Inspreektekst Peter Groen in meningsvormende raad I van 10 mei 2012,
agendapunt 5 “beheerplan nautisch- en vaarwegbeheer”

Voorzitter leden van de Meningsvormende Raad,
Als voorzitter van Gebruikersbelang Plassengebied Nieuwkoop-Noorden (GPNN) wil ik
graag van de gelegenheid gebruik maken om enige opmerkingen te maken over het
beheerplan Nautisch en vaarweg beheer.
De Gemeente Nieuwkoop heeft in de structuurvisie het Zuid Westelijk deel van de gemeente
als recreatie gebied aangemerkt (het Nieuwkoopse Plassengebied.)
Recreatie is een van de weinige sectoren die de komende tijd nog een beperkte groei kan door
maken mits daarvoor goede voorwaarden en een goede uitstraling wordt geschapen.
Om te beginnen zijn wij blij met een goed beheerplan waarin wij mede onze rol hebben
kunnen vervullen.
Maar om nu in 2012 in één keer de vaarvergunningen met +/- 35% te verhogen en met een
door kijkje dat, dat de komende jaren nog wel verder zal stijgen is wel erg rigoureus en
bepaald niet klant vriendelijk.
Te meer daar er nu uit de voorziening €. 50.000,-- wordt afgeraamd en overgeheveld naar de
algemene middelen waarom?
Was het niet mogelijk gewest om dit bedrag in de voorziening te laten en een veel gematigder
tarief stijging te volgen?
Dat had zeker in deze economische mindere tijd minder weerstand en gemopper veroorzaakt.
Dat er de komende tijd een tarief stijging nodig is, is uit te leggen maar dan wel passend in
deze tijd.
Mensen moeten aan alle kanten inleveren en dan ook nog eens +/- 35% meer betalen voor een
vaarvergunning.
Ten tweede er is de laatste jaren gemopper over ons landelijk bekende rondje de Meije.
Door gewijzigd beheer van H.H v.Rijnland, zoals u in het beheerplan heeft kunnen zien is de
plantengroei een groot probleem waardoor er veel Electro boten vast komen te zitten met alle
problemen van dien.
Er wordt nu een extra maaibeurt door de Gemeente aangekondigd in augustus en
samenwerking en afstemming gezocht met Rijnland om tot beter en efficiënter beheer te
komen.
Dat laatste is een goede zaak om het samen te doen en betere afspraken te maken.
Een extra maaibeurt in augustus is weinig zinvol
De explosieve planten groei ontstaat in het voorjaar afhankelijk van het weer
(lees temperatuur) .
Op dit moment is er nog weinig aan de hand maar zodra het weer omslaat is het in snel tempo
dicht gegroeid en komen de Electro boten er niet meer door.
Er moet afhankelijk van het weer eind mei begin juni een extra maaibeurt komen en wellicht
laten in het seizoen nog een keer.
Het zou toch slecht zijn voor Nieuwkoop als het rondje Meije definitief komt te vervallen.
Nu al zijn bootjes verhuurders zeer terughoudend en dat is weer slecht voor de economie.
Leden van de Meningvormende Raad hoop dat u daarin uw besluitvorming rekening mee wilt
houden.
Dank voor uw aandacht.
Peter Groen
Voorzitter GPNN

