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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording van de motie ‘ottervriendelijk Zwolle’.
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Toelichting op het voorstel
Inleiding
U hebt begin 2016 met de motie ‘Ottervriendelijk Zwolle’ het College opgeroepen om in samenwerking
met het Waterschap, de Provincie en natuurbeherende instanties de Zwolse wateren Ottervriendelijk te
maken.
Naar aanleiding van deze motie heeft de Otterwerkgroep zich verdiept in het verspreidingsbeeld en de
populatiegrootte bij Zwolle. We hebben nu een idee van de lokale knelpunten en hoe deze op te lossen
(zie kaart bijlage). Ook zijn er al voorstellen om dat concreet op te pakken.
Tussentijds hebben we de indieners van de motie al eens bijgepraat. Door middel van deze
informatienota informeren we u over de verdere stand van zaken en wordt de motie afgedaan.
Kernboodschap
De herintroductie van de Otter vanaf 2002 in Nederland verloopt succesvol. In 2006 is in Zwolle een
eerste exemplaar waargenomen. Naar schatting leven nu in en om Zwolle vier Otters min of meer
permanent. Uit onderzoek blijkt dat Zwolle op een belangrijk kruispunt ligt van weteringen en wateren
waar otters uit de regio zich langs verplaatsen. De stad is geen optimaal leefgebied voor de Otter en
brengt meer risico’s met zich mee. Op landelijk niveau heeft de Raad van State door middel van het
Otterarrest een aantal otterknelpunten benoemd die moeten worden opgelost. Zwolle kent geen
knelpunten van landelijke betekenis (zoals genoemd in het Otterarrest), maar heeft wel de ambitie
samen met partners de lokale situatie te verbeteren.

Consequenties
1

Samenwerking in het Provinciaal Otterplatform

Zwolle draait mee in het provinciaal Otterplatform (dat gevormd is naar aanleiding van het Otterarrest).
Hierin hebben onder meer zitting Staatsbosbeheer, provincie Overijssel, Natuurmonumenten, de
landelijke Zoogdierenvereniging, waterschap Drents Overijsselse Delta en Landschap Overijssel.

2

Otterwerkgroep Zwolle

Op lokaal niveau monitoren vrijwilligers van de Otterwerkgroep Zwolle en Omgeving de verspreiding
van de Otters. Uit de tellingen blijkt dat de weteringen in de regio Zwolle belangrijk zijn voor de
verplaatsingen van Otters. Zij hebben geconcludeerd dat het grootste risico wordt gevormd door de
Ceintuurbaan waar die de Zalnesche Wetering kruist.
Andere risico’s zijn meer algemeen van aard en niet toegespitst op één locatie zoals hierboven
genoemd. Jaarlijks zal de gemeente een overleg initiëren met relevante partijen om kennis en
ervaringen over de Otter in Zwolle en de regio met elkaar uit te wisselen.
3

Lokale kansen benutten

Het betreft een aanpak waarbij we ons in eerste instantie richten op de maatregelen die we nu kunnen
uitvoeren. Het accent van de aanpak ligt bij het verminderen van knelpunten. Kansen voor het
verbeteren van het leefgebied van Otter bij ruimtelijke projecten worden zo veel mogelijk benut.
In het kader van Zwolle Spoort, onderdeel natuurcompensatie en waterberging, is daarom ingezet op
een verbetering van de onderdoorgang bij de Ceintuurbaan (N35) bij de Zalnesche Wetering ter hoogte
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van de voormalige boomkwekerij Stuifbergen. Deze voorziening wordt meegenomen met de
inrichtingsplannen van dit gebied door ProRail. De westelijke oeverzone van dit gebied wordt ingericht
voor onder meer de Otter, waardoor het leefgebied duurzaam vergroot en versterkt wordt (zie
kaartbijlage ontwerp voor Wipstrikpark).
4

Meer aandacht voor de communicatie over de Otter in Zwolle

De gemeente Zwolle heeft, bij monde van voormalig wethouder Dierenwelzijn, tijdens het in ontvangst
nemen van de provinciale Landschapsprijs 2016, bekend gemaakt dat Zwolle de Otter als
aandachtssoort wil uitdragen (“Adoptiesoort”). De centrale ligging van Zwolle in de IJssel/Vechtdelta is
bij uitstek een gebied waar de Otter zijn leefgebied heeft en dit doorkruist. De Otter kan zo mede een
symbool worden voor onze delta. Landschap Overijssel wil ook investeren in gemeenten die een
adoptiesoort hebben gekozen. Landschap Oveijssel gaat samen met de gemeente een team van
vrijwilligers ondersteunen die aan de slag gaan met het uitwerken van een beschermingsplan en
maatregelen ter vergroting van het draagvlak.
Communicatie
De communicatie t.a.v. de adoptiesoort komt voort uit het uit te werken beschermingsplan en plan voor
het vergroten van het draagvlak. De communicatie t.a.v. de natuurontwikkeling Langenholte wordt
opgepakt binnen het project Ruimte voor de Vecht.
Vervolg
Het netwerk van deskundigen en vooral van vrijwilligers dat in het kader van de adoptiesoort wordt
opgezet, zal het beschermingsplan verder tot uitvoering proberen te brengen en de ontwikkelingen
blijven monitoren.
Waar mogelijk worden kansen benut, zoals bij Prorail (Zwolle Spoort) maar ook bij nieuwe initiatieven
als Zwolse Stadslanderijen en een mogelijke vervolgprogramma van Ruimte voor de Vecht wordt
gezocht naar natuurinclusieve maatregelen voor de Otter.
Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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Bijlagen:
Hieronder kaart met knelpunten voor Otter in Zwolle e.o.

Hieronder het Ontwerp voor Wipstrikpark ProRail
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besluit

Jaargang
Kenmerk

39582

Onderwerp

Ottervriendelijk Zwolle

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 09-10-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 oktober 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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