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Investerings- en exploitatieplan recreatieplassen
De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest rond de recreatieplassen. Daarom is het
nodig de visie op de recreatieplassen en de exploitatie opnieuw te bezien. Tot nu toe ontbrak
een duidelijk kader voor de exploitatie van de plassen. Daardoor moesten soms ad hoc keuzes
worden gemaakt bij de ontwikkeling en de exploitatie. Het voorliggende plan biedt een kader
voor de keuzes en de operationele beheerplannen van de plassen. Ook bij dit onderwerp is er
een inspreker. De heer Keen spreekt in namens HSV ‘de Hengelsport’. Zijn inspreektekst is bij
de stukken gevoegd.
Verder is een brief ontvangen van het NatuurPlatform Zwolle, waarin zij hun ongerustheid uit
spreken over het instandhouden en beschermen van het groen en de natuurwaarden in en bij
de plassen. De fracties betreuren dat bij de totstandkoming van dit voorstel veel
belanghebbenden niet zijn betrokken, zoals de omwonenden, hengelsportvereniging en
duikvereniging. Verder zijn de meeste woordvoerders kritisch op het voorstel en roept het een
aantal vragen op. Zo is er m.b.t. het parkeersysteem bij de Wijthmenerplas onduidelijkheid over
het verstrekken van uitrijkaarten en doel van de keerlus. Ook zijn er vragen over het parkeren
bij grote evenementen. Een van de fracties stelt de snackvoorziening bij de Wijthmenerplas ter
discussie. Over de geplande renovatie van de toiletgebouwen is men wel allemaal positief. Er
wordt gepleit voor het creëren van echte banen voor leden van de reddingsbrigade, een
meerderheid steunt echter het voorstel voor het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding.
Een enkele fractie vindt dat er bij de Milligersplas meer voorzieningen en levendigheid moet
komen en dat de regionale functie van deze plas moet worden versterkt. Wethouder De Heer
wijst in zijn reactie er op dat de raad eerder een duidelijke visie heeft vastgesteld voor de
Wijthmenerplas en dat er vervolgens een bestemmingsplan en beheerplan is vastgesteld.
Binnen dit kader wordt nu verder vorm gegeven aan het aspect beheer en exploitatie. Dit plan is
voor alle drie de recreatieplassen. Naar aanleiding van de aan- of afwezigheid van de
reddingsbrigade geeft de wethouder aan dat primair iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen
veiligheid. Hij zegt toe nog uit te zoeken hoe het zit met de juridische aansprakelijkheid indien
de gemeente een vrijwilligersvergoeding gaat verstrekken. Verder zegt hij toe dat hij nog
schriftelijk in zal gaan op de mate en aard van de overlast die ondervonden wordt op en rond de
Wijthmenerplas. De informatie wordt gebaseerd op formele bronnen. Met betrekking tot de
suggesties over de verbetering van de fietsparkeervoorziening zal de wethouder gebruik maken
van de deskundigheid van de fietsersbond.
Aan het eind van de bespreking wordt besloten dat het voorstel voldoende is besproken en kan
worden geagendeerd voor de besluitvormingsronde op 30 oktober aanstaande.

