntatieverlichting op het fietspad Bosweg;
- Een krediet “Oriëntatieverlichting fietspad Bosweg” van € 20.000 beschikbaar te stellen tot en met 31/12/2020 ten laste
van de investeringsreserve ter dekking van de kosten van dit voorstel;
- Tussentijds een evaluatie uit te voeren naar het effect van de oriëntatie-verlichting en indien blijkt dat dit reeds afdoende is
de voorbereidingen voor het realiseren van openbare verlichting te staken.
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9.

In verband met COVID-19 is het Programma 2020, 750 jaar Dam in de Rotte. De activiteiten waaraan het recreatieschap
bijdraagt zijn verplaatst naar het voorjaar van 2021.

Bijdrage aan Programma
2020,

Besloten wordt:
- Kennis te nemen van het verzoek van gemeente Rotterdam om bij te dragen aan het programma 2020, 750 jaar Dam in
de Rotte;
- Kennis te nemen van de aanpassing van het programma 2020, 750 jaar Dam in de Rotte in verband met COVID-19;
- In te stemmen met het verstrekken van een bijdrage van € 50.000 aan het programma 2020, 750 jaar Dam in de Rotte, en
dit de dekken uit het reeds bestaande krediet ‘Marketing Ook dit is De Rotte’.
10. Actualisering
Legesverordening

Zonder discussie wordt besloten:
- In te stemmen met het voorstel om de Legesverordening te actualiseren;
- Een krediet “Actualisering Legesverordening” van € 7.200 beschikbaar te stellen tot en met 31/12/2020 ten laste van de
investeringsreserve ter dekking van de kosten van dit voorstel.

11. Benoeming accountant
2020 + aanbesteding
accountant 2021 e.v.

De heer Wijbenga vraagt welke partij de aanbestedende dienst is bij de voorgestelde schapsoverstijgende
aanbestedingsprocedure. De heer Van der Meer licht toe dat Staatsbosbeheer de aanbestedende dienst is voor de vier
recreatieschappen en de coöperatieve vereniging Midden-Delfland. Na afronding van de aanbesteding zal Recreatieschap
Rottemeren de opdracht verstrekken. De heer Wijbenga stelt voor dat de financieel portefeuillehouder eenmaal per jaar
overleg heeft met de accountant.
Besloten wordt:
- In te stemmen met het benoemen van Baker Tilly als accountant voor het verslagjaar 2020 en dit accountantskantoor de
opdracht te verstrekken tot levering van accountantsdiensten;
- In te stemmen met het starten van een schapsoverstijgende Europese aanbestedingsprocedure voor het leveren van
accountantsdiensten voor de verslagjaren 2021 en verder.
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12. Delegatie bevoegdheden
subsidieverstrekking ‘Ook
dit is de Rotte’

Zonder discussie wordt besloten:
- De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur om besluiten te nemen teneinde subsidies beschikbaar te stellen aan
Ondernemersvereniging de Rottemeren ter uitvoering van de Marketingstrategie ‘Marketing- en communicatieaanpak de
Rotte en omliggende gebieden’ te delegeren aan het Dagelijks Bestuur, zoals opgenomen in het delegatiebesluit;
- De reeds genomen besluiten zoals opgenomen in het delegatiebesluit te bekrachtigen.

13. Wijziging
subsidietoekenning
marketingplan 2020 ‘Ook
dit is de Rotte‘

De ondernemersvereniging heeft aangegeven dat de ondernemers vanwege de Corona-crisis in 2020 niet aan de afspraken
rondom hun eigen bijdragen kunnen voldoen. Zij verzoekt het recreatieschap om de subsidiebeschikking op dit punt te
wijzigen en het subsidiebedrag van € 78.517,- vanuit het Recreatieschap Rottemeren gelijk te houden zonder dat er een
aanvullende bijdrage is vanuit de ondernemers. De heer Van den Beukel zegt dat het recreatieschap wil dat de
schapsbijdrage daalt en de marketing op termijn een zelfstandig gefinancierde, uit de markt betaalde activiteit wordt. Indien
dit eindbeeld niet bereikt kan worden moet het schap zich afvragen hoe hiermee door te gaan. De heer De Haas vult aan dat
de huidige afspraken lopen tot en met 2021 en dat de ondernemersvereniging zelf met een plan komt voor de periode
daarna. De heer Fortuyn zegt dat de vereniging ook gevraagd heeft om de subsidie voor 2021 op hetzelfde niveau als 2020
te houden. Om het de toegevoegde waarde van de marketingactiviteiten goed in beeld te krijgen heeft het Dagelijks Bestuur
aan de ondernemersvereniging gevraagd om in haar volgende vergadering een presentatie te verzorgen.
De heer Wijbenga zegt dat de drie gemeenten die deelnemen in het recreatieschap ook hun eigen communicatiekanalen
hebben die open zullen blijven staan indien het recreatieschap geen financiële bijdrage meer levert aan de markering Ook dit
is de Rotte. De heer Van der Meer licht toe dat het recreatieschap vanuit een opbouwsituatie terug wil naar een basisniveau
omdat een gezamenlijk communicatiekanaal voor promotie en marketing van het gebied en informatieverstrekking ook voor
het schap meerwaarde heeft. Daarnaast moet uitgezocht worden in welke vorm deze gezamenlijke activiteit verder kan gaan
omdat het verstrekken van subsidie na 2021 juridisch gezien niet meer mogelijk is.
Besloten wordt:
- Kennis te nemen van het gewijzigde marketingplan Ook dit is de Rotte 2020;
- In te stemmen met het verzoek tot wijziging van de subsidieverlening 2020 van Ondernemersvereniging De Rottemeren.

10

Nr. Agendapunt

Besluit

14. Rondvraag en sluiting

De heer Fortuyn wenst de heer Van den Beukel veel succes toe in het Dagelijks Bestuur.
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 november 2020.
de secretaris,

de voorzitter,

F. van der Meer

dhr. B. Wijbenga

11

