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Geachte raadsleden,
Graag stel ik mij even aan u voor, mijn naam is Klaas Keen en ik ben voorzitter van Visserijvereniging
de Hengelsport Zwolle ook aangeduid als HSV de Hengelsport Zwolle.
Hsv de Hengelsport Zwolle is, schrikt u niet, met meer dan 4800 leden de grootste SPORTvereniging
van Zwolle en zelfs Overijssel. Dagelijks maken deze leden middels hun lidmaatschap gebruik van het
recht om in de Zwolse wateren hun zo geliefde hobby uit te oefenen. Van Jong tot oud, van valide tot
mindervalide, van man tot vrouw en van elke afkomst. Van recreatief tot wedstrijdvisser tot vissen
vanuit de boot.
Wist u dat één van onze leden dit jaar Nederlands Kampioen is geworden en een andere Zwolse
visser zich heeft geplaats voor het Wereldkampioenschap karpervissen in Hongarije? Wist u dat wij
vallen onder Sportvisserij Nederland en via hen onder NOC/NSF? Wist u dat wij jeugd opleiden om
verantwoord met vis en natuur om te gaan, vislessen geven op scholen en ouderen uit
verzorgingstehuizen een leuke dag aan de waterkant bezorgen. Zomaar een greep uit onze diversiteit
aan leden, activiteiten en maatschappelijke betrokkenheid.
Derhalve verbaasd het ons ten zeerste of beter gezegd zijn wij verbijsterd, dat wij in uw geweldige
investerings- en exploitatieplan recreatieplassen Zwolle 2017 - 2026, welke wij graag willen
onderschrijven, wij totaal niet zijn gekend. Enkel op blz. 12 van de nota onder `` huidig gebruik
Wijthemerplas`` staat dat het visrecht is verhuurd aan de hengelsport, waar overigens ook het
looprecht aan moet worden toegevoegd want zonder looprecht, toestemming om de overs te
betreden, heeft visrecht nl geen waarde.
Dit loop en visrecht zien wij niet terug onder de Milligerplas en Agnietenplas al staan deze
recreatieplassen wel degelijk in onze huurovereenkomst met de gemeente Zwolle.
Uit uw plannen maken wij op dat er, gezien de voorgenomen voorzieningen, wel is gesproken met de
duikvereniging ( Milligerplas en Wijthemerplas) en met de camping t.a.v. mogelijk beheer van de
Agnietenplas. Waarom niet met Hsv de Hengelport Zwolle???
Duikers en vissers gaan helaas niet altijd samen op zeker niet als er geen spelregels vooraf worden
afgesproken. Bijvoorbeeld, het plaatsen van interessante obstakels voor duikers leiden in de praktijk
veelal tot ergernis van vissers door gebroken vislijnen waar nog vis aanzit en welke veelal weer tot de
dood van de vis leid.
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Goede monitoring en overleg is hier noodzakelijk zodat beide partijen optimaal gebruik kunnen
maken van de recreatieplassen.
Het beheer van de Agnietenplas ligt momenteel nog in handen van Hsv de hengelsport Zwolle en dat
houden we graag zo. Waarom kennis en knowhow weggooien? In 2016 heeft er een vissterfte
plaatsgevonden in de Agnietenplas. Door snel, adequaat en verantwoord ingrijpen van onze
commissies, leden en vrijwilligers heeft Hsv de Hengelsport Zwolle vele vissen kunnen redden van de
dood. Ook dat is onze taak en voeren wij uit. Vergunningen voor de Agnietenplas worden verstrekt
door Hsv de Hengelport Zwolle, ook aan de camping. Waarom zijn of worden wij niet betrokken bij
een mogelijke voorgenomen wijziging in het beheer van de Agnietenplas ????
Tot slot. Ook Hsv de Hengelsport Zwolle heeft alle belang bij een optimaal investerings- en
exploitatieplan recreatieplassen Zwolle 2017 – 2026 het water is namelijk ons speelveld. Echter
willen wij wel betrokken zijn bij het tot stand komen hiervan en onze inbreng hebben. U als raad wilt
het bijvoorbeeld toch niet op uw geweten hebben dat mindervalide vissers geen gebruik kunnen
maken van de genoemde recreatieplassen omdat er geen veilige visplaatsen voor hen zijn?
Graag nodigen wethouder de Heer of één van de medeopstellers uit om op korte termijn met Hsv de
Hengelsport Zwolle van gedachten te wisselen inzake de belangen van de hengelsport in uw plan
``investerings- en exploitatieplan recreatieplassen Zwolle 2017 – 2026``
Ik dank u voor uw aandacht
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