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Onderwerp: Investerings- en exploitatieplan recreatieplassen 2017-2026
Geacht College, geachte Raadsleden,
Door het College van B&W zijn voorstellen geformuleerd t.a.v. het investerings- en exploitatieplan van
de Zwolse recreatieplassen. Het NatuurPlatformZwolle heeft hiervan ook kennisgenomen.
Over de voorstellen aangaande vervanging en onderhoud, een ander parkeersysteem e.d. wil het NPZ
geen standpunt innemen.
Wél willen wij u deelgenoot maken van onze ongerustheid over het in standhouden en beschermen van
het groen en de natuurwaarden in/bij de plassen. Hierover vinden we in de voorliggende nota vrijwel
niets terug, het zijn vooral de recreatieve voorzieningen die de aandacht krijgen.
Echter de situatie van het groen en de verdere natuurlijke situatie zijn juist ook voor dit soort plassen en
hun omgeving van groot belang. Mensen gaan naar dit soort plassen om te zwemmen en te recreëren
juist omdat de omgeving groen is en een natuurlijke uitstraling heeft. Zowel vanuit de belangen van de
flora en fauna als zodanig, als vanuit het belang van de recreanten is een verstandig en adequaat
groen beheer en groen onderhoud onmisbaar.
Natuurlijk staan er in de overeenkomst tussen b.v. Gemeente en ROVA afspraken over het (reguliere)
groenonderhoud. Bij (zeer) intensief gebruik van (b.v.) de Wijthmenerplas vraagt dit om veel aandacht
van het onderhoud en voldoende – al dan niet tijdelijke – beschermende beheersmaatregelen. In de
voorliggende nota wordt ons onvoldoende duidelijk hoe het College hiermee omgaat.
Op blz 13 van de nota t.a.v. de Wijthmenerplas staat weliswaar: “De verschillende doelstellingen
(natuur, recreatie, evenementen) kunnen op gespannen voet met elkaar staan. We zoeken naar een
goed evenwicht”, maar verder wordt dit nergens in de nota concreter gemaakt.
Graag zou het NPZ een aanvulling op de voorliggende nota zien, waarin wél aandacht is voor de
geschetste spanningsvelden.
met vriendelijke groet,
Hans de Graad, voorzitter NPZ

Aan het Natuurplatform Zwolle nemen momenteel deel: Zwolle Groenstad – IVN afd Zwolle – KNNV afd Zwolle – NBV
afd Zwolle e.o. – Avifauna Zwolle – Milieuraad Zwolle

