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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
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’.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In 2020 is het 750 jaar geleden dat de dam in de Rotte werd gelegd. Om dit historisch
moment voor het ontstaan van Rotterdam te markeren heeft gemeente Rotterdam het
initiatief genomen voor het programma 2020, 750 jaar Dam in de Rotte. Het programma is er
op gericht Rotterdammers en bewoners uit de omgeving te activeren om de kwaliteiten van
Rotte en omgeving te gaan ontdekken, om het gebied in al zijn verscheidenheid beter te
leren kennen en om de bezoekers te verrassen met ander vormen van gebruik van de Rotte
en het recreatiegebied. Vanwege het verbindende karakter van de Rotte wordt het gehele
stroomgebied als drager genomen voor het programma. Het sluit daarmee aan bij de
doelstellingen van de in 2017 door het recreatieschap vastgestelde marketingstrategie die
als volgt vertaald is in de Samenwerkingsovereenkomst Marketingstrategie de Rotte 1:
Artikel 2. Omschrijving van de samenwerking
1. Partijen spannen zich gezamenlijk in om de doelstellingen van de
Marketingstrategie te verwezenlijken, namelijk om de bekendheid van de Rotte van
bron tot dam te vergroten zodat bewoners en bezoekers van Rotterdam,
Lansingerland, Zuidplas en Zoetermeer worden verleid om vaker een bezoek te
brengen aan de Rotte en omliggende gebieden, hier langer te blijven en hier meer
te besteden.
2. Onder samenwerken verstaan partijen dat zij zich allen zullen inspannen om op
basis van wederzijdse kennis, middelen en ambities, de doelstellingen van de
marketingstrategie te verwezenlijken.
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deelnemende partijen: Recreatieschap Rottemeren, gemeente Rotterdam, Ondernemersvereniging Rottemeren
en Stichting Plezierrivier

De totale kosten van het programma 2020, 750 jaar Dam in de Rotte bedragen circa
€ 400.000 en worden grotendeels gedragen door gemeente Rotterdam (vanuit het
Uitvoeringsprogramma Rivieroevers). De gemeente zoekt daarnaast vanuit het verbindende
en grensoverschrijdende karakter van de Rotte samenwerking met de Gemeenten Zuidplas
en Lansingerland, met de Provincie Zuid-Holland, met het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard en met Recreatieschap Rottemeren, hetgeen ook in de
financieringsmix terug komt. Zo financieren de randgemeenten de Rotte Kijkers, draagt het
Waterschap bij aan de lancering van het programma en een programma rondom de
Leuvekolk, de provincie Zuid-Holland ondersteunt met name sportieve onderdelen van het
programma en niet op laatste plaats nemen de ondernemers in het recreatiegebied zelf ook
een deel van het financieringsrisico voor hun rekening.
Gemeente Rotterdam verzoekt aan het Recreatieschap Rottemeren om een eenmalige
bijdrage aan het activiteiten programma 2020, 750 jaar Dam in de Rotte te verstrekken van
€ 50.000 (excl. BTW indien daar sprake van is). Deze bijdrage is bestemd voor
onderstaande activiteiten die geconcentreerd zijn in het recreatiegebied en langs de
buitenstedelijke Rotte.
Cultureel programma
Peddel & Pedaal

Zicht op de Rotte

Rotte – Dam – Loop
Diverse outdoor events

Kleinschalige culturele programmering op en rondom de Rotte
Kijkers in samenwerking met cultuurmakelaars van Lansingerland
en Zuidplas (terugkerend, data nader te bepalen);
Opening van het buitenrecreatie seizoen,
kennismakingsprogramma met de Rotte Kijkers en tevens pilot van
Peddel & Pedaal initiatief. Met fiets en kano een uitnodigend
rondje door, langs en over de Rotte (weekend van 9 en 10 mei);
Wedstrijden en workshops tekenen, schilderen, fotograferen op de
Rotte Kijkers langs de oevers van de Rotte geïnspireerd door
Hendrik Chabot en Jan Sonjé, Georganiseerd door het Chabot
Museum en het SKVR en opgevolgd met educatieve projecten in
2021 door Kunstgebouw Zuid Holland (terugkerend, data nader te
bepalen);
Eerste halve Marathon met prestatie- en vele recreatielopers
langs de oevers va de Rotte met een spectaculaire finish op de
historische Dam in de Rotte (1 november 2020);
Diverse sportieve evenementen en activiteiten in het
recreatiegebied, zoals kanotocht Rotte Rally en hindernistochten
voor schoolkinderen en ouders in het Hoge Bergse Bos.

Het programma is vanwege COVID-19 aangepast, zie bijgevoegde brief van gemeente
Rotterdam. Als gevolg hiervan zijn de activiteiten in het recreatiegebied verschoven van
2020 naar 2021. Aangezien er (vooralsnog) van uitgegaan wordt dat deze activiteiten
allemaal kunnen doorgaan heeft dit geen gevolgen voor de gevraagde financiële bijdrage
van het recreatieschap.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Z20-2597 / D20-11967 – DB 30 maart 2020: Bijdrage van € 50.000 verstrekt aan het
programma 2020, 750 jaar Dam in de Rotte, onder voorbehoud van goedkeuring door het
Algemeen Bestuur.
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4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Aangezien de doelstelling van het programma 2020, 750 jaar Dam in de Rotte volledig
aansluit bij de doelstelling van de door het recreatieschap vastgestelde marketingstrategie is
onderzocht of de financiële bijdrage die door gemeente Rotterdam gevraagd wordt aan het
recreatieschap gedekt kan worden vanuit het uitvoeringskrediet ‘Marketing Ook dit is De
Rotte’. Dit krediet ad. € 300.000 is op 10 december 2018 beschikbaar gesteld door het
Algemeen Bestuur ter dekking van de totale kosten van uitvoering van de marketingstrategie
voor de periode 2019 t/m 2021. Tot nu toe is € 109.000 besteed (stand jaarrekening 2019)
en de prognose is dat in 2020 en 2021 nog circa € 140.000 uitgegeven zal worden. Daarmee
resteert derhalve een bedrag van € 50.000 waaruit de gevraagde bijdrage gedekt kan
worden.
Aanvankelijk was voorzien dat de activiteiten van het programma 2020, 750 jaar Dam in de
Rotte al in maart 2020 zouden starten. Gelet hierop is de bijdrage van het recreatieschap
aan het programma na besluitvorming door het Dagelijks Bestuur toegezegd aan gemeente
Rotterdam onder voorbehoud van goedkeuring door het Algemeen Bestuur.
6. COMMUNICATIE
Gemeente Rotterdam verzorgt samen met de partijen die participeren in het programma
2020, 750 jaar Dam in de Rotte de communicatie over de activiteiten die plaatsvinden.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer, in samenwerking met gemeente Rotterdam.
8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing.
Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren
Hoogachtend,

dhr. F. van der Meer
Secretaris
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