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Onderwerp:
Recreatieve waarden Rietplas verbeteren

Geachte leden van de raad,
Met deze brief informeren wij u over ons besluit van 11mei 2021 waarmee de recreatieve waarden in en
om de Rietplas worden verbeterd. Daarnaast brengen wij u op de hoogte van de uitvoerende
maatregelen die in het voorjaar van 2021 worden uitgevoerd.
De Rietplas en haar omgeving is een bijzonder gebied waar wonen aan het water en recreatie in elkaar
overlopen. Met name de recreatieve waarden van dit gebied zorgen voor een meerwaarde, niet alleen
voor de bewoners die aan het water wonen maar ook voor de vele gebruikers die hier hun ontspanning
zoeken. De omgeving is van grote waarde voor dagrecreatie zoals zwemmen, kanoën, roeien, varen,
wandelen, vissen, mountainbiken, wandelen, natuurbeleving etc.
Daarnaast wordt dit gebied ook gebruikt voor grootschalige evenementen zoals o.a. het Hello festival,
het vliegerfestival en andere meer kleinschalige evenementen. Het gebied wordt niet alleen gebruikt
door de bewoners van de wijken Pare Sandur en Rietlanden maar ook door de inwoners van de
omliggende dorpen, wijken en door toeristen van met name van het vakantiecentrum van Center Pares
Sandur.
De Rietplas heeft hierdoor een (boven)regionale waarde voor de recreatie en toerisme binnen de
gemeente.
Echter de aantrekkelijkheid en populariteit van dit gebied heeft ook gevolgen die minder positief zijn.
De bewoners die aan het water wonen ervaren hinder zoals geluidsoverlast en vislijnen op vaarroutes
van vissers en recreanten die tegenover hun private woonomgeving vissen, waardoor hun woongenot
wordt aangetast.
Om de bewoners bij de besluitvorming te betrekken is een nieuwsbrief over de voorgenomen
maatregelen verspreid onder alle bewoners die aan het water van de Rietplas wonen. Deze bewoners
(ca. 600) hebben een nieuwsbrief ontvangen over een voorgenomen besluit om het vissen in de Rietplas
te reguleren.
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Er zijn 36 reacties binnen gekomen. Deze reacties zijn getoetst aan de uitgangspunten zoals deze in de
nieuwsbrief zijn vermeld:
1. De nachtvisplekken liggen buiten de natuurgebieden;
2. De nachtvisplekken zijn goed zichtbaar vanaf de openbare weg;
3. Houd rekening met voorkomen van overlast in de woongebieden;
4. Vissen vanaf de eigen steiger moet kunnen;
5. Bij zwemstranden mag niet worden gevist.
Op basis van de uitgangspunten zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd om daarmee de overlast
voor de inwoners die wonen en recreëren aan de Rietplas (gedeeltelijk) op te lossen, passend binnen de
uitgangspunten. In de bijgevoegde brief worden de bewoners die hebben een nieuwsbrief hebben
ontvangen geïnformeerd over de uitwerking van de reacties.
Om de recreatieve waarden van de Rietplas te verbeteren is, met in achtneming van de reacties van de
inwoners, besloten om het vissen in de Rietplas te reguleren en hiervoor uitvoeringsmaatregelen door
te voeren. De kosten hiervan worden gedekt uit de post onvoorzien.
Rest ons nog te melden dat de erkende overlegpartners van de wijken Pare Sandur en Rietlanden en
Sportvisserij Groningen Drenthe akkoord gaan met de plannen zoals deze zijn uitgewerkt.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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