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Geacht bestuur,
In april 2020 ontving de raad van Rotterdam van u de ontwerp programmabegroting 2021. Op
2 juli 2020 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 vrije-tijds beleving,
ontspanning en sport. In april 2019 heeft de 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. In uw
programmabegroting wordt op deze ambities voorgesorteerd door bijvoorbeeld het leveren van
een bijdrage aan het programma Rivieroevers en 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.
In de begroting 2021 missen wij echter het belang van de bescherming van natuurwaarden en
ecologische functies van dit gebied, evenals het bevorderen van natuur en landschapsschoon.
Dit is onderdeel van de hoofddoelstelling van de gemeenschappelijke regeling en verdient een
plek in de begroting. Dit gebied is niet alleen belangrijk voor onze inwoners, maar ook voor de
natuur zelf en de bijdrage die het gebied levert aan de biodiversiteit in onze omgeving. Vanuit
het belang van de biodiversiteit en de noodzaak tot ontwikkeling van de natuurwaarden in het
gebied verzoeken wij u ook om extra inzet te leveren op de voorbereiding en uitvoering van de
aanvraag Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit van de provincie Zuid-Holland.
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 beeldkwaliteit van het gebied na het kappen als ingrijpend. 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.

Blad:
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U werkt aan een Ontwikkelplan dat uitvoering geeft aan het bovengenoemde recreatiekader
voor het gebied. De Raad heeft in 2019 enkele moties aangenomen die hiermee verband
houden. Deze moties worden meegenomen bij dit Ontwikkelplan en de uitwerking daarvan. Wij
verzoeken u de Raad te informeren over de invulling van deze moties. Het betreft:
- In het Rottemerengebied een aantal plekken aan te wijzen waar natuurbescherming
voorop staat; (19bb14482 Motie kiezen voor balans ruimte voor natuurbeleving
Rottemeren)
- De ruimtelijke omvang van het recreatiegebied niet ter discussie te stellen;
(19bb14485 Motie niet tornen aan de grenen van de Rottemeren)
- In het beheer zoveel mogelijk natuurvriendelijk onderhoud te verrichten; (19bb14483
Motie louter natuurvriendelijk onderhoud in de Rottemeren)
- Maatregelen te nemen zodat de bereikbaarheid van de Rottemeren wordt vergroot
voor fiets, auto en OV. Daarbij nadrukkelijk aandacht voor de bereikbaarheid van dit
gebied vanuit de binnenstad. (19bb14484 Motie schipper mag ik overvaren?)
Het stelt ons tevreden dat u in de programmabegroting 2021 de dalende algemene reserves
van het recreatieschap een halt hebt kunnen toeroepen. Wij maken ons echter zorgen over de
financiële positie van het recreatieschap Rottemeren op langere termijn, gezien de beperkte
financiële middelen van het schap en de hoge ambities die het schap heeft voor de komende
jaren (zoals met het Ontwikkelplan Rottemeren en het Lage Bergse Bos).
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.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

De burgemeester,

V.J.M. Roozen

A. Aboutaleb

